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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál jménem svým i Zastupitelstva obce Albrechtice
příjemné, klidné a spokojené svátky, vzájemné porozumění a toleranci.
Užívejte si jarního sluníčka a těšte se z přítomnosti Vašich blízkých.
Krásné Velikonoce
Ing. Jindřich Feber, starosta

KOLOROWE

M

ilí čtenáři a čtenářky Albrechtických listů,
na dnešním výtisku AL jste si určitě něčeho nového
všimli všichni. Ale něco také zajímavého jste asi všichni nezaregistrovali.
Začněme od toho druhého – na první pohled méně výrazného
a do očí bijícího. Tímto vydaným číslem vstoupily Albrechtické
listy do svého 25. roku. Mají tedy stříbrné jubileum. Při takové
příležitosti se vinšují pěkná přání a dávají se dárky. Dárkem
nepřehlédnutelným pro AL a pro nás, pro jejich čtenáře je,
že poprvé nám krásně rozkvetly barevně - kolorowo. Vtipálkové sice mohou namítat – „Jsou černá a bílá barvy? Jsou.
No tak byly AL barevné vždycky…“ Dá se s tím souhlasit,
je však třeba to doplnit. Odteď budou AL vycházet nejen
v retro černobílém, ale v multicolor – v barvách spektra duhy.
Co nás to bude stát? Tisk více barev bude za více peněz.
Kalkulovaná cena za jeden kus AL o rozsahu dvaceti stran
(bez nákladů na roznášku do domácností) činí 22,80 Kč. Je to
přibližně o čtvrtinu více, než v černobílém provedení.
My, čtenáři – odběratelé AL to finančně nepocítíme. Náklady
na tvorbu, tisk a roznášku AL budou nadále plně hrazeny
z obecního rozpočtu. V plánované položce za AL se počítá
na rok 2015 s částkou 150 tis. Kč. Je to na úrovni výdajů za AL

v roce minulém. Jaká to jsou kouzla s čísly, že neuvažujeme
s navýšením výdajů za AL jako u ceny kalkulované, tedy také
o čtvrtinu?
Recept je prostý. Udržet celkový počet vydaných stránek
Albrechtických listů na průměru let 2008 až 2013. A ten činil
20 stran na jedno vydání. Chceme zastavit vývoj z roku 2014,
kdy počet stran AL se pohyboval od 24 do 32. Pokud tedy
nechceme letos výrazně zvýšit výdaje za AL, musíme se řídit
následujícími pravidly:
- AL budou vycházet čtvrtletně v rozsahu do dvaceti stran
na jedno číslo vydání
- články dopisovatelů ze škol, spolků a z kultury a sportu
(s výjimkou placené reklamy) budou psány úsporným stylem
– něco jako kombinace MMS a SMS
- delší články (s výjimkou informací orgánů obce a úředních
zpráv) nebudou sice kráceny, ale může být otištěna první část
textu a pokračování bude v následujícím vydání AL.
Na závěr slíbené přání Albrechtickým listům k jejich pětadvacetinám.
Mějte pořád hodně zajímavých zpráv a poučných článků,
ať jste pro nás, občany Albrechtic, poutavé a čtivé.
Za redakční radu Albrechtických listů Ing. Jaromír Pawlas

RADA OBCE
za období od 12. 11. 2014 do 22. 1. 2015
projednala:
- převzetí 17 ks nádob a tašek na tříděný odpad od společnosti
EKO-KOM, a.s. ke třídění komunálního odpadu; tašky budou
poskytnuty občanům obce Albrechtice bydlících v bytových
domech,
- převod služebního vozu Octavia (rok pořízení 2005) jednotce
dobrovolných hasičů obce Albrechtice,
- projednala prodloužení trasy spojů 13 a 14 na lince 870 198
Karviná – Stonava – Albrechtice, sídliště, a úhradu výdajů
na prodloužení této trasy ve výši 33.488,- Kč,
- zahrnutí opravy přístupových chodníků k bytovým domům
č.p. 435 a 436 na ul. Středová do plánu oprav místních komunikací na rok 2015,

