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Vážení spoluobčané!
Končí čtyřleté volební období a tak je
čas bilancovat. V naší obci se podařilo
přes všechny obtíže spojené s pandemii
Covid 19 v souladu s našimi možnostmi
realizovat v tomto období řadu projektů.
Naše obec, mimo jiné i díky Vám, kteří
pečujete o své domky či zahrádky, je zase o něco hezčí, chodíme po opravených
chodnících, jezdíme po obecních komunikacích s novým povrchem, z velké části již máme nové moderní veřejné osvětlení. Naši hasiči již tři roky provozují
nové auto CAS 20 Scania. Našim fotbalistům se letos podařilo vybojovat pohár

Štítu Albrechtic a zároveň se pochlubit
modernizovaným sportovním areálem.
Starostové Albrechtic se zúčastnili v plném počtu a v naší zahradě u Dělnického domu pak vysadili osm jehličnanů,
které symbolizují obce Albrechtice v
naší republice. Rovněž se pochvalně vyjádřili k výsledku rekonstrukce budovy
i okolí a pak ocenili klimatizovaný sál i
celkovou úroveň interiéru. Ve zdravotním středisku jsme modernizovali ordinaci gynekologie a připravujeme instalaci klimatizace do celého objektu. Přes
veškerou snahu se nedaří zajistit dětské-

Rekonstrukce Dělnického domu byla velice náročná.

ho lékaře, a tak zvažujeme využití prostor pro potřeby rehabilitace. Spolkový
život byl poznamenán stejně jako i kulturní dění v obci opatřeními proti Covid
19 skoro dva roky. Nezbývá než doufat,
že se táto situace již nebude opakovat a
my budeme moci organizovat kulturní a
společenský život v obci bez těchto omezení. Na závěr mi dovolte, abych Vám,
čtenářům AL poděkoval za aktivní přístup a podporu př i řízení a zvelebování
naší obce a šťastnou volbu ve dnech 23.
– 24. 9. 2022.
JINDŘICH FEBER, starosta obce
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70. výročí popravy Milady Horákové.

Upravené okolí hasičské zbrojnice a k tomu nová cisterna.

Letos byla zprovozněna elektronická
úřední deska.

Rozsáhlou modernizací prošel celý areál FK Baník Albrechtice.

Opravený chodník i cesta.

Veřejné hřiště Albrechtík se pořád vylepšuje.
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RADA OBCE
za období od 19. 5. 2022 do 4. 8. 2022
projednala např.:
 pronájem volného bytu č. 6, ul. Bělehradská č.p. 571 zájemci, který provede opravy na vlastní náklady a nabídne
nejvyšší cenu za nájem formou licitace,

ry ordinace dětského lékaře mimo izolační box) pro účely
provozu rehabilitace a fyzioterapie, ul. Obecní 714, 735 43
Albrechtice,
 zahrnutí opravy chodníkových schodišť v lokalitě ulic
Hornická a Středová do návrhu rozpočtových prostředků vymezených na opravy místních komunikací v rámci rozpočtu
obce na rok 2023.

 zařazení investiční akce s názvem „7003-Generální opravy a údržba silničních mostů“ do investičního plánu obce
Albrechtice,
 schválení zřízení sídla zapsaného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Albrechtice Paseky,
IČ: 65890582, v sídle Obecního úřadu Albrechtice,
 schválení podání žádosti o dotaci Státního programu
EFEKT III – Výzvy č. 1/2022, REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ,

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 21. 6. 2022
rojednalo např.:
 stanovení 15-ti členného Zastupitelstva obce Albrechtice
ve volebním období 2022 – 2026.

U

 schválení Smlouvy o odchytu psů a sběru uhynulých
zvířat nalezených v obci Albrechtice mezi spolkem Tlapkovi patroni, z.s. se sídlem č.p. 218, 735 71 Dětmarovice, IČ:
14430673 a Obcí Albrechtice,

snesení 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 jednání ZO)

 schválení záměru pronájmu části nebytových prostor
v budově Zdravotního střediska v Albrechticích (prosto-

JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice

 schválení rozšíření užívání společných prostor prádelny
a sušárny o prostor na volnočasové aktivity v domě č.p. 805,
ul. Hornická, 735 43 Albrechtice,

Rozsvícení
vánočního
stromečku

INFORMACE PRO OBČANY
Informujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek ze psů nebo místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (ODPADY) za rok 2022,
aby tak učinili co nejdřív.

ODPADY
500,- KČ/osoba/rok
Poplatek za odpady je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného
kalendářního roku. Speciﬁcký symbol
pro poplatek za odpady: 7337. V případě,
že máte nárok na úlevu od poplatku za
odpad, nutno doložit patřičné potvrzení.
Bližší informace k osvobození a úlevám
viz „OZV č. 3/2021“ v čl. 7, na stránkách
www.obecalbrechtice.cz v sekci „Právní
předpisy obce Albrechtice“.

PSI
200,- KČ za jednoho psa, 300,- KČ
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
Nečiní-li poplatek více než 500,- Kč
ročně, je splatný nejpozději do 30.4.
příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je
splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30.4. a do 31.8. příslušného
kalendářního roku. Speciﬁcký symbol
pro poplatek ze psů: 1341.
Poplatky je možno uhradit hotově

v pokladně obecního úřadu, a to v přízemí (pokladna, majetek) nebo v prvním
patře (matrika) také formou bezhotovostního platebního styku – tedy platební kartou, nebo bankovním převodem na číslo
účtu: 1721599329/0800. Speciﬁcký symbol pro odpady: 7337. Speciﬁcký symbol
pro poplatek ze psů: 1341. Do zprávy pro
příjemce je nutné uvést jméno a příjmení
všech osob, za které je poplatek hrazen,
číslo popisné, popřípadě po telefonické
domluvě na tel. čísle: 596 428 448 kl. 13
přidělený variabilní symbol.
Celé znění Obecné závazné vyhlášky č. 3/2021 (poplatek za odpad) a č.
5/2019 (poplatek ze psů) na stránkách
www.obecalbrechtice.cz v sekci „Právní
předpisy obce Albrechtice“.
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost splnili za rok 2021 i předešlé roky.
Nesplněním poplatkové povinnosti může být nařízena exekuce.
KORNELIA KAPIASOVÁ, referentka
místních poplatků
poplatky@obecalbrechtice.cz

T

radičně i v letošním roce plánujeme
dne 26. 11. 2022 rozsvěcování vánočního stromečku před budovou obecního úřadu.
Věříme, že akci budeme moci uskutečnit a budeme moci společně zahájit
dobu adventu. Pro děti opět chystáme
mikulášskou nadílku.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury
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Ohlédnutí
za Albrechtickou
poutí 2022

V letošním roce se po třech letech podařilo znovu zorganizovat Albrechtickou
pouť před budovou obecního úřadu. Albrechtická pouť tak na tomto prostranství proběhla již popáté. Hlavní rozměr
pouti je především duchovní, i proto
byla Albrechtická pouť v roce 2016 přemístěna blíže k římskokatolickému kostelu sv. Petra a Pavla. V letošním roce
byla pouť zaměřena hlavně na děti. Našly tady nejrůznější atrakce od malování na obličej, přes kolotoče, jízdy na koních, až po fotobudku. Již nyní probíhají
přípravy pouti pro příští rok, kdy bude
možno se těšit i na hudební vystoupení.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, ref. kultury

