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Náš stromek před úřadem
svítí naposledy. Svým způsobem
zachránil před pokácením šest vzrostlých smrků.
S ohledem na jeho současný stav jej však budeme muset odstranit.
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Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku a tak je čas trochu
bilancovat. Mediální masáž úspěšně pokračuje již druhým rokem, lhostejnost a
pokrytectví je všude kolem nás, ale my
se zde oprostíme od těchto praktik a pokusíme se podívat na svět, a zejména pak
na naši malebnou obec, trochu jinak, se
zdravou dávkou optimismu, která určitě
v této nelehké době nikomu neuškodí.
Ač se kola světové ekonomiky znatelně
zpomalila, v naší obci se staví nové rodinné domky, zvelebují se ty stávající,
všude můžeme pozorovat krásně upravené zahrady i veřejná prostranství.
K závěru se blíží stavba parkoviště
u Dělnického domu a tak se snad můžeme těšit na plný provoz restaurace,
plesovou sezonu či na jaře otevření zahrady.
Zde bych se chtěl omluvit všem, kteří
se těšili na tradiční rozsvícení vánočního stromku, že s ohledem na vládní
nařízení jsme celou akci byli nuceni
zrušit. Dotklo se to zejména těch, kteří
do této akce investovali nemálo práce
a ﬁnančních prostředků a v neposlední
řadě našich dětí, pro které byl nachys-

tán Mikuláš s čertem. Myslím, že dále
komentovat toto opatření stejně jako
některá další nemá cenu. Zbývá nám

pouze doufat, že s novým rokem přijde
dlouho očekávaný návrat do tzv. normálu.
Firma Rondo Plast s.r.o. ze Švédska
po téměř dvou letech působení v naší
obci vzdala boj s obstrukcemi ze strany
odpůrců jejich projektu a halu prodala ﬁrmě W8. O zamyšlených aktivitách
nového majitele nebyla obec prozatím
informována.
Obec obdržela informaci o záměru
Českých drah rekonstruovat stávající
budovu nádraží a nástupiště. Termín realizace je stanoven na období 2024-27.
O projektu budeme průběžně informovat.
V příštím roce máme v plánu mimo jiné modernizaci zdravotního střediska tj.
instalaci klimatizace a úpravu interiéru.
Přes veškerou snahu je prozatím dětská
ordinace bez lékaře. Tento problém totiž
neřeší jenom obce, ale i menší města.
Na závěr něco optimistického. Máme
na rok 2022 přislíbenou opravu povrchu
komunikace ul. Hlavní. Pevně věřím, že
nám Ostrava tento slib splní.
JINDŘICH FEBER,
starosta obce





Přeji všem čtenářům AL pohodové, ale především
ve zdraví prožité Vánoce a do nového roku brzký návrat
do normálního, obyčejného života, jak ho známe před rokem 2019.
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RADA OBCE
za období
od 2. 9. 2021 do 18. 11. 2021
projednala např.:
 souhlas se zřízením dalšího světelného bodu VO v místní části Paseky
poblíž nemovitosti RD č.p.23,
 informaci o zdevastovaném bytě č. 6
v bytovém domě č.p. 571, ul. Bělehradská, Albrechtice a uložila vyklidit byt
na náklady obce Albrechtice s následnou fakturací bývalému nájemníkovi,
 neschválení realizace umístění semaforu s radarem na křižovatce ul.
Hlavní, ul. Školní a ul. Obecní na základě zamítavého stanoviska MM Havířov,
odboru komunálních služeb, oddělení
dopravy,
 poskytnutí ﬁnančního ocenění dárcům krve za bezpříspěvkové dárcovství,
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 povolení výjimky z nejvyššího počtu
dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
do počtu 3 děti/třída,
 schválení Licenční smlouvy k zajištění televizního pořadu „Albrechtický
miniexpres“ s platností na dobu od
1.1.2022 do 31.12.2022 mezi společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory, a Obcí Albrechtice.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 21. 9. 2021
projednalo např.:
 vydání obecně závazné vyhlášky
obce Albrechtice č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství,
 vydání obecně závazné vyhlášky
obce Albrechtice č. 3/2021 o místním

poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství,
 schválení podání žádosti do mezirezortní komise MPO ČR na schválení realizace projektu „Rekonstrukce
veřejného chodníku na ul. Obecní II.
Etapa“.
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice
jsou k dispozici na webových stránkách obce www.obecalbrechtice.cz.
Na webových stránkách obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo
programu jednání Zastupitelstva obce
Albrechtice i všechny materiály, které jsou na tato jednání předkládány:
www.obecalbrechtice.cz, záložka Obec
Albrechtice, sekce Zastupitelstvo obce,
Materiály k projednávání (materiály
jsou zveřejněny pod datem příslušného
projednání ZO).
JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice

VÝZVA NA ODSTRANĚNÍ PEVNÝCH PŘEKÁŽEK
A ÚDRŽBU ZELENĚ U POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
V poslední době u nás v obci přibývají místa, kde se u komunikací objevují nástrahy v podobě větších kamenů, různých
sloupků a tyčí. Občané, kteří tyto předměty umístili, si neuvědomují, že tyto předměty mohou představovat i vážná nebezpečí pro cyklisty nebo děti. Tyto „ozdoby“ lemující komunikace rovněž komplikují zimní údržbu, kdy skrytý kámen pod
sněhem může poškodit techniku a zranit obsluhu vozidla.

Z

tohoto důvodu Obec Albrechtice,
jako vlastník komunikací vyzývá
vlastníky nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti komunikací, aby odstranili veškeré předměty umístěné na nezpevněných
krajnicích vozovky. Jedná se hlavně o
kameny, sloupky, kovové tyče atd. Tyto
předměty tvoří pevnou překážku a ohrožují tak bezpečnost na pozemních komunikacích. Dle silničního zákona jsou
krajnice součástí místních komunikací.

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE,
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD,
STANOVIL TERMÍN
NA ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK
DO 31. 12. 2021
Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon
o pozemních komunikací, ustanovení
§29 Pevná překážka:
(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní
komunikace mohou být umístěny pouze
dopravní značky a zařízení2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.
(2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě
povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem do-

tčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde–li o dálnici,
v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat
pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního
provozu a že žadatel o vydání povolení
zajistí na svůj náklad všechna potřebná
opatření.
(3) Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj
náklad ve lhůtě stanovené silničním
správním úřadem. Po marném uplynutí
stanovené lhůty je vlastník, popřípadě
správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou
překážku na náklady jejího vlastníka.

R

ovněž chceme občany upozornit na
údržbu zeleně, kterou si vysázeli
před ploty nebo v zahradách v blízkosti komunikací. Přerostlé stromy a keře
často zasahují do průjezdního proﬁlu
vozovky. V zimním období při zatížení
větví sněhem lze očekávat, že se stav
ještě zhorší. V rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany
zeleně žádáme občany, aby zajistili odstranění větví tak, aby nezasahovaly do

průjezdního úseku nebo aby byly minimálně 3,5 m nad vozovkou.
Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon
o pozemních komunikacích, ustanovení § 15 Silniční vegetace:
(1) Silniční vegetace na silničních
pomocných pozemcích a na jiných
vhodných pozemcích tvořících součást
dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití
pozemní komunikace nebo neúměrně
ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo
neúměrně ztěžovat obhospodařování
sousedních pozemků.
(2) Na návrh Policie České republiky
nebo po projednání s ní nebo na návrh
silničního správního úřadu nebo po
projednání s ním je vlastník, popřípadě
správce dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy3) kácet dřeviny na silničních pozemcích.
Děkujeme, že na tuto výzvu zareagujete, jedná se o prevenci bezpečnosti nás
všech – obzvlášť cyklistů a to hlavně
dětí!
JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnik@obecalbrechtice.cz
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PŘEHLED OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK VYDANÝCH V ROCE 2021
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo v roce 2021 tyto obecně závazné vyhlášky:
 obecně závazná vyhláška č. 1/2021,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 02/2006, kterou se vydává požární řád obce Albrechtice, (zákon o požární ochraně umožňuje zařadit požární
řád obce do požární dokumentace, kdy
bude možné provádět jeho aktualizaci
pružněji),
 obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
(souvisí se změnou zákona o odpadech,
odkazy ve vyhlášce je možné nalézt
na: www.obecalbrechtice.cz, záložka