- vydávání Albrechtických listů v barevném provedení
s limitem max. 10 listů (to je 20 stran),
- instalaci bankomatu na zdi hasičské zbrojnice,
- termín konání Albrechtické pouti dne 28.6.2015 v areále
Zámostí.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 16. 12. 2014
- určilo pro volební období 2014-2018 zastupitele Ing. arch. Petra
Kalinu pro spolupráci na pořizování a změnu územního plánu,
- vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce
Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce
www.obecalbrechtice.cz.
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XVI. OBECNÍ PLES

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM,

becní ples se konal v sobotu 31. ledna 2015 v sále
Dělnického domu v Albrechticích. Akci pořádala Obec
Albrechtice ve spolupráci s FK Baník Albrechtice. K tanci hrála
hudební skupina Rafael Music Band. V programu vystoupili
taneční soubor Suszanie z Horní Suché pod vedením Barbary
Mračna a taneční pár Jan Tyllich a Monika Martynková.
Jedničku s hvězdičkou si zaslouží za výborné pokrmy kuchařská
dvojice Petr Šipula a Martin Sydor. Pohotové záběry pro fotodokumentaci pořizoval Marek Santarius. Sponzorům a všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, patří naše
poděkování.
Za rok nashledanou na XVII. obecním plese.

kteří oslaví v 1. pololetí roku 2015
významné životní jubileum:

O

Kateřina Melišová – referent kultury

Grzegorz Josef, Mráz Anton, Truhlář Jiří, Greňová Anna,
Stebel Česlav, Piprek Bedřich, Novák Josef, Toráč Valentin,
Burková Anna, Kališová Anna, Kiszová Růžena, Potysz Jan,
Cieśla Josef, Burdeková Anna, Glatz Rudolf, Chlebíková
Eliška, Kołek Isidor, Macejková Anna, Kovácsová Anna,
Koždoňová Anna, Nowaková Zuzana, Siuda Boleslav,
Janík Isidor, Navrátilová Anděla, Puk Vladislav, Szataniková Aloisie, Szwanczarová Anna, Wałoszková Helena,
Tesarczyková Anežka, Drekslerová Emilie, Berecová
Mária, Gradková Anna, Palowská Štěpánka, Bujoková
Helena, Smeliková Helena, Sikora Rudolf.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Smelik Jiří, Vyoralová Eliška, Hanzel Matěj, Pěsňa Matěj,
Lassek Tobiáš, Horváthová Katarína Ilona, Konderla Lukáš,
Nitsche Jakub, Ondruch Jakub, Tomisová Josefína.
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Gratulujeme!
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích
Maleństwo się Wam urodziło,
wielki szum do domu wprowadziło.
Ty dzisiaj mamusią zostałaś,
i swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy!
Aktyw dla Spraw Obywatelskich
w Olbrachcicach

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 2. ČTVRTLETÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben: 2
Květen: 7
Červen: 4
10 (pátek)
14
11
16
21
18
23
28
25
30
2. Svoz (plastů) - žluté pytle
Sobota 11. dubna
Pátek 8. května
Pátek 5. června
3. Svoz zhodnotitelných odpadů (papíru) – modré pytle
Pátek 10. dubna
Čtvrtek 7. května
Čtvrtek 4. června

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
1, 8, 15, 22, 29. dubna
Středa
6, 13, 20, 27. května
Středa
3, 10, 17, 24. června
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
17. dubna
Pátek
15. května
Pátek
12. června
Zpracoval: Kolář Petr
Mistr skládky
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ A ZA „ODPAD“ SE V ROCE 2015 NEZVYŠUJÍ

V

V

ážení občané,
blíží se termín splatnosti místního poplatku
ze psů.

ážení občané,
blíží se termín splatnosti místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za odpady za rok 2015.

Sazba poplatku ze psů činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě
1. za prvního psa
1 200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
1 500,- Kč,
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku
1. za prvního psa
100,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu a tento držitel
má trvalý pobyt v bytovém domě (mimo rodinné domy)
1. za prvního psa
200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč.