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

VÝZNAMNÁ JUBILEA MANŽELSTVÍ

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

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

OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 28 oznámení, řešeno
13 přestupků na úseku silničního provozu, 2 přestupky dle § 4/2 zák. 251/2016
Sb. porušení OZV č.1/2013, 2 přestupky dle § 8/1 písm. a) zák. 251/2016 Sb.
proti majetku a 1 přestupek dle § 35/1 písm. e) zák. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno 6 volně pobíhajících psů.
Podle evidence nebo místní znalosti byli
psi majitelům vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení. Psi, u kterých
nebylo možno zjistit majitele, byli předáni odchytové službě a převezeni do
útulku. Žádáme tímto majitele psů, aby
ve vlastním zájmu nahlásili čísla čipů
do evidence psů na OÚ Albrechtice, ať
nemusí pak platit zbytečné výdaje za odvoz a ustájení svých miláčků v útulku.
 Dne 19. 06. 2022 v 10.50 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
má nahlášeného sebevraha, který chce
skočit pod vlak. Hlídka OP se zrovna
nacházela na vlakovém nádraží, takže
ihned provedla obhlídku okolí, ale nikoho u kolejiště nespatřila. Na nástupišti
upozornila průvodčího vlaku, který
zrovna přijel z Českého Těšína, aby věc
sdělil strojvedoucímu a ten přislíbil, že
informaci nahlásí také protijedoucí soupravě. Poté na místo dojela i hlídka PČR

a bylo jí sděleno o vyrozumění strojvedoucích.
 Dne 25. 06. 2022 v 20.30 hodin během pochůzky zjištěn na akci „Štít Albrechtic“ na zemi sedící muž v podnapilém stavu, který měl krvavé zranění na
hlavě. Lustrací zjištěn pan K. Z. z Horní
Suché. Na místo přivolána RZS, která
zraněného odvezla k ošetření na chirurgickou ambulanci Havířov.
 Dne 08. 07. 2022 v 14.30 hodin osobně oznámila paní K. R. z Albrechtic, že
na ulici Hornická naproti bytového domu č.p. 655, kde jsou umístěny popelnice, zastavila dodávka bílé barvy, z které
vystoupili tři muži a začali vykládat kusový odpad. Hlídka OP po kontrole místa zjistila, že se jedná o odpad po stavební činnosti. Byl sepsán úřední záznam a
společně s fotodokumentací postoupen
k přestupkové komisi.
 Dne 08. 08. 2022 v 12.08 hodin telefonicky oznámila dozorčí PČR Těrlicko,
že dne 06. 08. 2022 v dopoledních ho-

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e–mail: policie@obecalbrechtice.cz
dinách došlo ke krádeži v domě na ulici Osvobození a žádá v této souvislosti
hlídku OP o zhlédnutí kamerových záznamů z tohoto dne. Vytypovaná místa
byla zhlédnuta a záznamy předány hlídce PČR.
 Dne 18. 08. 2022 během pochůzkové
činnosti na závěr denní směny zjistila
hlídka OP na dětském hřišti „Albrechtík“ na ulici Školní, že část hřiště je popsané ﬁxem. Hlídka následně zjistila z
kamerových záznamů, že dne 16. 08.
2022 v 16.10 hodin se na dětském hřišti
zdržovala skupinka čtyř dětí, které něco
psaly na průlezkách. Z místní znalosti
na kamerovém záznamu byli zjištěni
nezletilí pachatelé U.M., M.V., M.P.,
Š.M. z Albrechtic. Hlídka OP vyslechla
tyto nezletilé v přítomnosti jejích zákonných zástupců, kdy bylo dohodnuto, že
budou všechny popisy odstraněny.
vrch. insp. DANIEL WRÓBEL,
velitel OP Albrechtice
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OBWIESZCZENIE

starosty obce o době a místě
konání voleb do Zastupitelstva
obce Albrechtice

o czasie i miejscu odbywania się
wyborów do Przedstawicielstwa
gminnego Olbrachcice

dle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

starosta Obce Albrechtice oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Albrechtice se uskuteční
v pátek dne 23. 9. 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 24. 9. 2022 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku..........číslo 1
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1. patro vpravo)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní, Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní,
Písečná, Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského,
Školní, Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní,
Stonavská,
ve volebním okrsku..........číslo 2
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní , č.p. 11 (přízemí)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká,
Pod Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická,
Chotěbuzská, Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny,
Strmá, Slunečná, Přehradní, Osvobození, Darkovská,
Rybářská, Zátiší, Těrlická, U Vodojemu, Rekreační, Hrázní,
ve volebním okrsku..........číslo 3
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1. patro vlevo)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb obdrží hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Albrechtice dne 29. 8. 2022
JINDŘICH FEBER, starosta obce

zgodnie z § 29 prawa nr 491/2001 Sb. o wyborach
do przedstawicielstew gminnych oraz o zmianie
i uzupełnieniu niektórych przepisów

wójt Gminy Olbrachcice informuje:
1. Wybory do Przedstawicielstwa gminnego Olbeachcice
odbędą się
w piątek dnia 23 .9 . 2022 od godz. 14.00 do godz. 22.00
i w sobotę dnia 24 . 9 .2022 od godz. 08.00 do godz. 14.00
2. Miejscem odbywania się wyborów:
w obwodzie wyborczym.....numer 1
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr d. 11 (1. piętro)
dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní, Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní,
Písečná, Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského,
Školní, Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní,
Stonavská,
w obwodzie wyborczym.....numer 2
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr d. 11 (parter)
dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká,
Pod Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická,
Chotěbuzská, Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny,
Strmá, Slunečná, Přehradní, Osvobození, Darkovská,
Rybářská, Zátiší, Těrlická, U Vodojemu, Rekreační, Hrázní
w obwodzie wyborczym.....numer 3
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr d. 11 (1. piętro)
dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.
3. Wyborca po przyjściu do lokalu wyborczego udokumentuje obwodowej komisji wyborczej swoją tożsamość i obywatelstwo państwowe Republiki Czeskiej ważnym dowodem
osobistym albo paszportem turystycznym, dyplomatycznym lub służbowym Republiki Czeskiej lub tymczasowym
dokumentem podróży. Wyborcy, który tego nie spełni, tak
głosowanie nie zostanie umożliwione.
4. Każdemu wyborcy zostaną dostarczone trzy dni przed
dniem wyborów karty do głosowania. W dniach wyborów
wyborca może zażądać w lokalu wyborczym o wydanie nowego kompletnego zestawu kart do głosowania.
Olbrachcice, dnia 29. 8. 2022
JINDŘICH FEBER, wójt gminy
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Volby
do Zastupitelstva
obce Albrechtice
Informace pro občany ostatních členských států EU
o podmínkách hlasování ve volbách do zastupitelstva obce,
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
VÁŽENÍ OBČANÉ, obecní úřad vede dodatek stálých seznamů voličů (dále jen
„dodatek“) pro účely voleb do zastupitelstva obce, a to pro voliče, který alespoň
druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému
pobytu nebo k evidovanému přechodnému pobytu a není státním občanem
České republiky, ale je jiným občanem členského státu Evropské unie.
Do dodatku zapíše obecní úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní žádosti. Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat kdykoli
do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 21. září
2022 v 16.00 hodin. Žádost je možno podat na Obecním úřadě Albrechtice – matrika, 1. patro, v těchto dnech:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK – po předchozí
telefonické domluvě na tel. 596 428 448, kl. 14

Pokud máte zájem zúčastnit se voleb do zastupitelstva obce a nejste již zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů z předchozích voleb do zastupitelstva obce, dostavte se osobně na matriku Obecního úřadu Albrechtice s Průkazem o povolení
k pobytu.
Upozorňujeme, že v den voleb nelze voliči, který je občanem jiného členského státu EU a který nepodal žádost o zápis do
dodatku pro volby do zastupitelstva obce, umožnit volit.
IVETA CHODUROVÁ, matrika, evidence obyvatel
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Volit kandidáty ČSSD do Obecního zastupitelstva v Albrechticích se vyplatí,

PLNÍ SLIBY DANÉ OBČANŮM!
Ve volebním období 2018-2022 jsme slíbili v
obci podpořit a povedlo se realizovat:
 Rekonstrukci Dělnického domu (bonusem
byla výstavba nového parkoviště a rekonstrukce zahrady s pergolou u DD),
 projekční přípravu na výstavbu domova seniorů na ul. Hornická,
 rekonstrukci mostu přes Stonávku na ul.
Školní,
 opravu povrchů místních komunikací (ul.
Školní, část ul. Osvobození) a chodníků (ul.
Hlavní, část ul. Obecní)
 koupi nové hasičské cisterny SCANIA, ﬁnancované z dotace a obecních prostředků
 za ﬁnanční podpory obce FK Baníku Albrechtice modernizaci fotbalového areálu
(parkoviště, oplocení, zateplení budovy
šaten a sociálního zařízení, včetně jejich
rekonstrukce),
 modernizaci a obnovení gynekologické ordinace na zdravotním středisku
 dostavbu mobiliáře na hřišti Albrechtík
Hlasovali jsme pro poskytnutí ﬁnančních darů z rozpočtu obce na zachování sportovní,
kulturní a zájmové činnosti spolků v obci a
provoz sociálních a charitativních organizací
v důsledku negativního dopadu pandemie
COVIDu.