Obec Albrechtice, Odpady, účinnost od
1.1.2022),
 obecně závazná vyhláška č. 3/2021
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, (souvisí se
změnou zákona o odpadech, výše místního poplatku za likvidaci odpadu zůstává v roce 2022 stejná, tj. 500,–Kč/občan nebo vlastník nemovitosti na území
Albrechtic, účinnost od 1.1.2022),
 obecně závazná vyhláška č. 4/2021,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019 k trvalému označování
psů a evidenci jejich chovatelů, (souvisí

se změnou veterinárního zákona, vyhláška ukládala chovatelům povinnosti
duplicitně, účinnost od 1.1.2022),
 obecně závazná vyhláška č. 5/2021
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, (dochází ke změně
sazby poplatku za vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro osobní vozidlo,
účinnost od 1.1.2022).
Znění obecně závazných vyhlášek
lze nalézt na: www.obecalbrechtice.cz,
záložka Obec Albrechtice, Právní předpisy obce.
JARMILA ZATLOUKALOVÁ, tajemnice

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ALBRECHTICE
Upozorňuji na možnost nahlédnout do
Plánu zimní údržby, který je zveřejněný
na webových stránkách obce: www.obecalbrechtice.cz, záložka Obec Albrechtice, Plán zimní údržby.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
ZIMNÍ ÚDRŽBY:
 Zimní údržba se provádí na místních
komunikacích, na veřejně přístupných
účelových komunikacích, na chodnících, na parkovištích, na nástupních
plochách autobusových zastávek, na
schodištích, na prostranstvích před veřejnými budovami.

INFORMAMCE
O PROVOZU POKLADNY
NA OBECNÍM ÚŘADĚ
ALBRECHTICE V OBDOBÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
 Platby v hotovosti i kartou je v letošním roce možno provádět do
29. 12. 2021 do 17.00 hodin.
 Dne 30. 12. 2021 je pokladna uzavřena.
 Také upozorňujeme, že v tento den
nebude možné provádět matriční
úkony (vidimace listin a legalizace
podpisů, vydávání druhopisů matričních dokladů) a úkony evidence
obyvatel (přihlašování k trvalému
pobytu, výpisy z AISEO).
JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice

 Zimní údržba začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 5 cm.
 Při trvalém sněžení se plužení sněhu opakuje, s posypem se začíná až po
odstranění sněhu. Posyp se provádí okamžitě při mrznoucích srážkách, náledí
či ledovce.
 Na parkovištích bude zajištěn pouze
průjezd parkovištěm, nikoli jednotlivá
stání.
 U garážových stání je zajištěn průjezd, neošetřují se vjezdy do jednotlivých garáží.
 V místě, kde není zajištěn potřeb-

ný prostor pro průjezd, nebude zimní
údržba provedena (např. parkování vozů na ulicích bránících průjezdu vozu s
pluhem).K dispozici jsou žluté nádoby
s posypovým materiálem umístěné na
vytipovaných místech.
 Jako první musí být provedena zimní
údržba na místních komunikacích ul.
Nádražní, Pardubická, Pasecká, Obecní,
Školní, Osvobození, Na Zámostí, Kostelecká.
 Za organizaci a výkon zimní údržby
zodpovídá Jarmila Zatloukalová.
JARMILA ZATLOUKALOVÁ, tajemnice

M

OŽNÁ POMOC PRO OBČANY, KTEŘÍ SE OCITLI V NOUZI
V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM DODÁVEK ENERGIÍ OD
BOHEMIA ENERGY, PŘÍPADNĚ OD DALŠÍCH SPOLEČNOSTÍ
Občané, kteří se ocitli v nouzi, mohou využít následující pomoci ze strany Úřadu
práce ČR. (Pro občany obce Albrechtice konkrétně Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Havířov, Junácká 1632/3, Podlesí, 736 01 Havířov 1.). Je možné požádat o:
 MIMOŘÁDNOU OKAMŽITOU POMOC (jedná se o jednorázovou dávku).
Tato směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu
(tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování jim
byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků. (Jedná se o dávku na úhradu nákladů spojených s bydlením a je rovněž
určena pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (např. nájem, zimní oblečení...).
 PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ – jedná se o dávku, kterou stát přispívá na náklady
na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.
Bližší informace týkající se těchto nástrojů systému hmotné nouze a dávek státní
sociální podpory, naleznete na stránkách ÚP www.uradprace.cz.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka sociálních věcí

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční událost:  narození dítěte  uzavření manželství  změna jména
či příjmení  úmrtí, aby tuto skutečnost nahlásili na matriku Obecního úřadu Albrechtice, (1. patro). Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 17 oznámení, řešeno
13 přestupků na úseku silničního provozu, 2 přestupky dle §4/2 zák.251/2016Sb.
porušení OZV č.1/2013 „o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“
a porušení OZV č. 2/2019 „o pohybu psů“, 1 přestupek dle §35/1 písm.e) zák.
65/2017Sb. a 1 přestupek dle §5/1 písm.h) zák.251/2016Sb.
 Dne 07.09.2021 v 13.00 hodin osobně oznámil P.A. z Albrechtic, že před
malou chvílí na ulici Obecní pod zdravotním střediskem sjelo zaparkované
vozidlo do vozovky a blokuje výjezd z
parkoviště. Hlídka OP na místě zjistila
vozidlo, které stálo ve vozovce, a nikdo
zde nebyl přítomen. Lustrací v centrálním registru vozidel zjištěn majitel B.J.
z Těrlicka, kterého vyrozuměla hlídka
PČR a posléze na místo dorazila jeho
manželka a s vozidlem odjela.
 Dne 15.10.2021 v 08.15 hodin osobně
oznámil B.L. z Albrechtic, že mu sousedka z vedlejší garáže na ulici Životická
oznámila, že má vypáčená vrata na garáži. Hlídka OP po příjezdu zjistila, že vrata jsou vypáčená a jsou ulomené zámky.
S ohledem na spáchání trestného činu
vyrozuměla PČR Těrlicko, která se posléze na místo dostavila a věc si převzala k

KALENDÁŘE
PRO ROK 2022
Vážení občané obce Albrechtice,
stolní kalendáře do každé domácnosti si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Albrechticích, oddělení
kultury v době:
PONDĚLÍ
08.00 hod. – 12.00 hod.
13.00 hod. – 17.00 hod.
STŘEDA
08.00 hod. – 12.00 hod.
13.00 hod. – 17.00 hod.

dalšímu šetření. Hlídka OP mezitím prohlédla další garáže, jestli nejeví známky
poškození, ale vše bylo v pořádku.
 Dne 12.11.2021 v 07.50 hodin osobně oznámil P.A. z Albrechtic, že na ulici
Kostelní se pohybuje osamocený malý
chlapec v papučích. Hlídka OP na ulici
Kostelní naproti budovy stavebního úřadu skutečně nalezla plačícího malého
chlapce, oblečeného pouze v mikině, který měl na nohou papuče. Hlídka chlapce
odnesla do služebního vozidla a zabalila
do deky. Po několika minutách se chlapec
uklidnil a podařilo se od něj zjistit jméno
maminky. Díky místní znalosti hlídka
matku nalezla a chlapec jí byl předán.
 Dne 22.11.2021 v 12.30 hodin telefonicky oznámil N.L. z Českého Těšína, že
mu jeho známý B.M. z Albrechtic oznámil, že má vypáčenou garáž na ulici Životická. Hlídka OP pojížďkou na místě

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e–mail: policie@obecalbrechtice.cz
zastihla majitele garáže, a jelikož zde
bylo podezření z trestného činu vloupáním, na místo byla přivolána hlídka
PČR Těrlicko, která si případ převzala k
dalšímu šetření.
souvislosti s narůstající kriminalitou bude u garáží v dohledné době
instalován kamerový systém.
vrch. insp. DANIEL WRÓBEL
velitel OP Albrechtice

V

Jménem obecní policie
přeji všem občanům
ničím nerušenou
vánoční pohodu
a šťastné vykročení
do nového roku 2022.