Poplatek činí 400,- Kč / osoba / kalendářní rok a je splatný
jednorázově do 30.6. příslušného kalendářního roku nebo ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.6. a do 30.9.
příslušného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice,
a to v přízemí, dveře č. 2 (sekretariát) nebo v prvním patře,
dveře č. 22 (matrika) nebo také bankovním převodem na číslo
účtu: 1721599329/0800. Specifický symbol pro odpady: 7337.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení všech
osob, za které poplatek hradíte, číslo popisné, popřípadě
po telefonické domluvě na tel. č. 596 428 448 kl. 13 přidělený
variabilní symbol.

Splatnost poplatku ze psů:
a) nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný
nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku,
b) činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný ve dvou
stejných splátkách, a to v termínu do 30.4. a 31.8. příslušného kalendářního roku.

V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku, nutno doložit
patřičné potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám
viz „OZV č. 2/2014“ v čl. 6, na stránkách www.obecalbrechtice.cz
v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice.“

Specifický symbol pro místní poplatek ze psů 1341.
Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice, a to v přízemí, dveře č. 2 (sekretariát) nebo v prvním
patře, dveře č. 22 (matrika) nebo také bankovním převodem
na číslo účtu 1721599329/0800.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení,
číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel.
č. 596 428 448 kl. 12 přidělený variabilní symbol.

Složenky se nebudou posílat!
Kornelia Kapiasová, referentka MP

VÝZNAMNÁ JUBILEA MANŽELSTVÍ

Ž

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

Složenky se v letošním roce nebudou posílat!
Iveta Chodurová
matrikářka

Renáta Papalová, referentka finančního odd.

NOVINKA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BYTOVÝCH DOMECH

V

roce 2014 vytřídil každý občan v Albrechticích průměrně 13,33 kg odpadů (papír, plast, sklo). Děkujeme, není to špatný
výsledek, ale víte, že máme ještě rezervy?
Chceme být zodpovědnější a lepší!

Z tohoto důvodu jsme pro obyvatele Obce Albrechtice pořídili praktické tašky na třídění odpadů, které Vám doma pomohou
k perfektní separaci odpadů. Jeden set obsahuje tři polypropylenové tašky – barevně
odlišené a s popisem, co tam patří. Jednotlivé tašky jsou opatřeny uchy pro pohodlný
přenos ke kontejnerům a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Sada tašek
je určena pro opakované použití! Lze je snadno omýt, takže Vám doma mohou pár
let sloužit. Věříme, že se tašky vejdou do každé domácnosti a že s jejich pomocí
zlepšíme Váš domácí systém třídění. O barevné tašky je ze stran občanů veliký
zájem. Věříme, že tyto tašky pomohou všem, kteří se již do třídění aktivně zapojili
a přivedou další z těch, kteří doposud s tříděním váhali.
Třídění odpadů už nemůže být snadnější.
Jednu sadu tří tašek obdrží zdarma každá domácnost v bytových domech na začátku měsíce června. Tašky Vám budou doručeny
přímo do místa Vašeho bydliště. V případě, že nebudete doma zastiženi, budete si je moct vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP
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OSADNÍ VÝBORY

V

ážení spoluobčané,
po komunálních volbách projevili někteří občané naší
obce zájem o zřízení osadních výborů.
Výbory jsou poradní, iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce. To znamená, že samy o sobě sice nemají pravomoc
něco ukládat nebo realizovat, ale prostřednictvím námětů
a předkládáním podkladů zastupitelům obce mohou poukázat
na zájmy obyvatel částí obce, které zastupují.
Samotné zřízení osadních výborů je právem zastupitelstva,
nikoli povinností (na rozdíl od výboru finančního, výboru
kontrolního a v případě naší obce i výboru pro národnostní
menšiny, které musí být zřízeny v souladu s odpovídající
legislativou a které také zřízeny byly na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva obce Albrechtice na začátku nového volebního
období).
Princip osadních výborů tkví v zastoupení občanů bydlících
ve vzdálených částech obce. Členy výboru pak mohou být
občané, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v té části
obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Další podmínkou je,
že členy výboru určí zastupitelstvo obce. Stejně tak zastupi-