3
KANDIDÁTI
ve volebním období 2022-2026 podpoří:

• realizaci parkoviště pro osobní vozidla na
novém sídlišti (prostor u Jedličníku)
• výstavbu stezky pro cyklisty a chodníku v
místní části Pacalůvka
• opravu povrchů místních komunikací a
chodníků
• opatření na energetické úspory veřejného
osvětlení a obecních budov
• výstavbu nového pavilonu u MŠ
• realizaci klimatizace na zdravotním středisku
• zachování funkční obecní policie
• poskytování ﬁnanční podpory obce na sportovní, kulturní a zájmovou činnost občanů
obce

JSME JEDEN TÝM,
VOLTE KANDIDÁTY ČSSD, VOLTE Č. 3

1. Juraj Legindi, 61 let, státní zaměstnanec,
zastupitel obce

2. Marek Chodura Ing., 44 let,
bezpečnostní technik
3. Vladimír Kruczek Ing., 55 let,
důlní technik
4. Lukáš Jablecký Ing., 32 let,
referent životního prostředí
5. Lucie Krauzovičová Mgr., 36 let,
učitelka ZŠ
6. Marek Kopřiva, 48 let, podnikatel
7. Hana Kaperová Bc., 50 let, ekonomka
8. Danuta Labudková, 52 let, kadeřnice
9. Zdislav Machaczek, 51 let,
mistr energetických provozů
10. Dagmar Magulová, 62 let, důchodkyně
11. František Kobza, 51 let, správce budov,
majetku a skladů
12. Šárka Jančarová, 51 let, učitelka MŠ
13. Josef Bulawa Ing., 67 let, důlní technik
14. Roman Wrana, 60 let,
mistr odborného výcviku
15. Vanda Dziubková, 69 let, důchodkyně.
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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.
Naším hlavním cílem je dobře prosperující obec. Podporujeme rozvoj evropské integrace, vzdělávání, kultury a
zároveň rozvoj národnostních menšin
a dostupnosti vzdělávání v mateřském
jazyce.

DÁLE BUDEME
PROSAZOVAT:

 efektivní a smysluplné čerpání peněz
z evropských a jiných fondů
 zajištění řádné údržby a oprav chodníků a komunikací v majetku obce
 ﬁnanční podporu pro činnost sportovních a společenských organizací
v obci
 další zlepšování podmínek pro seniory
 podporujeme každou iniciativu občanů vedoucí ke zlepšení života v obci
včetně realizace těchto podnětů.
COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓL-

NOTA jest ruchem politycznym, który
dba o dobre współżycie między obywatelami różnych narodowości bez względu na narodowość, światopogląd, wyznanie i strukturę socjalną. Głównym
naszym celem jest prosperująca gmina.
Popieramy rozwój integracji europejskiej, kultury i udostępnienia kształcenia mniejszości narodowych w języku
ojczystym.

NASTĘPNIE
BĘDZIEMY POPIERAĆ:

 efektywne korzystanie ze środków ﬁnansowych Funduszy Europejskich i
innych funduszy
 zapewnienie należytego utrzymywania i naprawiania chodników oraz
dróg komunikacyjnych
 wsparcie ﬁnansowe na rzecz działalności organizacji sportowych i
społecznych w gminie
 poprawę bytu seniorów
 wspieramy każdą inicjatywę obywateli prowadzącą do ulepszenia życia
w gminie oraz realizację tych inicjatyw.

KANDIDÁTKA:

1. Ing. Gustav GUŃKA
elektro projektant, 61 let
2. Ing. Marek KLOZA
obchodní ředitel, 56 let
3. Ing. Albín BUDJAČ
vedoucí skladu, 56 let
4. Tomáš KRUCZEK, podnikatel, 28 let
5. Bronislav BUREK
nezaměstnaný, 57 let
6. Ing. Stanislav KUPKA
informatik, 39 let
7. Ing. Petr ZAHRAJ
podnikatel, 35 let
8. Ing. Marian KOZUBEK,
technolog, 38 let
9. Adrian BROMEK, technik, 30 let
10. Marie PAŘÍKOVÁ
administrativní pracovnice, 51 let
11. Helena BUBIKOVÁ
důchodkyně, 70 let
12. Mgr. Tomáš CZAP
obchodní manažér, 49 let
13. Zbyhněv PALOWSKI, technik, 60 let
14. Olga DUDOVÁ, důchodkyně, 67 let
15. Mgr. Karolina NOŽIČKOVÁ
mzdová účetní, 26 let.
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Občanské sdružení PROAL – obec bezpečná, čistá a krásná
V období 2018 – 2022 byly
realizovány mimo jiné tyto akce:

NAŠI KANDIDÁTI
1. Jindřich FEBER, Ing. starosta
2. Petr KALINA, Ing. Arch., projektant
3. Jaroslav STOLAŘÍK, Mgr. asitent VŠB
4. Karel CIELECKI, důchodce
5. Michal FEBER, Dis. učitel hudby
6. Vladislav MOLENDA, Ing. technik IT
7. Tomáš NOWAK, Ing. hlavní stavbyvedoucí
8. Vladislav PAWLAS, technik
9. Evžen BRODA, Ing. projektant
10. Luboš BYRTUS, elektrikář
11. Milan SMELIK, Ing., podnikatel
12. Łukasz NIEMIEC, Ing., PhD., podnikatel
13. Bohdan KAJSTURA, podnikatel
14. Janusz RECMAN, podnikatel
15. Stanislav CIELECKI, důchodce.

7
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• Rekonstrukce Dělnického domu včetně zahrady a vybudování
nového parkoviště
• Komplexní modernizace areálu FK Baník Albrechtice
• Rozsáhlé opravy chodníků a místních komunikací včetně modernizace veřejného osvětlení
• Příprava projektu na výstavbu domova pro seniory včetně stavebního povolení

VO

Pro období 2022 – 2026 plánujeme:

• Výstavbu parkoviště pro 50 osobních automobilů na sídlišti
Heimstaden
• Modernizaci areálu na Zámostí včetně propojení in-line stezkou s areálem FK Baník
• Výstavbu domova pro seniory dle připravené dokumentace
– podmínkou bude získání dotace
• Dokončení modernizace veřejného osvětlení a celkové estetizace veřejných prostranství.