Lidé darují lidem
„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned
několik věcí. Když jsem si šla vyzvednout
ozdobu na stěnu u její autorky, zjistila
jsem, že je to má sousedka. Bylo to moc
milé setkání. Mladá maminka se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět ozdoby
metodou Macrame. Byl to její první výtvor a měla obrovskou radost, že si ho
někdo koupil. Navíc jsme tím pomohly
nevyléčitelně nemocným zůstat doma s
rodinou“, vzpomíná Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho dalších
rozhodla nakoupit dárky pod stromeček
na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré
peníze, které se zde vyberou totiž putují
Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho pacientům. Díky těmto ﬁnančním příspěvkům mohou umírající strávit své poslední chvíle doma mezi svými blízkými.
A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? Jednoduše. Zapojit se může každý
hned dvěma způsoby. Zaprvé můžete
něco vyrobit, upéct, uvařit, nabídnout
své služby jako například kurz šití nebo
výměnu pneumatik a darovat na tržiště.
Fantazii se rozhodně meze nekladou.
V minulém roce bylo mimo jiné velmi
žádané cukroví nebo vánočky. Pokud

chcete něčím přispět, dejte vědět Mirce
Galajdové na mhondrasek2004@gmail.
com nebo 777 946 777.
Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro radost sobě nebo svým blízkým, a
tím pomoct lidem na konci jejich života.
Celá částka je darem pro Mobilní hospic
Ondrášek.
Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.trzisteradosti.cz.
Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dárek, který má smysl a splňte tak nevyléčitelně nemocným poslední přání. (r)
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Trocha historie nikoho nezabije…
Blíží se konec roku a také druhý rok boje se zákeřným koronavirem. Nemysleli
jsme si, že to bude tak dlouho trvat, ale
virus se zřejmě nerad vzdává a než se jej
podaří úplně porazit, bude to ještě běh
na pěkně dlouhou trať. Na druhou stranu si myslím, že my lidé jej svým jednáním pěkně přikrmujeme. Jedni se dají
očkovat, jiní, zřejmě pod vlivem různých
odborníků z bulváru a „jedna paní povídala“, k očkování přistupují negativně.
Jedni se chrání rouškami a respirátory,
jiní to odmítají s tím, že – cituji– „něco
takového si na hubu nikdy nedám“ a
podobně... A na místech nejvyšších občas zapomínají, že koronavirus je zcela
apolitický a nedívá se ani napravo ani
nalevo... Možná tu už s námi zůstane navždy jako jiné běžné nemoci a budeme
si muset zvyknout, že zkrátka JE...
Ale nechme nepříjemné věci bokem
a připomeňme si jedno pěkně kulaté
výročí, které se týká naší obce. V roce
1322, tedy před 700 lety, je připomínán
jistý pan Albrecht, podkomoří u dvora
Těšínského knížectví. Objevuje se jako
svědek v několika soudních protokolech
z té doby. Podkomoří byla u královských
a knížecích dvorů důležitá funkce. Byl
to vysoký královský nebo knížecí úředník. Měl zodpovědnost za vybírání daní,
potvrzoval městskou radu při výročních
soudech, rozhodoval o odvolání z městského soudnictví a vyhlašoval příkazy

a žádosti svého panovníka. Je jasné,
že takovouto důležitou funkci nemohl
vykonávat jen tak leckdo. Musel to být
člen nějakého šlechtického rodu, nebo
alespoň vážený měšťan. Za své služby
po dobu výkonu funkce obdržel některé statky a vsi ke svobodnému užívání.
Proto Ladislav Hosák, přední český historik, ve svém díle Historický místopis
předpokládá, že název naší obce je odvozen právě od jména tohoto podkomořího Albrechta, který měl zřejmě v té
době ves v užívání.
Na Těšínsku tehdy vládl syn prvního
těšínského knížete Měška I. Kazimír I.
Po smrti svého otce kolem roku 1315 po
rozdělení těšínského knížectví obdržel
jeho jihozápadní část, tj. bývalé kastelánství těšínské, které se od té doby stalo
skutečným knížectvím těšínským. Severovýchodní část knížectví obdržel jeho
bratr Vladislav a vzniklo nové knížectví
osvětimské. V roce 1321 se Kazimír oženil s kněžnou Eufémii, narodilo se jim
devět dětí. S polským králem Vladislavem I. Lokýtkem, který byl korunován
v roce 1320, měl zprvu Kazimír dobré
vztahy, ale v roce 1326 došlo mezi nimi k rozporu a Kazimír se přiklonil na
stranu krále Jana Lucemburského, který
v té době vládl v českých zemích. Dne
18. února 1327 uznal Kazimír v Opavě
lenní svrchovanost českého krále nad
Těšínským knížectvím a na základě do-

kumentu z 23. února 1327 obdržel na
knížectví dědické právo. Kazimír I. dbal
o ekonomický rozvoj knížectví a rozvoj
městských obcí, přestavěl těšínský zámek a obehnal město hradbami.
Můžeme tedy předpokládat, že naše obec v těchto dobách již existovala.
První oﬁcielní zmínka o ní je sice o 155
let mladší, tedy z roku 1447, kdy už v ní
byla fara a kostel, zasvěcený sv. Petru a
Pavlovi. V seznamu svatopetrského haléře vratislavského biskupství je zmínka, že fara v Albrechticích zaplatila sv.
Petru 4 haléře. Dále je tu listina z 18.září
1447, podle které po smrti kněžny Eufémie zdědil Albrechtice a další obce kníže Boleslav. Takže v podstatě si můžeme
připomenout hned dvě výročí – těch
krásných 700 let od pana podkomořího
Albrechta a také 575 let od první písemné zmínky o obci.
Do toho jubilejního roku 2022 přeji
všem našim občanům hlavně hodně
zdraví a štěstí. Peníze by také nebyly
špatné, ale to zdraví si za ně stejně nekoupíme, takže buďme spokojeni s tím,
co máme. Děkuji také všem, kteří mi poskytli materiál ke zpracování do obecní
kroniky, a doufám, že v příštích letech
se to bude zajímavými akcemi jen hemžit.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce,
alkronika@email.cz

Dne 27. 11. 2021 se v naší obřadní síni v Albrechticích konala společná slavnost.
Dvě zlaté svatby slavily páry Lumír a Jarmila Kačmarčíkovi a Henryk a Halina
Plachtovi. Dvě diamantové svatby slavily páry Miroslav a Evženka Brzozovi a
Otto a Jana Firlovi. Všem oslavencům přejeme štěstí a zdraví a hodně společně
prožitých let.

Dne 4. 12. 2021 slavila své 100 narozeniny naše občanka paní Cecílie Krochmalná. Měl jsem tu čest ji osobně popřát
jménem naší obce. Bez brýlí si přečetla
blahopřání a zavzpomínala na mladá
léta. Ještě jednou všechno nejlepší.
JINDŘICH FEBER, starosta obce
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Výherní los za miliony
Před několika lety se ve Spojených Státech odehrála zvláštní příhoda. Jistá
Američanka pět měsíců neměla tušení,
že je milionářka. Koupila si totiž los,
který vyhrál 23 milionů dolarů. Los ale
zastrčila do přihrádky v autě a úplně na
něj zapomněla.
Když se dlouho nehlásila o výhru,
provozovatel loterie po ní začal pátrat.
Zveřejnil záběr průmyslové kamery z
provozovny, kde byl los zakoupen a požádal veřejnost, zda někdo nezná paní,
která je na fotograﬁi. Všechno dobře dopadlo a výherkyně si výhru – doslova na
poslední chvíli – vyzvedla.
Paradoxní bylo, že až do své výhry byla paní téměř bez prostředků, dlužila za
elektřinu a v mínusu byla i na bankovním účtu. Výherkyně byla velmi blízko
úžasné zprávě, která jí měla od základů
změnit život. Ale nevěděla o tom. Proč
se o tom zmiňuji?
Před více než 2 000 lety, o prvních Vánocích, zazněla jedna z nejúžasnějších
zpráv, kterou slyšel svět: „Dnes se vám
narodil Spasitel“. Je to zpráva o tom:
 že nás Bůh má rád
 že udělal všechno, co mohl,
aby s námi navázal vztah
 proto přišel jako malé dítě na zem

k nám lidem, aby nám k sobě otevřel cestu
 Ježíš nás přišel zachránit (osvobodit) od všech našich vin tím, že
trest za ně vzal na sebe.
 že chce s námi být a provázet nás
životem jako nejlepší přítel
 že nám připravil věčný život
Jsem přesvědčen o tom, že všechno to je
daleko větší a lepší výhra, než jakýkoli
balík peněz. Je to výhra, která může doslova od základů změnit náš život i naši věčnost. A mnoho lidí je dnes velmi
blízko k tomu, aby tu výhru převzali, ale
ještě to neudělali.
Ten, kdo tuto výhru dává – Bůh – dělá
všechno proto, aby našel výherce – různými způsoby. Tak třeba v obchodních
domech, kde pouštějí koledy, je ta zpráva vysílána už někdy od začátku listopadu. Mnoho lidí ji slyší, ale o tu „největší
výhru svého života“ se nikdy nepřihlásí.
Schází ten rozhodující krok – uvěřit, že
je to pravda.
V jedné vánoční písni se zpívá: „Jen ti,
kdo otevřou srdce v radostném divení,
dnes Pána v dítěti spatří a přijmou spasení“.
A tak Vám v tomto předvánočním čase
ze srdce přeji, abyste Vánoce a nový rok

prožili ve zdraví a pokoji. A stejně tak
vám ale přeji, abyste tu nejlepší výhru,
to největší poselství Vánoc, nenechali
někde ležet bez povšimnutí.
Z. ŠIKULA, SCEAV Albrechtice