telstvo obce zvolí z řad členů výboru předsedu. Osadní výbor
má minimálně 3 členy.
Vyzýváme vás proto k zamyšlení a případnému podání návrhů
ke zřízení osadních výborů v konkrétní části obce a současně
k podání návrhů jmen občanů, kteří mají zájem pracovat
v osadním výboru a kteří mají v oné konkrétní části obce
trvalý pobyt.
Tyto návrhy předložíme k projednání členům zastupitelstva
obce, kteří rozhodnou, zda výbor zřízen bude a kdo bude
ve výboru pracovat.
Písemné návrhy můžete podat osobně na podatelně Obecního
úřadu Albrechtice nebo je můžete vhodit do poštovní schránky
umístěné na sloupku u vstupu do budovy obecního úřadu
do 31.5.2015.
Žádám vás o seriózní přístup k záležitosti a upozorňuji,
že anonymy projednány nebudou.
Děkuji.
Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice

TÁNÍ SNĚHU PŘIPOMNĚLO NEUKLIZENÉ PSÍ VÝKALY

T

ající sníh odkryl to, co doposud skrýval a připomněl tak
velký a nekonečný problém naší obce – neuklizené psí
výkaly. Nevzhledná až odpudivá jsou nyní některá veřejná
prostranství, která jsou znečišťována mnohými nezodpovědnými pejskaři, kteří si po svém miláčkovi nedokáží uklidit.
Všichni chceme žít v čisté obci ale spousta pejskařů je ke
sbírání psích výkalů lhostejná. Péče o psa představuje určitou
odpovědnost a závazek. Majitel psa musí zajistit, aby jeho
čtyřnohý miláček neobtěžoval a neohrožoval své okolí a musí
po něm také venku uklízet exkrementy. Povinnost uklidit
po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa
doprovází. V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku
proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Za spáchání
tohoto přestupku může strážník uložit pokutu v blokovém
řízení do výše 1.000,- Kč. V případě projednání výše uvedeného přestupku ve správním řízení, výše pokuty udělená
správním orgánem činí až 20.000,- Kč.
Vážení občané, pokud býváte často svědky nežádoucího
jednání majitelů psů, kteří po svém psu jeho exkrementy
neuklízí, máte kdykoliv možnost přivolat strážníky a svým
svědectvím protiprávní jednání majitele psa potvrdit na místě,
popřípadě při projednávání před správním orgánem. Bez
spolupráce s veřejností se strážníci při řešení tohoto neakceptovatelného jednání některých majitelů psů neobejdou.
Za strážníky Obecní policie Albrechtice mohu uvést, že
povinnosti majitelů psů strážníci v žádném případě neberou
na lehkou váhu.
Před budovou stavebního úřadu byla v roce 2014 realizována
regenerace zeleně v rámci akce zvelebování naší obce. Z tohoto
důvodu Vás žádáme, aby jste nevenčili a nenechávali volně
pobíhat psy na upraveném pozemku. Toto místo je určeno
k odpočinku a relaxaci nikoli jako veřejné místo pro venčení
psů, kteří svým hrabáním a výkaly poškozují zasazené trvalky.
Je zapotřebí bojovat proti psím výkalům, jenž dlouhodobě

znečišťují prostředí, ve kterém žijeme. Psí exkrementy navíc
představují významné riziko infekčního onemocnění především pro malé děti, které s nimi můžou přijít do úzkého kontaktu. A opravdu přece nechceme, aby si naše děti hrály
na pískovištích a trávnicích před panelovými domy mezi
psími výkaly.
Uklízet po svém psím miláčkovi není žádná ostuda,
ba právě naopak to svědčí o zodpovědném přístupu.
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP

OZNÁMENÍ O HROMADNÉM
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

O

znamujeme občanům Albrechtic, že dne 21. 5. 2015
se bude konat očkování psů na níže uvedených svodech:

13,30 – 14,30 hod. v parku u Dělnického domu
15,00 – 15,45 hod. v parku na Zámostí
16,00 – 16,30 hod. u hospody na Pacalůvce
Poplatek za vakcinaci 1 psa činí 130,- Kč. Obec z tohoto
poplatku uhradí 50,- Kč, a to pouze majitelům psa, kteří mají
zaplacen poplatek ze psů na rok 2015.
Doklad o zaplacení poplatku a očkovací průkaz předloží majitel
při svodu. Pes musí být na vodítku, v doprovodu dospělé osoby
a opatřen náhubkem.
Upozorňujeme, že příspěvek obce se vztahuje pouze na
hromadné očkování dne 21. 5. 2015.
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP

Albrechtické listy

INFORMACE Z OBCE / CO NÁS ZAJÍMÁ

5

MALÉ KALENDÁRIUM NA ROK 2015

R

ok 2015 začal odbíjením orloje, státní hymnou, šampaňským a spoustou dobrých předsevzetí. Jako každoročně
touto dobou jsme si přísahali, že zhubneme, začneme cvičit,
budeme zdravě jíst, přestaneme kouřit, konečně zajdeme
na preventivní prohlídku atd.atd. Stejně jako každý rok nám
tyto ušlechtilé cíle sice nějakou dobu vydrží, ale tak po měsíci
dvou pomalu ale jistě sjedeme do starých kolejí. A potom
přijde ono známé „od prvního…“, „od pondělka…“ a tak se to
potáhne až do dalšího novoročního veselí. Netrapte se tedy,
že jste za tři týdny o lístečku salátu zhubli dvacet deka a radši
si užívejte každého nového dne, který je ještě před námi.
Představte si, kolik krásných knih jste ještě nestačili přečíst,
kolik filmů jste ještě neviděli, jaká zajímavá místa ještě čekají
na vaši návštěvu a zkuste to všechno rychle letos dohonit.
Proto alespoň pár vybraných výročí, která si letos připomeneme
a mohou nám posloužit jako inspirace.

27.8.1965 zemřel Le Corbusier, považovaný za největšího
architekta 20. století
29.8.1915 se narodila švédská herečka Ingrid Bergmanová,
držitelka tří Oscarů, za všechny filmy stačí uvést slavnou
Casablancu s Humphrey Bogartem
17.10.1915 se narodil americký dramatik Arthur Miller,
manžel Marilyn Monroe, autor známých her Smrt obchodního
cestujícího a Mustangové
26.10.1765 se narodil Jakub Jan Ryba, bez jehož krásné České
mše vánoční by snad nebyly Vánoce
25.11.1915 Albert Einstein formuloval Obecnou teorii
relativity
19.12.1915 se narodila nezapomenutelná francouzská šansoniérka Edith Piaf
30.12.1965 zemřel Rudyard Kipling, autor Knihy džunglí,
v r. 1907 obdržel Nobelovu cenu za literaturu

2.1.1965 začal s pravidelným vysíláním dodnes oblíbený
Večerníček, děti se dívaly na pohádku Kluk a kometa
15.1.1995 zemřel Josef Kemr, populární český herec, nezapomenutelný třeba v Chalupářích nebo Na samotě u lesa aj.
20.1.1920 se narodil Federico Fellini, slavný italský režisér,
držitel pěti Oscarů, nejznámější filmy – Sladký život, Amarcord,
Satyrikon
23.2.1965 zemřel Stan Laurel, filmový partner Olivera
Hardyho, natočili spolu 106 filmů a grotesek
10.3.1965 zaplnil americký zpěvák a trumpetista Louis
Armstrong sál pražské Lucerny
4.4.1915 se narodil český spisovatel Jan Drda, kromě jiného
autor Českého Honzy a Němé barikády
15.4.1865 byl ve Fordově divadle ve Washingtonu zavražděn
americký prezident Abraham Lincoln
6.5.1915 se narodil režisér a herec Orson Welles, jehož
přesvědčivá rozhlasová inscenace Války světů H. G. Wellse
vyvolala v roce 1938 mezi posluchači paniku kvůli strachu
z útoku mimozemšťanů
8.5.1945 skončila II. světová válka, doposud největší válečný
konflikt, ve kterém zahynulo více než 72 milionů lidí
18.6.1815 bitvou u Waterloo skončila éra Napoleona Bonaparte
4.7.1865 vyšla poprvé slavná dětská kniha Alenka v říši divů
od anglického matematika Lewise Carolla
6.7.1415 byl v Kostnici upálen Mistr Jan Hus, snad nejvýznamnější postava české historie