Děkujeme za podporu v tomto volebním období
a těšíme se na spolupráci v tom nadcházejícím.
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Na návštěvě u sousedů…

V minulém článku jsme se přenesli do Albrechtic konce sedmdesátých let předminulého století. Dnes, s pomocí stejného literárního pramene,
tedy „Pamětihodností města Fryštátu atd.“ z pera
Dr. Juliuse Bayera, nahlédneme přes plot k našim
nejbližším sousedům. Podívejme se tedy, jak to vypadalo ve Stonavě a Horní Suché před více než
stopadesáti lety a dejme opět slovo Dr. Bayerovi...
Stonava, jižně od Fryštátu vzdálena asi ½ hodiny
chůze, leží na potoce Stonávka. Pokud jde o název,
znamená označení kamenité nivy. Mezi dřívějšími
majiteli Stonavy je zmínka o jistém Machnovi, kterému bylo r. 1447 vévodou Přemkem II. za věrné
služby propůjčeno vrchní právo na Stonavu. Okolo roku 1490 se objevuje jako majitel Jiří Hynal, dále nacházíme pány Hankeho a Jana Hunta. V roce
1663 nacházíme jako majitele Jana Dittricha Gotschalkowského. Později se statek dostal koupí do rukou rodiny svobodných
pánů Skrbenských, až konečně koncem 17. století na základě
výměny majetků mezi hraběcí rodinou Larischů a Skrbenských
statek Stonava připadl k panství Karviná, kam patří dodnes.
Kromě dvorů „Zámecký dvůr“, „Starý dvůr“ a „Drzewienik“ se
tu nalézá ještě lihovar a správní budova, která byla asi zámkem,
postaveným na začátku minulého století. Správa hospodářského obvodu Stonava podléhá hospodářskému podkonímu panu
Jindřichu Fiedlerovi. Při hospodářství je zaveden chov hříbat
a sýrárna. Bažantnice, která tu existovala, byla přeložena do
Solce a podléhala dohledu albrechtického revírního lesníka pana Vincence Reitera.
Ve vesnici samé se nalézají tři obchody smíšeným zbožím
a to pánů Františka Buchwaldera, Jiřího Oberchalského a paní
Fanny Singrové a tři hostince pánů Františka Cigonka, Marka
Altmanna a Jana Baiurka.
Filiální kostel sv. Magdaleny je novostavba postavená v roce
1778 na místě zchátralého starého kostela. Posvícení se slaví
o svátku sv. Magdaleny. Bohoslužby zde koná nyní důstojný
pán lokální kurát p. Valentin Kuczera, který býval kaplanem
ve Fryštátě.
Třitřídní školu, nacházející se u kostela, navštěvovalo v posledním školním roce 1878/79 celkem 273 chlapců a dívek. Nadučitelem je Jan Baginsky.
Ve Stonavě se čítá 155 domovních čísel a 1516 obyvatel. Vesnice patří k poštovnímu úřadu ve Fryštátě. O kolonii Kateřina
(německy Katarein) dlužno pouze poznamenat, že byla nově
založena a čítá celkem jen 8 domovních čísel. Funkci starosty
vykonává p. Bernhard Waloszek.
Podle jedné lidové pověsti je prý dosti vysoký pahorek, navršený u silnice ve Stonavě a Smolkovci připomínkou na švédský
vojenský tábor ve švédských válkách v této krajině a připomíná
prý, že tam tábořil jeden oddíl torstensohnovského vojska, jehož velitel byl však prý smrtelně zraněn pomocným oddílem,
který přispěchal k osvobození Těšína a podnikal výpravy až do
Fryštátu, velitel pak zemřel. Na památku těchto událostí navršili švédští vojáci tento pahorek. Bylo by žádoucí tuto mohylu
prohrabat, snad by se narazilo na překvapující nálezy, o nichž
nemáme dosud ani tušení. Faktem je, že na polích patřících ke
Stonavě a Smolkovci byly již často nalezeny části různé vojenské výzbroje. Připomeňme ještě, že švédský pahorek se nalézá
na pozemcích sedláka Přibily a je bohatě porostlý duby a starými břízami, je tu tedy důvod k domněnce, že pahorek až dosud
zůstal ušetřen před archeologickým bádáním.
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Horní Suchá je vzdálená asi ½ míle jihovýchodně od Fryštátu, položená na potoce Životickém.
Nejstaršími ještě známými majiteli Horní Suché byli Preusnerové z Těšína, z nichž Melchior
Preusner, pozdější probošt v Brně a arcidiákon
olomoucký, prodal vesnici v r. 1563 svobodnému
pánu z Borku. Pánové z Borku byli majiteli asi 40
let, pak se dostala koupí do rukou urozené rodiny
Beesů, od níž ji koupil v 17. století Rusecký z Iváně. Koncem téhož století se uvádí Karel svobodný
pán ze Saint-Genois a poté jeho syn Jan Maxmilian jako majitel tohoto statku. Potom byla opět
koupena Rusetzkým z Iváně, jehož dědicové ves
vlastnili ještě počátkem tohoto století, až konečně
byla odkoupena od vdovy Karoliny Rusetzké vysokým domem Larischů.
U tohoto statku se nalézá velký dvůr s lihovarem a pěkným
panským zámkem, kde se nacházejí hospodářská správa a byt
nynějšího hospodářského pojezdného, jímž je pan Jan Staniek.
Pan Jan Scheliga působí již řadu let jako hospodářský revident
a pan Albert Dostal jako revírní lesník. C. k. poštovní úřad vede
pan Jakub Waniek.
Cukrovar a raﬁnerie cukru, které tu kdysi bývaly, bohužel však již zanikly. Byly založeny v r. 1832 panem hrabětem
Jindřichem z Larischů-Mönnichů, cukrovar byl nejstarším ve
Slezsku. Provoz této továrny byl velmi čilý, bylo tu zpravidla
zaměstnáno kolem 600 dělníků a ročně bývalo zpracováno
58.000 centů čerstvé a 40.800 centů sušené řepy. V roce 1860
byla při cukrovaru založena plynárna. Avšak jednak v důsledku mnohonásobné konkurence v cukrovarnickém průmyslu a
tím způsobeného rapidního poklesu cen cukru, jednak po léta
se vyskytujícím váznutím obchodů na všech úsecích v obchodu
i průmyslu a v důsledku nezdařilých sklizní cukrovky, došlo
k tomu, že provoz cukrovaru byl až na další zastaven. V současné době se část rozsáhlých prostor továrny používá na byty
pro hospodářský personál. Nebylo by snad účelným používat
budov k velkovýrobě chemických novinek a specialit, které by
pravděpodobně našly úspěšný odbyt a v celém Slezsku se nevyrábějících?
Ve vsi se nachází mlýn a pila na potoce z Životic. Kromě toho
má obec tři vyhlášené hostince pánů Josefa Wicherka, Mojžíše
Steinhauera a Jana Krzistka, který hostinec najal od panství.
Zde se v době masopustu konávaly taneční zábavy, o nichž
je třeba se zmínit, jelikož byly silně navštěvovány honorací
z okolí, bývalo tak ovšem ještě za časů existence cukrovaru. Obchody smíšeným zbožím provozují pan Andrzej Pawlas (galanterijní zboží), pan Gompert Freud (koloniální a střižní zboží),
pan Lazar Pollak (koloniální zboží a potraviny) a paní Joseﬁna
Schulzová (koloniální zboží).
Katolický kostel v Horní Suché je vystavěn na památku sv. Josefa. Bohoslužby v tomto kostele vykonává důstojný pán farář
Dominik Orel. Posvícení se slaví o svátku sv. Josefa.
Jednotřídní národní škola, pod patronátem vrchnosti, byla
ve školním roce 1878/79 navštěvována 213 chlapci a děvčaty.
Vyučování obstarává nadučitel p. Ondřej Gawlas, obecní radní
p. Josef Wicherek je předsedou místní školní rady.
Vesnice čítá 148 domovních čísel a má 1479 obyvatel. Místo
starosty zastává p.Pazdziora.
ZUZANA MACUROVÁ
kronikářka obce
alkronika@email.cz
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Festyn Szkolny »Afryka«
Termin Festynu Szkolnego przypadł w tym roku na sobotę
4.6. 2022. Już w kwietniu rozpoczęliśmy przygotowania. Trzeba było wdrożyć nowych rodziców, wyznaczyć odpowiedzialnych do wszystkich funkcji. Nasi rodzice bardzo aktywnie podeszli do tego zadania. Do pieczenia kołaczy zgłosiło się około
15 mam, tatusiów i babć. Z organizacją festynu bowiem wiąże
się największe dla nas wyzwanie – upieczenie 1200 kołaczy.
Dzięki zaanagażowaniu rodziców, pań z Klubu Kobiet PZKO
z główną kucharką p. Anną Grzegorzową oraz przemiłych
i pracowitych pań z Ukrainy już w godzinach południowych
nasze wypieki były gotowe i przygotowane do pakowania. Festyn odbył się w ciekawej aurze pogodowej: niebo pod chmurką oraz deszczowe prognozy pogody. Kiedy jednak dzieci wystąpiły z gorącym afrykańskim programem, wszystkim zrobiło
się ciepło na sercu i byliśmy pewni, że przygotowania były warte tej imprezy. Po występie można było wybrać sposŕód wielu
atrakcji afrykańskich. Dzieci przeszły afrykańską ścieżkę odwagi, szły śladami słoni, poznawały afrykańskie zwierzęta. Za
te spełnione zadania na dzieci czekały przeróżne nagrody. Nie
zabrakło wspólnego bębnowania oraz zaplatania afrykańskich
warkoczyków. Dla dzieci i dorosłych przygotowane było też koło szczęścia. Po takich wyczynach można było zjeść smaczne
dania z grilla, wypić dobre miejscowe piwko lub coś mocniejszego. I tak do późnych godzin nocnych Zamoście tętniło miłą
rodzinną atmosferą, bowiem nasza Macierz to tak naprawdę
jedna wielka rodzina! Wszystkim serdecznie dziękujemy za
przybycie i przygotowanie tej wspaniałej imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszej gminy na czele
z wójtem Henrykiem Febrem za wsparcie ﬁnansowe, dziękujemy MK PZKO w Olbrachcicach za udostępnienie kuchni oraz
sali do pieczenia kołaczy oraz za hojny dar sponsorski, szanownemu gronu pedagogicznemu na czele z panią dyrektor
Jolantą Kożusznik za przygotowanie programu atrystycznego
i bardzo dobrą współpracę. Miłą niespodzianką był również
dar sponsorski miejscowego „Albrechtického pivovaru”. Cieszymy się na Was wszystkich na naszych imprezach znów
w nowym roku szkolnym!
JOLANTA POLOK
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Proběhl Štít Albrechtic 2022
Štít Albrechtic 2022 je za námi. Jednalo
se o největší akci, kterou obec pro letošní
rok připravila. Štítu se účastnilo 8 obcí,
které ve svém názvu nesou Albrechtice.
V letošním roce se jednalo již o 49. ročník.
Starostové jednotlivých obcí přijeli už
v pátek, kdy se konalo zasedání stálého
výboru Štítu Albrechtic. Na tomto výboru byl jmenován nový předseda stálého
výboru, kterým se stal Vlastimil Hurník
z Velkých Albrechtic. Tímto děkujeme
za dosavadní práci v čele výboru panu
MUDr. Stanislavu Kowalskému a současně přejeme úspěch novému předsedovi.
V rámci této přátelské akce se soutěžilo
ve fotbale, hasičském sportu a střelbě. Ve
fotbale jsme dosáhli na nejvyšší příčku
a získali tak putovní pohár. Za celou organizaci patří velký dík stánkařům, účinkujícím, sponzorům, hráčům, ale i všem,
kteří se podíleli na přípravě. Bez nich by
akce nezískala nálepku: VYDAŘENÁ.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