BOHOSLUŽBY
O VÁNOCÍCH
Během Vánoc jsou v evangelickém
kostele v Albrechticích plánovány
tyto bohoslužby:
24.12. ve 22.00
25.12. v 9.00
31.12. v 17.00
01.01. v 9.00
Jejich konání a možnou účast na
nich mohou ovšem ovlivnit protikoronavirová opatření. Ale můžete je
sledovat také na internetu. Když na
portále YouTube zadáte: SCEAV Albrechtice, otevře se Vám celý archiv
bohoslužeb za uplynulý rok. Rovněž
na témže místě jsou nedělní a sváteční bohoslužby přenášeny přímým
přenosem. Více se dovíte na adrese:
www.sceavalbrechtice.cz

Tříkrálová sbírka 2022 se blíží...

Jak bude letos vypadat? Věříme, že i přes
veškerá omezení spojená s COVID–19
bude koledování probíhat. A v období
od 1. do 16. ledna zazní koleda v našich
domech. Tímto směrem se ubírají i přípravy, nachystané jsou pokladničky a
tašky pro koledníky, známe již konkrétní termíny setkání a doprovodných programů pro všechny koledující.
Stejně jako v loňském roce bude více
způsobů, jakými se bude moci veřejnost
zapojit do sbírky a přispět na dobrou
věc. 1. prosince 2021 se otevírá Tříkrálový účet pro bezhotovostní dary:
66008822/0800, ve kterém bude klíčové zadat variabilní symbol pro Charitu Český Těšín – 777988002.

Stejně tak od 1. prosince bude možné přispívat online přes platební bránu
na internetových stránkách Tříkrálové
sbírky – www.trikralovasbirka.cz, se
zadáním PSČ města Charity – 737 01
nebo název – Charita Český Těšín.
V termínu koledování od 1. do 16. ledna 2022 bude možnost přispět přímo do
pokladniček třem králům anebo do statických pokladniček umístěných v Českém Těšíně a okolí. Seznam míst bude
dostupný v lednu na našich stránkách a
bude průběžně aktualizován.
Rádi uvidíme nové tváře mezi koledníky. Pokud byste měli zájem zapojit se do
koledování a tímto se osobně zúčastnit
největší sbírkové akce České republiky,
neváhejte a napište na e-mail: alina.humel@ceskytesin.charita.cz nebo zavolejte na telefonní číslo: +420 605 205 638.
Zapojte se do Tříkrálové sbírky a začněte nový rok dobrým skutkem! Vykoledované peníze slouží těm nejpotřebnějším v našem okolí.
Charita Český Těšín
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Události z mateřské školy

Teplých podzimních dnů jsme využili k návštěvě místního
„Ranče Pohoda“. Jízdou na koních se děti uvolnily a vnímaly
pohyb zvířete. Seznámily se také s ustájením koní a okolím
ranče. Děti nosí koním něco malého „na zub“, a vždy se těší
na další jízdy.

V září letošního roku bylo slavnostně otevřeno panem starostou „Dopravní hřiště u ZŠ.“ Naše děti si vyzkoušely dopravní situace jako řidiči šlapadel a ovládacích aut. Také
jako chodci na přechodech si vedly dobře. Ze začátku byly
nejisté, ale po chvíli se osmělily a měly radost ze správně vyřešené situace na křižovatkách. Své zkušenosti tak mohou
využít v reálné dopravě.

Ad.3. Druhým rokem jsme v říjnu pořádali „Dýňování,“ ve venkovních prostorách restaurace „U Dubu“. Počasí nám sice
moc nepřálo, ale nadšení a chuť do práce nechyběla. Proto také tvořivé snažení se zúročilo v překrásné výsledky, kterými
se můžeme pochlubit.

Těšínské loutkové divadlo“Bajka“ nás
opět nezklamalo. Představení: „ Policejní pohádka“ mělo velkou úroveň,
jak v morálním poučení, tak estetikou.
Děti odcházely spokojené a usměvavé,
odpoledne si o divadle vyprávěly a své
zážitky nakreslily na výkres.
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Polska Szkoła Podstawowa i przedszkole
»OPOWIEŚĆ O ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM« I NIE TYLKO
W piątek 8. 10. 2021 uczniowie szkoły oraz dzieci przedszkola z Olbrachcic wzięły udział w wycieczce do Czeskiego
Cieszyna. Pomimo tego, że miasto to jest chyba dzieciom znane, mogły dowiedzieć się wiele ciekawych informacji.
Celem zwiedzania była bowiem multimedialna ekspozycja „Opowieść o Śląsku Cieszyńskim” znajdująca się w budynku
historycznym Muzeum Tešinska.

D

zieci przechodząc korytarzami
znajdowały się w różnych środowiskach, naprz. w kopalni, na dworcu
kolejowym, w starej izbie, w czasach
prehistorycznych itp.
Po zwiedzeniu muzeum przedszkolacy przeszli na miejscowy plac zabaw,
a potem wykorzystali ciepłe pomieszczenie klubu Filadelﬁa, gdzie mogli
zjeść swój obiad.
Wycieczka była udana i każdemu zostaną w pamięci miłe wspomnienia.

W

Na twarzach dzieci można odczytać
zadowolenie i radość ze wspólnie spędzonego czasu poza murami ich przedszkola.

Znalazły się również w przyrodzie,
którą mogły nie tylko zobaczyć, ale
nawet „usłyszeć jej głos” oraz dotknąć,
co nie zawsze może się udać podczas
wycieczek.

sobotnie popołudnie 6 listopada
szkolacy z przedszkolakami, po
wielu miesiącach, mieli okazję wystąpić
z krótkim programem muzycznym w
naszym olbrachcickim Domu PZKO na
Jesiennym Spotkaniu. Sympatyczna atmosfera wśród widzów pomogła pokonać tremę dzieci i ze sceny rozbrzewał
radosny śpiew i gra na instrumentach
muzycznych. Występ małych artystów
nagodzony został gromkimi oklaskami.
Dziękujemy pezetkaowcom za zaproszenie.
NAUCZYCIELE

Odwiedzały bardzo ciekawe pomieszczenia, w których słyszały legendy
o powstaniu niektórych śląskich miast,
jak na przykład Orłowej. Dowiedziały
się też o Szwedzkim kopcu w Stonawie, o zielonym kwiatku „cieszyniance” oraz innych ciekawostkach.

Miłe przedpołudnie pełne wrażeń zakończyli szkolacy przechadzką przez miasto. Zatrzymali się na miejskim rynku, a że pogoda była już jesienna, było trzeba
więcej się poruszać.
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Vzdělávání dětí a žáků s MAPíkem
Díky projektu Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, reg.č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607, jehož nositelem je statutární město Havířov, bylo ve školním roce 2020/2021 pro
pedagogy realizováno mnoho vzdělávacích webinářů a seminářů na aktuální
a potřebná témata v oblasti vzdělávání
a prevence. Dětem jsme zpestřili učení
tandemovou výukou s rodilým mluvčím v hodinách angličtiny jak distanční,
tak prezenční formou. Prostřednictvím
prožitkových interaktivních besed s
místním včelařem po celý rok přibližujeme dětem rozmanitou říši včel a
podporujeme rozvoj školních zahrad
s péčí o rostliny formou vzdělávacího
programu Mladý farmář. Děti z MŠ i
žáci ZŠ tak mohli navštívit naučné zážitkové exkurze nejen během školního
roku, ale i v letních měsících. Na pod-

poru rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti jsme rozšířili knižní fond
MAPíkovy putovní knihovny, zajistili
knížky pro všechny prvňáčky ve spolupráci s obecní knihovnou Těrlicko nebo
vydali Deník malého čtenáře pro žáky
ZŠ doprovázené autorskými besedami.
Zvládli jsme zřídit a vybavit dvě herny
ﬁnanční gramotnosti, kde se všechny
děti pod vedením proškolených lektorů
mohou hravou formou pomocí deskové stolní hry Finanční svoboda během
dopoledne naučit hospodařit s penězi.
Poskytujeme terapeutická sezení s odborníky pomocí EEG biofeedback středisek pro děti se špatnou koncentrací a
dalšími poruchami učení.V současnosti

distribujeme pracovní sešit pro žáky 9.
tříd ZŠ o historii Havířova a jeho přilehlých obcí, tvoříme soutěže pro děti
v oblasti matematiky, českého jazyka i
manuálních dovedností a touto cestou
budeme dál přispívat k dalšímu rozvoji
vzdělávání našich dětí a žáků na území
města Havířova a obcí Těrlicko, Horní
Bludovice, Horní Suchá a Albrechtice.
Podrobnosti o veškerých aktivitách
projektu MAP Havířov II naleznete na
webových stránkách projektu http://
www.map–havirov.cznebo na jeho facebookovém proﬁlu https://www.facebook.com/MapHavirovII
Realizační tým
projektu MAP Havířov II

Drakiáda 2021

I v tomto roce jsme se rozhodli uspořádat
pravidelné pouštění draků. V minulých
letech nám počasí moc nepřálo a museli
jsme i několikrát měnit termíny konání
akce. Letos jsme však vystihli opravdu
krásné podzimní odpoledne, přímo
stvořené pro pouštění draků. Příjemnému hřejivému podzimnímu počasí děti
neodolaly a přidali se i rodiče. Oproti
předchozím ročníkům nám i zafoukal
pořádný vítr, a tak se na obloze vznášela spousta barevných draků. Všichni
jsme si to pořádně užili. Se svými dětmi
a přáteli jsme strávili pohodové odpo-

ledne zakončené tradičním podzimním
opékáním buřtů u ohně. Už teď se těšíme na příští Drakiádu.
Za spolek Rodina a škola Albrechtice
z.s. GALINA STRUHÁROVÁ
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Zabezpečme vodoměry před mrazem!
Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční
a ranní mrazy, a proveďme potřebná
opatření!
Ostrava – 10.11. 2021 – Když klesnou
venkovní teploty pod nulu, je kromě
pečlivého zazimování zahrady, domu a
veškerého venkovního vybavení nutné
se zaměřit také na to, jak zajistit před
mrazem domovní vodoměr. Zabráníme
jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti
nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě
našeho pohodlí a poškozeného majetku
nepříjemný dopad také na peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné
míry závisí na tom, kde je dané zařízení
umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný
ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby
nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se
potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce,
kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit
poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv ale skelnou“,
vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů
SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům mrazu
například vnější tepelnou izolací. Je po-

třeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý
vzduch pronikat k vodoměru například
sklepním oknem, což bývá často opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí
vnitřních rozvodů je žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty a chalupy, které
nejsou v průběhu zimy obývané, jsou
velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde
k jeho poničení, ale důsledky v podobě
vytopeného prostoru se projeví až poté,
kdy mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po
zimě do svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení“, říká Bouda.
K poškození vodoměru může dojít také
v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například
horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
ohněm. Tento extrémní zásah většinou
vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí zařízení vysokou
teplotou je zjistitelné po jeho demontáži.

Těmto rychlým a radikálním řešením se
rozhodně vyhněme, přinesou vždy víc
škody než užitku.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní ﬁnanční
dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného
zařízení. Odběratelé totiž odpovídají
za jeho zabezpečení. Škodná částka se
odvíjí od aktuální prodejní ceny daného
typu vodoměru a času potřebného pro
jeho montáž. Průměrně může jít zhruba
o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje
jako minimální krytí potrubí jeden metr,
ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa
se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
MAREK SÍBRT, mluvčí

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. informují
o schválených cenách vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022 takto:
Voda pitná (vodné)
45,91 Kč/m3 (bez DPH)
Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč/m3 (bez DPH)

50,50 Kč (vč. 10% DPH)
44,87 Kč (vč. 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. 1. 2022.

PROVÁZELI NÁS ŽIVOTEM: Buďme
„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. Ráda o svou rodinu pečuje a radost ji dělá její zahrádka. S manželem si plánovali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat
života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlustého
střeva. Její poslední přání bylo zůstat doma až do úplného
konce. A rodina se rozhodla toto přání splnit“. To je jen jeden
z mnoha příběhů, se kterými se denně setkáváme.
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen
malému procentu se to skutečně podaří. Důvodem je nedostatek informací. Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař.
Ne všichni lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí.
Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit a již 5. rokem pořádáme osvětovou kampaň.
V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 mobilních hospiců z celé České republiky a společně se snažíme informovat
lidi o službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními organizátory kampaně
je Mobilní hospic Ondrášek a Fórum mobilních hospiců.
„Kampaň poběží během celého září a vyvrcholí Papučovým
dnem ve středu 6. října 2021. Jedinečnost Papučového dne
spočívá v tom, že se každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává

s nimi, když ten jejich končí

nositelem myšlenky umírání doma“, popisuje ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská. Lidé se tak mohou do kampaně zapojit jednoduchou a veselou formou. Stačí
si 6. října vzít papuče s sebou, vyfotit sebe či kolegy z práce a
sdílet fotku na sociálních sítích „papucovyden“. Díky sdílení
fotek v papučích nám tak pomáhají informovat své okolí o domácích hospicích.
Další informace o kampani a mobilních hospicích se dozvíte
na www.umiratdoma.cz. Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou a podpořte domácí hospicovou péči v České republice. (r)
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Sluchátko – psychoterapie na drátě
Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. je
organizace nabízející profesionální
psychoterapii po telefonu zdarma.
Poskytujeme zcela unikátní službu
založenou na dostupnosti, nízkoprahovosti a přístupnosti všem napříč
republikou.

JAK TO ZAČALO
Terapeutická linka Sluchátko navazuje na činnost linky Anténa, která
fungovala na jaře 2020 v první vlně
koronavirové pandemie. Jejím cílem
bylo nabídnout terapii všem, kdo byli
vystaveni těžkým situacím kvůli lehce se šířícímu virovému onemocnění.
Projekt Anténa byl realizován Českou
asociací pro psychoterapii (czap.cz) a
bylo do něj zapojeno více jak 200 psychoterapeutů. Ti ve svém volném čase
poskytovali své služby zdarma všem,
kteří se na linku dovolali. Anténu měl
po dobu jejího plně dobrovolnického
fungování (od 23.3. do 10.5. 2020) na
starosti pětičlenný vedoucí a technický
tým, který byl podpořen více jak třiceti
supervizory.
Anténa skončila po 49 odpracovaných dnech, kdy se uskutečnilo přes
800 terapeutických hovorů. Poptávka
po dostupné psychoterapeutické péči
však zůstala. Proto se 6 terapeutů z jarní
linky rozhodlo vytvořit tým a založit Terapeutickou linku Sluchátko. Tento nápad podpořilo svou dobrovolnickou prací dalších 35 psychoterapeutů. Všichni
se 15.října chopili Sluchátka a navázali
na činnost Antény v pomoci širokému
spektru lidí s jejich duševními obtížemi
a trápením.

JAK FUNGUJEME
Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní
době linky Vás automaticky spojíme s
jedním z psychoterapeutů. Ten se Vám
bude až 50 minut věnovat. Vy jako klient zůstanete v anonymitě. Terapeut se
přizpůsobí Vám, Vaší situaci a tomu, co
potřebujete řešit. Bude Vám naslouchat
a nebude Vás nijak soudit. Může Vám
pomoci lépe pojmenovat, co aktuálně
prožíváte, dodat sílu a pomoci najít další směřování. Pokud budete mít zájem,
můžete se spolu domluvit na dalším hovoru a rezervovat si termín své distanční psychoterapie. Ty můžete na lince
uskutečnit až tři nebo šest, pokud Vaše
trápení pochází z postižení živelnou pohromou.

KOHO NA LINCE USLYŠÍTE
Momentálně na lince pracuje přes 30
psychoterapeutů, kteří prošli akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem
a splňují kvaliﬁkační kritéria členství v
ČAP a dalších profesních organizacích.
Zároveň jim je k dispozici 7 supervizorů, kteří jim poskytují neustálou podporu. Průběžně hledáme další odborníky,
kteří by se k nám přidali a pomáhali s
námi těm, kteří to potřebují.