Večerní zábava.

Starostové sází stromy v zahradě Dělnického domu.

Zasedání výboru Štítu Albrechtic.

Ve fotbale jsme dosáhli na nejvyšší příčku a získali tak putovní pohár.
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Přeplavba kanálu LA MANCHE
Tento článek o přeplavaní nejznámějšího světového kanálu by mohl mít i romantický podtitul: „Jak jsme si s kamarády
vypluli při úplňku na moře krmit rybičky a při tom přeplavali do Francie“, ale mezi námi, zase taková romantika to nebyla.
La Manche neboli English Channel, je
pro dálkové plavce něco jako Mt. Everest pro horolezce. Plavat se může jen
v krátkých plavkách a jedné silikonové
plavecké čepici. Přeplavbu přes kanál
je potřeba plánovat minimálně rok dopředu a pokud se chce plavat v letních
měsících tak určitě 2 roky předem. Je
potřeba si rezervovat lodivoda v přesně daný časový úsek. V tomto čase se
pak čeká na vhodné podmínky. Plave
se z Anglie do Francie, tedy z Dover do
Calais. Vzdušnou čarou je to cca 36km,
ale díky proudům se naplave více. My
jsme měli rezervovaný termín 11.-18. 6.
2022 a lodivoda Stuarta, který doprovází plavce už více než 20 let.
K samotné přeplavbě jsem se dostal
víceméně náhodou, kdy mě na konci
léta 2021 oslovil kamarád David, že má
rezervovaný termín na štafetovou přeplavbu, ale nemá to s kým plavat. Už
delší dobu mám v plánu se pokusit o
solo přeplavbu kanálu, a tak jsem téměř
ihned potvrdil, že do toho jdeme společně. Tímto rozhodnutím začala dlouhá
cesta, na které jsem celou zimu chodil
plavat na Karvinské moře – otužovací
část přípravy, a s plaveckým oddílem
Kosatky Karviná nabíral plavecké kilometry v bazéně.
Koncem března jsme pak museli ﬁnálně potvrdit složení týmu a do konce
května odplavat 2 hodiny venku ve vodě
do 14°C – jako potvrzení že jsme schopni se pokusit o přeplavbu kanálu. Začátkem června je průměrná teplota vody v
kanálu kolem 14°C.
Vyjeli jsme ve čtvrtek ráno 9. 6. 2022.
Posbírali support, tedy Danyho a Martina a ujeli cca 1400 km. V pátek odpoledne jsme byli v Doveru. Když jsem viděl
počasí a vyzkoušel vodu, tak jsem neměl
vůbec dobrý pocit a nedokázal jsem si
představit jak poplavu.
V Doveru je mezi přístavem pro trajekty z Francie a přístavem pro zbytek
lodí obrovská plavecká zóna. Oddělená
bójkami od prostoru pro veslování a
jachting. Je tam zákaz vplutí lodí, takže
se tam plave bezpečně a dokonce bez
bójek za plavcem. Foukal silný a studený vítr. Oﬁciální web Asociace ukazoval
teplotu vody okolo 14,2°C. Od pátku do
neděle jsme si dali każdý den aklimatizační tréninky a każdým dnem jsem se
cítil lépe a lépe.

S lodivodem Stuartem jsme se potkali v sobotu a hned nám řekl, že v noci
z pondělí na úterý to vypadá na nejleší podmínky. V pondělí ráno nám pak
potvrdil, že kolem 22 hod místního času
budeme startovat.
Sraz s lodivodem jsme měli v přístavu
21.15 v pondělí večer. Proběhlo poučení
s rozhodčím Keithlem z Asociace ohledně bezpečnosti, střídání, míjení tankerů
a doplavání do Francie. Pak i se Stuartem, jak bude plavba probíhat. Stuartova lodička není úplně veliká a už 30ti
minutové dojetí do místa startu trochu
houpalo.
Setmělo se a rozhodčí dal pokyn k
přípravě. Dohodli jsme se, že začne David. Příprava před każdým plaveckým
úsekem znamenala mazání, převlíkání,
připojení blikaček za čepici a na plavky.
David musel před startem doplavat cca
50 m ke břehu. Ve 22:15 lodivod zatroubil a David se vrhl vstříc prvnímu hodinovému úseku. Já jsem mezitím začínal
cítit, že houpání lodi není to pravé pro
můj žaludek. Zatím jsem věřil, že po plavání to přejde a bude vše bez problemů.
Deset minut před koncem hodiny dal
rozhodčí pokyn k přípravě na střídání.
Takže Dany mě namazal, já jsem si připojil blikačky a čekal na pokyn, kdy budu moci jít do vody a Davida vystřídat.
Teplota vody byla kolem 14,5°C, pocitově příjemná. Plavání v noci v moři bylo
něco nového, z lodi svítí halogen, takže
nevidíte nic dopředu. Tak jsem jen sledoval bok lodi a slepě důvěřoval lodivodovi. Hodina uběhla jako voda a šli jsme
se vystřídat.