PROČ JSME
POTŘEBA
Pandemie ukázala, jak moc je potřeba
mít k dispozici dostupnou terapii. Prokázala také, že je možné nabízet kvalitní službu i bez osobního kontaktu v
pracovně terapeuta, že terapie po telefonu je funkčním způsobem terapeutické
práce. Výhodami setkávání po telefonu
je možnost zůstat v anonymitě, v bezpečí a v prostoru, který klient zná a který
si sám vybere. A na Sluchátku navíc nabízíme i velmi vstřícnou pracovní dobu.
Pokud klient i tak nemůže zavolat na
linku v provozních hodinách, je mu k
dispozici jednoduchý formulář na linkasluchatko.cz. Po jeho vyplnění se mu
jeden z terapeutů linky ozve zpět.

SLUCHÁTKO
PO PANDEMII
Z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že kvůli pandemii
došlo v roce 2020 v porovnání s rokem
2017 k trojnásobnému nárůstu depresí

a sebevražd.Pandemie jsme se možná
zbavili, ale jejích následků ne. Nové studie, ukazuje, že významná část (až 20%)
z těch, kteří prodělají COVID-19, zažije
do 90 dnů po prodělání choroby příznaky některého z psychických onemocnění. Patří mezi ně např. úzkosti, deprese
a nespavost. Mnohé z nich neumožňují
člověku v některých případech vstát z
postele, přinášejí nečekané záchvaty
paniky a dalšími způsoby ovlivňují duševní život jedince, jeho vztahy i jeho
produktivitu.
Produktivita práce zaměstnance s duševním onemocněním totiž zásadně klesá. Výsledkem jsou v součtu miliardové
ztráty ﬁrem na mzdových nákladech..
Kvůli pandemii se zvýšil výskyt deprese
mezi obyvateli z 20 procent na 30, nyní jí trpí 12 % zaměstnaných, úzkostmi
14 %. Lidé se středně těžkou až těžkou
depresí či úzkostí jsou neproduktivní
třetinu pracovní doby. Pokud se ale pokusí léčit, mohou to snížit na 27 % a pak
samozřejmě i až na tu pětinu, která se v
pracovním prostředí průměrně vyskytuje. Pokud však ale svou nemoc ignoruje,
může se jeho neproduktivita vyšplhat až
na 35%.
Nízká znalost péče o vlastní duševní
zdraví v ČR zapříčiňuje, že lidé často nevyhledají odbornou pomoc. Spousta lidí
nepozná, že mají příznaky psychického
onemocnění, případně si to nechtějí připustit. A pokud si to přeci jen připustí,
potýkají se s tím, že je u nás duševní
zdraví a chození k psychoterapeutovi
(či psychiatrovi) stále ještě tabu. Zároveň nejsou existující nabízené formáty
psychoterapie z regionálních, kapacitních nebo i ﬁnančních důvodů schopny
uspokojit veškerou poptávku po terapii.
Proto je terapeutická linka Sluchátko
unikátním řešením. Snažíme se terapii
detabuizovat a svou nízkoprahovostí ji
učinit dostupnou všem. Ti, kteří se stydí
nebo si nejsou jistí vyhledáním pomoci,
u nás najdou velkou míru anonymity.
Ti, kteří o terapii mnoho nevědí a nevěří v její přínosy, si na Sluchátku mohou
terapii vyzkoušet a najít směr, který jim
nejvíce vyhovuje. A těm, kteří ve svém
okolí psychoterapeuta nenajdou, se po
telefonu otevře cesta do světa terapie
nejen na lince, ale i ve formě doporučení navazující terapie, pokud o ní klient
projeví zájem.

DŮLEŽITÁ ČÍSLA
Od začátku roku 2021 jsme na lince
uskutečnili skoro 700 hovorů a náš web

I

ALBRECHT CKÉ
L STY
navštěvuje měsíčně v průměru 3000 lidí. 75 % všech volajících tvoří ženy ve
středním věku. Mladí dospělí tvoří 25
% volajících, stejně tak senioři. Nejčastějšími problémy, s jakými se na nás klienti obrací, jsou úzkosti, deprese, stres,
ztráta v rodině, úmrtí blízkého člověka,
vztahy s partnerem, rozchody, vztahy v
rodině a problémy v práci.
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Pracovnice terénních služeb
přijaly poděkování od vedení města

JAK MŮŽETE
POMOCI I VY?
Rozhodně tím, že nám pomůžete dostat
informaci o lince mezi lidi. To může být
jakoukoliv formou – ať už sdílením na
sociálních sítích, vyvěšením našich letáčků na veřejných místech, nebo třeba
věnováním prostoru pro Sluchátko v
časopise, webových stránkách nebo rádiu.
Terapeutická linka Sluchátko nabízí
své služby zdarma. Velmi nám pomůže i
ﬁnanční podpora, která pokryje část našich nákladů. Mezi naše největší náklady patří mzdy těch terapeutů, kteří pomáhají stabilizovat provozní dobu linky,
a mzdy supervizorům. I díky nim může
linka své služby poskytovat v potřebné
kvalitě a šíři. Nově jsme založili sbírku
na darujme.cz. Dary ze sbírky pomohou
pokrýt provozní náklady linky spjaté s
navýšením počtu bezplatných hovorů
pro klienty ze tří na šest pro oběti tornáda. Uvítáme i formu hmotné pomoci
v podobě tiskových či propagačních služeb nebo vytvoření fotodokumentace.

KOMU
JSME POMOHLI
 Pomohli jsme paní s úzkostmi stavy
naučit se nastavovat hranice kolegyni,
která ji na pracovišti šikanuje neustálým napomínáním, že nedělá věci tak,
jak má.
 Pomohli jsme pedagožce najít způsob, jak postupovat v situaci, když má u
žáka podezření na sebepoškozování.
Pomohli jsme mladému člověku v předposledním ročníku gymnázia, kterého
přepadají úzkostné stavy uvěřit, že má
právo obrátit se pro pomoc, kterou díky
ujištění na lince následně vyhledal.
 Pomohli jsme seniorům zvládnout
úzkosti ze samoty a hledat řešení pro
urovnání vztahů v rodině po mnoha letech odcizení.
A to vše i díky podpoře takových jako
jste Vy! Poděkování patří všem donorům, sponzorům a hlavně terapeutům
linky, bez kterých by služba nebyla dostupná v kvalitě a šíři, v jaké je k dispozici.
(r)

Dne 20. 10. 2021 proběhlo v kavárně
Avion slavnostní ocenění sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb
působící na území Města Český Těšín.
Za Charitu Český Těšín byly nominovány 2 dlouholeté a zkušené pracovnice
terénních sociálních služeb – Kateřina
Kalfasová, pečovatelka Charitní pečova-

telské služby a Danuše Baronová, asistentka Charitní asistence. Jejich vlídný
a lidský přístup klienti velmi oceňují,
svou práci dělají skutečně rády. Gratulujeme a přejeme kolegyním mnoho dalších úspěchů.
RADKA HELIOŠOVÁ,vedoucí sekce
terénních a ambulantních služeb

Vedoucí Charitní ošetřovatelské služby
oceněna za přínos ke službě Charity
V den slavnosti svaté Hedviky, v sobotu 16. října, udělil biskup František V.
Lobkowicz a apoštolský administrátor
Martin David v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, ocenění dvaceti šesti lidem za obětavou službu v diecézi. Mezi
nimi byla i dlouholetá pracovnice Charitní ošetřovatelské služby v Českém

Těšíně,paní Bc. Beáta Dulawová, která
obdržela ocenění za dlouhodobé úsilí
při rozvoji charitního díla.
Paní Beáta pracuje již 12 let jako vedoucí Charitní ošetřovatelské služby a
zároveň jako zdravotní sestra v terénu.
Stojí v čele celodiecézního kolegia zdravotních sester, je zapojena do krajského
projektu podpory pečujícím a metodicky vede zdravotní sestry v domovech
pro seniory. Velkou oporou byla sociálním a zdravotním službám v roce 2020
při propuknutí covidové epidemie, jak
svým přehledem o nařízeních, tak odbornými informacemi a zajišťováním
pomůcek. Pod jejím vedením vzniklo
letos na jaře testovací centrum pro širokou veřejnost. Paní Beáta je vzorem profesionality, ale i laskavosti, věci dovede
řešit s nadhledem i humorem, a je ráda,
když může něco udělat pro lepší soudržnost svého týmu.
Paní Beátě srdečně gratulujeme a do
budoucna přejeme hodně úspěchů!
Tým zaměstnanců
Charity Český Těšín
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Zmínit můžeme, že v roce 2021 oslavil
náš klub již 60 let od založení. V tomto roce se před sezónou opět konal
Albrechtický fotbalový kemp, který
se opět velmi vydařil a uvítali jsme i u
nás trénink profesionálního klubu FK
Ústí nad Labem. Jak již bylo zmíněno,
pravidelná fotbalová klání, jež nás o víkendech provázela jsou minulostí. Proto
opět nastal čas poohlédnout se za fotbalovým poločasem, tj. za podzimní částí
sezóny. V tomto ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2021 najdete několik informací o odehraném podzimu k jednotlivému družstvu našich týmu. Dobrou
zprávou je, že v podzimní části sezóny
2021/2022 se i přes covidovou pandemií
všechny zápasy úspěšně odehrály.

a dvě prohry. Nejlepším střelcem týmů
je s deseti trefami Antonín Chumchal.
Naše mužstvo Baníku čeká opět kvalitní zimní příprava. Ještě musíme dodat,
že v týmu nastupují pravidelně naši odchovanci klubu, kterých není málo a v
tomto trendu chceme nadále pokračovat, aby v Albrechticích hráli jen kluci
z Albrechtic.
A teď již naše mládežnická mužstva.
V nové sezóně pravidelně nastupovala
v soutěžních utkáních čtyři Albrechtická mužstva. Tím pádem jsme do fotbalových soutěží přihlásili 4 mládežnická
družstva. Mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky a starší žáky. Další
náš tým předpřípravka svou soutěž nemá a účastní se velkého počtu turnajů

jsme zakončili na devátém místě. Tréninková účast byla slušná a v zápasech
kluci určitě odváděli slušné výkony.
Bohužel ani nám se nevyhýbala zranění a jiné mimo fotbalové aktivity. Museli jsme proto tým doplňovat o kluky
z mladší kategorie. Patří jim za to velké díky! Stejně tak rodičům, kteří nás
podporovali v dobrém i zlém. Sezónu
určitě hodnotíme kladně. Byla utkání kde jsme zářili, ale i naopak. Určitě
nesmíme usnout na vavřínech. Pořád
je na čem pracovat. Věříme, že kluci
v zimě poctivě odmakají přípravu a ještě více zapracují na svých nedostatcích.
Na jaro budeme ještě lépe připraveni!“
trenéři starších žáků – Radim Smiga
a Martin Míček.

a přátelských trianglů. Postupně Vám teda přinášíme zhodnocení podzimní části, kdy zhodnocení doplnili svými slovy
i trenéři jednotlivých kategorii.

Tým mladších žáků se v Krajské soutěži skupiny B umístil na výborném 1.
místě, také ze 13 účastníků. Zde zhodnocení trenérů. „Máme za sebou velmi
povedený podzim sezóny, kdy jsme ani
jednou neokusili hořkost porážky a jen
dvakrát jsme remizovali – jednou venku
a jednou doma. A proto jsme po podzimní části na skvělém prvním místě
v krajské soutěži. Tým je velmi početný, můžeme vybírat z 26 fotbalistů,
a to je velmi dobře a tréninková účast
v takto nabitém kádru je také ukázková.
Na zimní pauzu máme domluvené turnaje i s mezinárodní účastí, na které se
hráči moc těší. Děkujeme všem hráčům
a rodičům za vzorné reprezentování FK
Baník Albrechtice,“ trenéři mladších
žáků Pavel Šplíchal, Antonín Krečmer
a Roman Roudenský.

MLADŠÍ ŽÁCI

Muži

MUŽI
Družstvo mužů novou sezónu v I.A třídě skupiny B Moravskoslezského hrálo
pod vedením hlavního trenéra Dušana
Kohúta a vedoucího mužstva Mariána
Chmiela. Sezónu zahájilo tradičním
Štítem Albrechtic, kde se na 48. ročníku umístilo na druhém místě. Ve ﬁnále
smolně prohrálo 1:0 a doplatilo hlavně
na neproměňování gólových šancí, ale
i tak jde Štít označit za zdařilý. Poté
vstoupili do nové sezóny vítězstvím na
domácí půdě s Jablunkovem 1:0. Tým
mužů střídavě sbíral body i ztrácel. Od
dohrávky 28. září, kdy se zrodilo vysoké
vítězství 6:1 ve Starém Městě, naši hráči ztratili body ve zbývajících pěti utkáních jen jednou, a to za remízu 2:2 s lídrem z Řepiště. Jinak čtyřikrát za sebou
Baníkovci vyhráli a tak po 12 kolech je
naše družstvo v tabulce na průběžném
skvělém 4. místě s 24 body a s celkovým
skóre 30:17. První Řepiště má náskok
šesti bodů. Bilance našeho týmů z dvanácti utkání je sedm výher, tři remízy

STARŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Tým starších žáků se v Krajské soutěži
skupiny B umístil na 9. místě z 13 účastníků. Zde hodnocení trenérů. „Podzim

Tým starší přípravky startuje v Okresním přeboru a ve své soutěži nehraje
na počet bodů, ale na vstřelené bran-

Mladší žáci
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Mladší přípravka

Starší žáci

ky. Celkem nastřílela starší přípravka
v podzimní části 79 branek, a to ji z 10
účastníků pasovalo na 5. místo a v jarní
části bude hrát o nejlepší umístění s nejlepšími týmy okresu Karviná. Zde opět
zhodnocení trenérů: „Myslíme si, že se
nám téměř vše vydařilo podle našeho
očekávání. Samozřejmě, že například
do výsledků zápasů zasáhla marodka,
jakož i to, že se dlouho netrénovalo. Ale
na druhou stranu výsledky nejsou úplně to, po čem prahneme. Výkonnost s
přibývajícím časem rostla, individuálně jsme šli neuvěřitelně nahoru. Ano,
jsou zápasy, kdy děti řeší více, jak je
soupeř urostlý a to se potom na výkonu podepíše. Ale od toho jsme tady my,
aby v dalším průběhu opět zvedly hlavu a zabojovaly dále. Sehráli jsme pár
turnajů, trianglů, přátelských zápasů.
Jmenovat můžeme přáteláky s Unií Hlubina, kde se tvoří nová parta trenérů a
dětí, mají krásný areál a fotbal mladých
tam vzkvétá. Pak také s Gascontrolem
Havířov a MFK Karviná. Všechny tyto
zápasy nám něco daly. Parta si sedla,
děti jsou snaživé, je zájem i o tréninky
navíc, když je možnost. Do dalšího půl
roku budeme vstupovat jako obvykle
pozitivně nalazeni. Přejme si hlavně,
ať se situace kolem nemoci covid vyvíjí
příznivě a můžeme hrát fotbal“, trenéři
starší přípravky – Adam Valošek, Miroslav Culinka a Jaroslav Vlček.

opravdu hodně poznat, že dětem sport
chyběl, ale rychle si zase zvykly. Zjistily,
že míč a celkově fotbal jim není cizí a
mají ho rádi i jinde, než na playstationu.
Odehráli jsme celou půlsezónu, kluci
byli rovnocenným soupeřem v osmi ligových a spoustě přátelských zápasech.
Rozhodně se nemají za co stydět a trenéři si pochvalují, že plní to, co se učí.
Na trénincích podávají stoprocentní výkony, a to i díky čtveřici trenérů, kteří se
jim maximálně věnují. Už teď vyhlížíme
další zápasy, jak v hale, tak venku a jara se nemůžeme dočkat. Doufejme, že
nedopadneme jako minulý rok,“ trenéři
mladší přípravky – Ondřej Kulhánek,
Dan Valošek, Michal Ličák a Martin
Hermann.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
V mladší přípravce působí také velice
široká základna dětí, kluci i v této kategorii patří k předním týmům okresní
fotbalové soutěže, kdy také hrají na počet vstřelených branek, kterých nastřílela mladší přípravka úctyhodných 136,
což je pasuje na třetí místo. Zde také
zhodnocení trenérů: „V mladší přípravce s námi na podzim trénovalo 26 dětí
z toho dokonce jedna holčina. Veškerá
covid omezení skončila, a tak jsme se do
tréninku mohli vrhnout po hlavě a dohnat vše, co nám ten půlrok vzal. Bylo