Na palubě jsem se převlíknul napil
čaje a téměř ihned běžel na bok lodi
a nakrmil rybičky. Celou hodinu kdy
jsem měl odpočívat, jsem stál u boku
lodi a sledoval maják v dálce. Bylo mi
zle, zima a hlavně psychicky úplně dole. Vůbec jsem netušil jak odplavu další
úsek. Naštěstí se ozval rozhodčí, že je
čas střídání, tak nebyl čas myslet na blbosti.
Druhý plavecký úsek zase za totální
tmy a sledování boku lodi. Asi díky teplotě vody jsem přestal myslet na to, že
je mi blbě, a prostě jen plaval a plaval.
Hoďka nějak utekla a já jsem to zvládnul. Další odpočinek na palubě bylo zase peklo a zase jsem přestával věřit, že
to zvládnu. Kluci mi řekli, že David je na
tom podobně – nejí, zvrací. Tak jsem si
prostě řekl, že musím vydržet a nevzdat
jako první. Nevím, jestli si David řekl to
samé, ale celou noc jsme přežili a pomalu se blížili k Francii.
Bojujeme hodinu za hodinou, pomáhá
nám i to, že vyšlo slunce a i odpočinková
fáze už není takovým utrpením. Piju jen
kolu a nejsem schopen nic sníst. Vidíme
Francii a spousty lodí, tankerů, kontejnerů. Je to tady jako na „Václaváku“
nebo na D1. Stuart nás musí protáhnout
mezi obrovskou dopravou v kanále. Někdy je to prý problém, protože tankery
moc nerady mění kurz a neumí měnit
rychlost. Naše rychlost je závislá víc na
mořských proudech než na plavání.
Po 10ti hodinách plavání nám Stuart
říká, že musíme ještě zrychlit, abychom
doplavali na Cap Gris Nez, kde bychom
mohli přistát. 
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 David se snaží makat a dřít, ale pobřeží je stále stejně daleko. Jdu na střídání
a než vlezu do vody, dostanu informaci,
že ke břehu je to 1 míle, ale musím makat. První míle je pro nás, pro všechny
25 – 30 min plavání, takže jedu bomby,
abych to měl rychle za sebou. Zpětně
se dozvídám, že z pohledu z lodi je to
jiné: „Stojíme na místě. Maják na mysu
Cap Gris Nez vidíme stále ze stejného
místa a prudké proudy nás táhnou sice
ke břehu, ale těsně bychom jej minuli.
Proud je velmi silný, máme za sebou už
11.45 hod plavby a rozhodčí říká Davidovi, ať se připraví na další střídání.
To prý musí být velmi, ale velmi rychlé,
protože jinak mineme mys a můžeme
plavat ještě třeba další 2 hodiny směrem na sever ke Calais”. Naštěstí se mi
podaří probojovat skrze proud a můžu
konečně zamířit (na potřetí správně) ke
břehu. Chvíli ještě bojuji před skalisky s
vlnami, ale nakonec totálně vyčerpaný
dohmatávám v čase 11.50. Prý jsme byli
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třetí nejbližší dohmat od kraje mysu ve
Stuartově historii. Pomocný lodivod mě
doveze zpět v člunu na loď. Ale na oslavy moc náladu na lodi nemáme. Všichni
jsme rádi, že je to za námi a jedem zpět.
Na konci v Doveru ještě losujeme kdo
půjde na dopingovou kontrolu a poté už
opouštíme loď a jdem se vyspat.

Přeplavba kanálu byla silným zážitkem.
U samotné přeplavby to hodně závisí i na
tom, co vám kanál zrovna dovolí. Odliv,
příliv, vítr, teplotu, proudy, to nikdo neovlivní, ale úspěch nás plavců je na nich
závislý. Je tu obrovský vliv lodivoda a jeho zkušeností, jak nás plavce dostat bezpečně přes kanál.
LUMÍR HLAVÁČ

Bezohledné parkování
V dnešní době je parkování na sídlišti v
naší obci obtížné. Automobilů přibývá
- na rozdíl od parkovacích míst. Uvědomujeme si to a hledáme řešení. Problém
je však nejen ve vlastnictví pozemků na
sídlišti – vlastníkem není pouze obec,
ale i soukromé fyzické osoby – ale také
v negativním stanovisku řady občanů
k záměru vybudovat na některých travnatých plochách nové parkoviště.
Avšak tento způsob parkování není řešením! V tomto případěřidič sice zaparkoval, ale nezachoval dostatečný průjezd pro komunální techniku a zabránil
tak odvozu odpadků.
Svoz odpadu se řídí svozovým plánem
a společnost Depos Horní Suchá a.s. nepřijede na zavolání. Řidič je spokojen,
ale jeho sousedé musí z oken hledět na
přeplněné kontejnery…
JARMILA ZATLOUKALOVÁ, tajemnice

Pozvánka na Miniveletrh sociálních služeb

Charita Český Těšín zve širokou veřejnost
dne 20. září 2022 od 10 hodin do Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ na Miniveletrh sociálních služeb
spojený s konferencí na téma „O seniorech a pro seniory“, na kterém se mimo
přednášejících budou prezentovat i subjekty, které na území města Český Těšín
zajišťují sociální služby pro seniory, osoby nemocné a se sníženou soběstačností.
Považujeme za velmi důležité seznámit

veřejnost s možnostmi a potřebami péče
o tyto skupiny obyvatel a nabídnout jim
co možná nejvíce ucelený přehled služeb
a možností řešení jejich často nelehké
situace. Tématy budou např. Možnosti

zdravotní péče pro seniory po ukončení
hospitalizace, Přehled příspěvků pro seniory, Individuální péče o seniory v závěru života a mnoho dalších. Na místě se
můžete informovat o možnostech řešení
konkrétní situace, seznámit se s různými
druhy kompenzačních pomůcek, vyzkoušet polohování apod. Předpokládaný konec akce je 16 hodin.
VLADIMÍRA GAJDACZOVÁ,
projektový a PR manager
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Pétanque v roce 2022

Pozorný čtenář jistě v minulém čísle
Albrechtického zpravodaje zaznamenal publikační výpadek zpráv kolem
pétanque. Je to tedy teď potřeba
dohnat. Věřte, že se toho na hřištích
událo docela dost...