PŘEDPŘÍPRAVKA
V této kategorii jsou děti ročníku 2015/
2016 a mladší. Tato kategorie oﬁciálně
nehraje žádnou svou soutěž, ale pravidelně se zúčastňuje turnajů, trianglu a
zápasů. I u této kategorie je velmi početná skupina dětí a nemusíme mít tudíž strach o naše další ročníky. Kluci a
dívky zajíždí na turnaje a pořádáme také přípravné triangly na našem hřišti. U
předpřípravky se trenéři snaží učit děti
základy fotbalu a hlavně je vše vedeno
formou her. Trenéři předpřípravky – Lukáš Hawlasek, Michal Líčák a Tomáš
Červenka.
Na závěr musíme však poděkovat naším trenérům a realizačním týmům u
všech týmů za skvělou práci a prezentaci našeho fotbalového oddílu.
období od ledna do března 2022, pokud nám to epidemiologická situace
dovolí proběhne zimní příprava jednotlivých družstev na závěrečné jarní boje
a všechny kategorie čeká nespočet utkání a turnajů. Hodně zápasů bude probíhat na naší umělé trávě a již teď srdečně
zveme všechny příznivce fotbalu na naše sportoviště. A tým mužů bude v zimní
přípravě nastupovat k několika zimním
přípravným utkáním, série přípravných
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zápasů bude dobrou příležitostí, jak se
seznámit, jak s postupem jarní přípravy
našeho družstva, tak rovněž i s aktuální
formou jiných družstev z blízkého okolí a bude opět jako u ostatních mužstev
příjemným zpestřením zimní fotbalové
přestávky. A již teď zveme všechny fandy do našich fotbalových ochozů jak na
jarní část, tak na zápasy v zimní přípravě. Vše o zimní přípravě jednotlivých týmů se dozvíte na našich internetových
stránkach.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem hráčům, trenérům a realizačním
týmům jednotlivých družstev za obětavou práci a zodpovědný přístup k plnění
úkolů a chtěli bychom jim popřát hodně elánu i do jarní části soutěže. Dále
bychom chtěli poděkovat všem naším
příznivcům za projevenou důvěru i podporu. Jelikož takto náročný provoz se neobejde bez patřičného ﬁnančního zabezpečení, chtěli bychom poděkovat všem
našim sponzorům. V současné situaci
klub jen těžce shání ﬁnanční prostředky
pro naplnění rozpočtu a hlavně ﬁnanční
pomoc obce fotbalovému klubu pomáhá
vytvářet zázemí pro úspěšnou činnost
všech našich 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 do nového roku vám všem
přejeme především v této nelehké době pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů a ať vás štěstí provází
na každém kroku. Pevně věříme, že ke
šťastným chvilkám přispějeme i my a po
našich utkáních budete odcházet domů
spokojeni a s úsměvem ve tváři. Věříme,
že i v nové sezóně si najdete čas a naše
fotbalisty přijdete povzbudit. Těšíme se
na vás i v roce 2022!
Více informaci ohledné našeho fotbalového klubu najdete na internetových
stránkách: www.fkbanikalbrechtice.cz.
Za FK Baník Albrechtice
s pěkným pozdravem MAREK CHMIEL
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Pétanque Albrechtice
V současné době se nad kulturním, společenským a amatérsky sportovním děním zase zatahují coronavirová mračna.
Co zatahují, pomyslná obloha je v tomto směru už docela černá. Z pohledu pétanque ale naštěstí proběhl celý podzim
v podstatě standardním způsobem, tj. s množstvím víkendových turnajů a středečních tréninků.
První turnaj, který se nevešel do redakční uzávěrky minulého čísla zpravodaje, byl brněnský Vars cup, konaný 4.9.2021.
Název turnaje vlastně začíná slovy „O pohár města Brna“, ale
mezi hráči se mu neřekne jinak než Vars cup (dle hlavního
sponzora). Každopádně se jedná o vyhlášený turnaj z kategorie prestige, kde na soupisce obvykle nechybí hráči z české
špičky ani kvalitní týmy ze sousedních zemí. Albrechtický pétanque měl letos své zástupce ve dvou týmech, výraznějšího
úspěchu se jim ale tentokrát dosáhnout nepodařilo.

OPĚT PODZIM DRUHÝCH MÍST
Na nejvyšší stupínek se na podzim vystoupat nepodařilo, ale v
několika případech to bylo těsně.

Pod ochranná křídla jej vzala již ostřílená spoluhráčka Anežka Mertová z Brna. Několik zápasů bylo vyrovnaných téměř
až do konce, nutno přiznat, že především díky skvělé střelbě
Anežky. I když všechny zápasy nakonec skončily nezdarem,
nebral to ani jeden z nich nějak moc tragicky, což je dobrý
výchozí bod k lepším výsledkům příště.

Již na druhém zářijovém turnaji, našem oblíbeném Orlovském kahanu, 11.9.2021, bylo herní úsilí přetaveno ve skvělý
výsledek. O 2. místo se zasloužili Radomír Žiak, Vojtěch Žiak
a Václav Valík. Další zajímavostí o tomto turnaji je fakt, že se
jej zúčastnilo celých 15 hráčů z albrechtického klubu, kteří
ještě navíc byli podpořeni třemi spoluhráči, kteří aktuálně
náš dres sice neoblékají, ale rozhodně s klubem sympatizují.
Uvedené číslo myslím převýší i maximální účast na domácích
turnajích, ale na nějakou hlubší statistiku bude prostor příště
(při shrnutí celého roku). Nedá mi to také nezmínit, že tento
turnaj byl prvním pro našeho nového juniora Radovana Fajmona (viz foto), který je momentálně v klubu jediným zástupcem této věkové kategorie (ostatní už stihli odrůst).
Poslední týden v září jsme zvládli turnaje hned dva, Svatováclavské koulení ve Valšovicích v sobotu 25.9. a Juniorský
turnaj dvojic v Polouvsí v neděli 26.9. V sobotním zápolení
dospělých (resp. bez věkového omezení) vyšly z albrechtických nejlépe Anna Poláchová a Klára Děcká, které skončily
na pěkné 5. příčce. V nedělním turnaji se poměřovaly, jak je z
názvu patrné, dvojice mladých hráčů a hráček do 17 let včetně. Turnajů tohoto typu není za rok po republice mnoho a v
Polouvsí to byl letos první ročník. Z řad hráčů i trenérů byl
znát pozitivní ohlas na skvěle zvládnutý turnaj, tak doufejme,
že se to chytne. Náš jediný junior Radovan Fajmon nebyl sice
nejmladší účastník, ale zato patrně nejméně zkušený. Další
kluci a holky v jeho věku „vymetají“ turnaje podstatně častěji.

Poslední letošní domácí turnaj, Albrechtický pohár, se konal 9.10.2021. Po nucené pauze pravidelných účastníků z Polska se tentokrát vše vrátilo k normálu. Do rychle „vyprodaného“ startovního pole se vešlo celých 16 polských hráčů, jeden
francouzský pár toho času žijící v Katovicích a také slovenská
dvojice Juro Valent a Matej Krajčovic. Posledně jmenovaní
nakonec turnaj vyhráli. Druhé místo získal domácí Vojta Žiak, kterému byl tentokrát parťákem David Bačo z Orlové. Do
vyřazovacích bojů se z domácích dostal ještě Kamil Vajčovec,
hrající s Adrianem Lantkowskim, jimž ve výsledkové listině
připadlo 4. místo.
Závěrečný turnaj z dnešního výčtu, který stojí za zmínku z
pohledu slušného umístění hráčů Albrechtic, je Polouveský
svatomartinský turnaj. Ač svatomartinský, konal se již 23. října, a jak jinak, jednalo se opět o utržené 2. místo. Svou sbírku
pohárů si konkrétně rozšířili Kamil Vajčovec, Jaroslav Ševčík
a Miroslav Děcký.
Tolik výběr z podzimního dění v pétanque.
Za PAK Albrechtice zdraví FRANTIŠEK FAJMON
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Svoz biologicky rozložitelných
komunálních odpadů – ČERNÉ PYTLE
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Svoz plastových obalů,
nápojových kartonů a kovů – ŽLUTÉ PYTLE

ÚNOR

LEDEN

Svoz směsných komunálních
odpadů ze 110 L a 1100 L NÁDOB

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ROK 2022
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PEDIKÚR A

ve zdravotním středisku






POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 
596 811 231, 725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendu a svátku
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH.

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA ARON
Havířov-Město,
ul. Národní třída 1541/14a

DRŽITEL ZNAKU KVALITY
nepřetržitý provoz
tel. 737 238 105, 737 238 106, 596 815 131
www. pohrebnisluzbahavirov.cz
již 30 let poskytujeme pohřební a hřbitovní služby
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