Návrat do normálu se konal především
z pohledu možnosti pořádat a navštěvovat turnaje. Dva z domácích turnajů
pořádaných klubem PAK Albrechtice se
už udály. Poslední letošní se bude konat
v klasickém říjnovém termínu, který
tentokrát konkrétně vychází na 8.10.
Mnohem více turnajů jsme samozřejmě
navštívili jinde po Moravě a Slezsku, někdy i dále. Následující odstavce popisují
naši „pouť“ tradičně chronologicky.
 BERANÍ KOULE, 2.4.2022, Albrechtice: první domácí turnaj se koná pravidelně dosti z jara, což sebou nese zvýšené riziko deště a chladného počasí.
Letos jsme si rozmarů počasí „užili do
sytosti“, teplota kolem nuly, většinu dne
poletoval sníh a při ﬁnále byla bílá pokrývka dobré 2-3 centimetry vysoká. Jako domácí hráči jsme na ﬁnále nedosáhli, ale dva naše týmy pronikly alespoň
do osmičky nejlepších. Na rozjezd sezóny nebyl, myslím, tento mrazivý začátek
špatný.
 PRESIDENTSKÝ POHÁR, 16.4.2022,
Orlová: minulý rok jsme měli tu čest pořádat toto herní setkání předsedů okolních klubů v Albrechticích. Letos se
hostitelské role ujala Orlová. V hlavní
skupině současných a minulých předsedů dosáhli Libor Polách a Jan Bukovčík
na 5. místo. V doprovodné skupině se
našim Jarkovi Ševčíkovi a Zdeňkovi Dujavovi vedlo o trochu lépe, skončili na
4. místě.

orů. Jsou zatím jenom dva, Radovan
Fajmon a Anna Fajmonová. Radovan si
s námi zahrál již minulý rok, ale v podstatě oba jsou zatím začátečníci. Bylo by
dobré získat k nim další posily do týmu.
Kdo z vašich dětí či vnoučat by si chtěl
pétanque vyzkoušet, není nic snazšího
než přijít se podívat na tréning, který je
pravidelně ve středu cca od 16:00 na zahradě pivního baru Miczka.
 SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ ZAKONČENÉ MČR JUNIORŮ, 11.5.-15.5.2022,
Rapotín: oba dva juniorští nováčci se
letos účastnili tohoto celorepublikového soustředění poprvé. Celkově se sešlo
asi 16 dívek a dvojnásobný počet kluků.
Své dovednosti v oboru pétanque rozvíjeli nejenom pod vedením zkušených
českých trenérů, ale více než dva dny
se odehrávaly pod taktovkou trenérů
francouzské juniorské reprezentace.
Prostoru pro získání správných herních
návyků bylo tedy více než dost. Závěrečné mistrovství ČR byly turnaje tříčlenných týmů, zvlášť pro kluky a zvlášť pro
holky. Naši hráči se umístili na konci výsledkové listiny, s čímž se ale, vzhledem
k jejich věku a zkušenostem, počítalo.
Jejich čas teprve přijde. Na příčky nejvyšší dosáhli junioři z klubů PEK Stolín
a 1. KPK Vrchlabí, tyto kluby mají podstatně větší hráčskou základnu a také
hráče na horní hranici věkového limitu
juniorů.

to bezesporu příznivých podmínkách se
domácím, tj. Albrechtickým, hráčům povedla nevídaná věc – do první osmičky
se jich propracovalo celých šest.

MEDAILOVÉ LÉTO
(Z TOHO NEJEDNA ZLATÁ)

nání hodná událost se na tomto turnaji
také stala. Kamil Vajčovec se vrátil na
hřiště po více než půlroční nucené zdravotní pauze. Přesto, že v uplynulých
měsících nemohl moc ani chodit, natož
tak trénovat, umístil se na parádním
7. místě (nejlépe z našich). 

Na stupních vítězů stanuli v pozici
prvního a druhého Vojtěch Žiak, resp.
Jaroslav Ševčík. Na třetí místo se vklínil
Zbyněk Jakeš z Valšovic.
 STAŘÍČSKÝ POHÁR, 11.6.2022:
v tomto případě se dá také bez nadsázky mluvit o ojedinělém úkazu, tentokrát
z trochu jiného důvodu: hráči PAK Albrechtice obsadili celou „bednu nejlepších“. Jedná se o přátelský turnaj dvojic,
který, řekněme, nebývá tak silně obsazen
jako turnaje pod hlavičkou ČAPEK, ale
i tak podobná záležitost není běžná a rozhodně potěší. Jenom je tady nebezpečí,
že nás na své turnaje přestanou staříčští
zvát... Na nejvyšší stupínek vystoupala
dvojice Jaromír Puhr a Miroslav Děcký.
Valšovický pohár, 16.7.2022: tady to sice nebylo na bednu, ale jedna zazname-

NOVÁ GENERACE JUNIORŮ
Albrechtický klub pétanque má v českých luzích a hájích dobrý zvuk i co se
juniorských hráčů týče, tj. hráčů mladších 18 let. Přesněji vzato je potřeba o
této éře mluvit v čase minulém, jelikož
všichni, co se v minulých letech na
úspěších v juniorské kategorii podíleli, již odrostli. Jmenovitě jsou to Václav
Valík, Vojtěch Žiak, Anna Poláchová
a Antonín Polách. Nikdo z nich se ale na
turnajích neztratí ani dnes mezi dospělými. To myslím platí obecně, že když
člověk začne se sportem zavčasu (v pétanque kolem 10 let), tak je to na něm
zkrátka znát, v pozitivním smyslu slova.
Ale pojďme k té nové generaci juni-

ALBRECHTICKÝ KAHAN, 21.5.2022:
zdá se, že teplejší počasí nám letos přeje.
Květen sice ještě není letní měsíc, ale už
to bylo na krátké triko a kraťasy. V těch-
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 Je vidět, že pétanque rozhodně nezapomněl, a to je jenom dobře.
 KRUMSÍNSKÁ HRODA, 16,7,2022:
jednalo se o konkurenční turnaj, hraný
ve stejný den jako turnaj předchozí. Také
zde jsme měli své zástupce. Nejlépe se prosadil Vojtěch Žiak, který se v týmu s Františkem Krpcem a Janou Krbcovou (oba
z Hrode Krumsín) umístil na 3. místě.
 STAŘÍČSKÝ NOČNÍK, 22.7.2022,
O POHÁR STARÉ HORY; 23.7.2022,
Mokrá-Horákov: tyto dva turnaje jsou
uvedeny dohromady z jednoho prostého důvodu: spojuje je nejenom datum,
udály se ve dvou dnech hned po sobě,
ale hlavně jméno vítěze: Václav Valík.
V obou případech na to nebyl sám, ve
Staříči mu vypomáhal Matěj Šimara,
v Mokré-Horákově pro změnu Vojtěch
Žiak a Martin Pírek (Hrode Krumsín).
Staříčský nočník, jak název napovídá, je
páteční noční turnaj hraný při umělém
osvětlení, zpravidla zakončený něco po
půlnoci. O to pozoruhodnější tento Vaškův double byl, dle svých slov spal před
sobotním výjezdem k Brnu cirka tři hodiny, přesto to jeho týmu na turnaji šlapalo jako po másle.
 MOZARTOVY KOULE, 13.8.2022,
Olomouc: další turnaj s účastí Albrechtic se konal minulý týden v Olomouci.
Jde o tradiční turnaj v krásném prostře-
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dí parku kolem korunní pevnůstky, ale
zato je tam tvrdý těžký povrch. Z hráčů
našeho klubu se s terénem nejlépe popasoval již výše zmiňovaný Václav Valík,
Radomír Žiak, a ve trojici je tentokrát
doplnil David Bačo (TOP Orlová) – společně vybojovali 3. místo.
Na závěr chci ještě informovat o skvělém úspěchu našeho hráče Jaroslava Ševčíka na mezinárodním turnaji ve slovenském Lučenci, konaném 20.8.2022.
Bojovaly mezi sebou týmy z Bulharska,
Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Polska,
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České republiky a samozřejmě domácího Slovenska. Titul získal náš Jarek,
i když taktéž v mezinárodním týmu,
s Bogušem Bielem (Polsko) a Jožem Merym (Slovensko). Následující den v turnaji dvojic na stejném místě doputovali
navíc Jarek s Bogušem opět až do ﬁnále,
tentokrát z toho bylo 2. místo. Zkrátka,
hráči Albrechtic mají co předvést i na
mezinárodní úrovni.
Za PAK Albrechtice zdraví
FRANTIŠEK FAJMON

Hornosušské ﬂorbalistky ovládly Prague Games
Dívky FbK Horní Suché se zúčastnily
prestižního, a zároveň jednoho z největších mládežnických ﬂorbalových turnajů na světě. Musíme však zdůraznit, že
nešlo pouze o účast, ale o skvělou reprezentaci a propagaci místního sportu.
Byť se jedná o ﬂorbalový klub z Horní
Suché v jejich dresu můžeme vidět děti z Albrechtic a to hráčky, které velkou
měrou přispěly k úspěchu místního klubu a to Pietrowskou Báru, která dvěma
góly ve ﬁnále strhla vedení na stranu
červenozelených. Krucinovou Terezu,

která přispěla v semiﬁnále k velkému
obratu. Rodačku Zuzanu Matuszinskou,
ta svou hbitostí značně znepříjemňovala
soupeřkám hru a jako nejmladší hráčka
se jeví velkým příslibem do budoucna.
Holky totiž prošly turnajem bez jediné
porážky. Na své konto si připsaly jednu
remízu a dvě výhry ve skupině. Na tato
vítězství navázaly dívky také v play-off,
kde postupně porazily 3:0 Spartu Praha,
9:2 Olomouc, 4:2 Panthers Praha a ve
ﬁnále přemohly 3:1 Chodov. Tato jízda
tedy skončila pro holky se zlatými me-

dailemi na krku a pohárem za 1. místo
v rukou.
Velký podíl na tomto úspěchu měla
dvojice útočnic Janečková - Krucinová,
které za 7 utkání nasbíraly shodně 9 bodů. Zmínit však musíme také základní
stavební kámen celého týmu, kterým
byla gólmanka Karolína Žižková. Ta
byla po posledním utkání po zásluze
vyhlášena nejlepší brankářkou celého
turnaje.
Za celý klub bychom však chtěli poděkovat všem hráčkám, které Horní Suchou v Praze reprezentovaly a dokázaly
pro náš klub vybojovat nejcennější kov.
Děkujeme a věříme, že tento úspěch bude tento výběr motivovat do další práce,
a zároveň přiláká na palubovku našeho
klubu další hráčky a hráče.
Horní Suchou reprezentovaly: Talábová Sabina, Žižková Karolína, Žižková
Valerie, Wroblová Dominika, Talábová
Soﬁe, Sojková Adéla, Schleser Karolina
Anna, Pietrowská Bára, Nedělová Karolína, Matuszynská Zuzana, Lysková
Bára, Kožusznik Tína, Kuntošová Linda,
Krucinová Tereza, Kostková Eliška a Janečková Karolína.
(r)
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Poznávej Těšínské Slezsko
...a vyhraj víkendový pobyt, tandemový seskok
a další zajímavé ceny.

Ačkoliv poznávat cizí kraje je velmi lákavé, mnoho zajímavostí se nachází také v bezprostřední blízkosti našich domovů.
To nejzajímavější z Těšínského Slezska lze navštívit v rámci
8 výletů, které zavedou návštěvníky na horské vrcholy, k vodě, do muzeí nebo za historií pod širým nebem.
Poznejte Těšínské Slezsko – příhraniční oblast od Hrčavy po
Bohumín. Dopřejte si aktivní léto plné zážitků. Určitě se nudit
nebudete.
Vydat se můžete např. do Bohumína, kde je v místním muzeu vystavena mamutí stolička nalezena na dně řeky Odry.
Nebo do Karviné, na zámek Fryštát a na prohlídku Šikmého
kostela. Dalším tipem na výlet, tentokrát k vodě, je Těrlická

přehrada. Už jste zkoušeli jízdu na vodních lyžích?
Možná si řeknete, že výlet do Českého Těšína a Cieszyna
nemá co nabídnout, ale opak je pravdou. Možná ani netušíte,
jaké skvosty tato města ukrývají.
Horská část Těšínského Slezska je u návštěvníků velmi oblíbená, a to hlavně díky zachovalé beskydské přírodě. Krásnými
výhledy se mohou návštěvníci kochat z rozhledny na Čantoryji nebo z věže kaple sv. Anny na Kozubové. Pro cykloturisty je připraven výlet na Kamennou chatu a rozhlednu Tetřev.
A nesmíme zapomenout na zastávku na Velké šanci v Mostech
u Jablunkova. Posledním z osmi připravených výletů je výlet
na Trojmezí. Ten ale překvapivě začíná už v Jablunkově, kde je
otevřeno Muzeum Trojmezí – nová pobočka Muzea Těšínska.
Aby to výletování nevyšlo moc draho, je možné získat na
řadě míst slevy díky kartě Těšínské Slezsko Region Card. Tu
mohou návštěvníci během léta získat zdarma. Aktivace karty
a její aktivní využívání je vstupenkou do dvou letních soutěží
o hodnotné ceny. Více informací o soutěžích a podrobnější informace k jednotlivým výletům jsou k dispozici na stránkách
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SVATOVÁCLAVSKÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL

Letos se světovou operní
divou ELĪNOU GARANČOU
Jedinečné okamžiky v rámci svého
motta „koncert v kostele je zážitek“
slibuje jeden z pěti největších festivalů
klasické hudby v Česku, Svatováclavský hudební festival. Jeho 19. ročník
proběhne od 2. do 28. září a nabídne 33
koncertů po celém Moravskoslezském
kraji. Uvede nejen špičkově interpretovanou duchovní a tzv. starou hudbu,
ale i jazz.
Festival bude slavnostně zahájen 2.
září v Katedrále Božského Spasitele v
centru Ostravy, letos Mozartovou Velkou mší c moll a „Lineckou symfonií“
v podání PKF – Prague Philharmonia
v nastudování dirigenta Václava Lukse
společně s Českým ﬁlharmonickým sborem Brno a prvotřídními sólisty v čele
se Simonou Šaturovou a Martinou Jankovou. Letošní 19. ročník SHF ovšem
bude korunovat Operní gala absolutní
světové hvězdy, mezzosopranistky Elīny
Garanči s Janáčkovou ﬁlharmonií Ostrava – a to nikoliv v obrovské sportovní
hale, jak by se dalo čekat, ale v Evangelickém Kristově kostele v samotném
srdci Ostravy.
Během zářijového hudebního maratonu se dále představí prestižní festivalová rezidenční tělesa Collegium 1704
(Händelův Izrael v Egyptě), Collegium
Marianum (letos s výbornou sopranistkou Robertou Mameli) a Český ﬁlharmonický sbor Brno, ale i Vratislavská
ﬁlharmonie, Hipocondria Ensemble
s Hanou Blažíkovou, Musica Florea s
Radkem Baborákem, Lotz Trio hrající
na unikátní basetové rohy, maďarský
žesťový soubor In Medias Brass, houslový virtuos Jiří Vodička s ansámblem Barocco sempre giovane, Bennewitzovo a
Zemlinského kvarteto (Mendelssohnův
Oktet Es dur), performerka a varhanice Katta, mezzosopranistka Markéta
Cukrová, nejlepší český basbarytonista Adam Plachetka, ale také jazzmani
Adam Bałdych Quintet a Vertigo.
Závěrečný „svatováclavský“ koncert
pak bude letos věnován dramatické
kantátě Svatební košile Antonína Dvořáka. Pod taktovkou Tomáše Braunera
vystoupí Filharmonie Hradec Králové,
Český ﬁlharmonický sbor Brno a sólistický trojlístek Pavla Vykopalová, Richard Samek a Svatopluk Sem. Je jistě
na co se těšit!
Vstupenky online a více informací
na www.shf.cz

TONERY, INKOUSTY
repasované i originální stroje na laminování a vazbu dokumentů, včetně spotř. materiálu,
skartovače, řezačky a jiná kancelářská technika. Možnost zapůjčení skartovacího stroje.
JAN RUSINA, Albrechtice, tel.: 603 417 109 (rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com
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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.
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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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