V roce 2015 si několik kulatých výročí připomene i naše
obec:
1840 – postaveny objekty zemědělské farmy na Důlském
1885 – zbudován statek Bělehrad
1910 – postavena požární zbrojnice v centru obce
1945 – 3. května byla obec osvobozena Rudou armádou
1950 – založena místní organizace Českého svazu myslivců
Ohař, 29. října odhalen pomník obětem fašismu - dílo akademického sochaře Františka Swidera (bylo původně umístěno
u evangelického hřbitova)
1955 – 2. ledna byl zřízen v obci poštovní úřad, dán do provozu
železobetonový most přes Stonávku
1960 – při reorganizaci státní správy připadly Albrechtice
do okresu Karviná, otevřena stálá ordinace praktického
a zubního lékaře
1965 – místní JZD sloučeno se státním statkem
1975 – zprovozněna nová hasičská zbrojnice, dokončena stavba vedení vysokého napětí 400 kW
1980 – dokončeno nové panelové sídliště
1995 – otevřen nově zrekonstruovaný Dům PZKO, 7. května
odhalena v centru obce nová pamětní deska s nápisem „Obec
Albrechtice obětem světové války 8.5.1995“
2005 – Obecní knihovna přemístěna do nových prostor
na ul. Kostelní, 5. prosince schválen nový znak a vlajka obce
Zuzana Macurová
kronikářka obce

POTRAVINOVÁ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ

V

elkou solidárnost s obyčejnými lidmi a dětmi ukázali
občané obce Albrechtice, když se ve dnech 2.2. – 18.2. 2015
zapojili do potravinové sbírky havířovského Dobrovolnického
centra organizace ADRA na pomoc chudým rodinám ukrajinského města Mukačeva.
Na obecním úřadě v Albrechticích bylo zřízeno sběrné místo
pro potraviny s minimální délkou trvanlivosti 3 měsíce. Lidé
zde nosili zejména těstoviny, mouku, oleje, různé konzervy,
luštěniny, piškoty či dětskou krupičku, ale také zdravotnické
potřeby např. v podobě vyřazených autolékárniček.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dárcům za věnované
potraviny a firmě Internet pro každého s.r.o. za pomoc
při propagaci této dobrovolné sbírky.
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP
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KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ NEZAHÁLÍ

V

ážení spoluobčané,
Rada obce Albrechtice ze dne 20. 11. 2014, usnesením č. 2,
bod 04/02, jmenovala (v souladu s § 102 odst. 2, písm. h zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) předsedy a členy
komisí pro volební období 2014 – 2018. Jednou z komisí
je i Komise školská a kulturní a pracuje v tomto složení:
Předsedkyně: Marie Hlaváčová
Členové:
Ing. Aleš Molinek
Michaela Palowská
Dagmar Pipreková
Silvestr Delong
Danuta Jablecká
Mariola Nožičková
Mgr. Irena Ruhswurmová

1. Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady obce
Albrechtice (dále jen „rada obce“). Svá stanoviska a náměty
předkládá komise radě obce.
2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.
3. Komise předkládá Radě obce Albrechtice svá stanoviska
formou doporučení, která se týkají zejména těchto oblastí:
a) poskytování podpory fyzickým nebo právnickým osobám
při pořádání kulturních, školních, společenských či jiných
akcí,
b) přijímání podnětů z oblasti školství a kultury a posuzování
jejich vhodnosti z hlediska zájmu obce,
c) plnění dalších úkolů v oblasti školství a kultury, kterými
ji pověří rada obce.
Školská a kulturní komise při Obecním úřadu v Albrechticích
pracuje v novém složení od podzimních komunálních voleb.
Už ze samotného názvu komise je zřejmé, že jedním z hlavních
úkolů je zajímat se o dění ve školských zařízeních na území
obce, kterými jsou Základní škola a Mateřská škola Albrechtice (www.zsalbrechtice.cz) a Základní škola a Mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Albrechtice
(www.pspolbrachcice.cz).
Obě naše základní školy jsou jednou z nejdůležitějších institucí v naší obci, a proto se školská a kulturní komise zaměřila
více než kdykoli jindy na dění v těchto školách. To však
neznamená, že se nebudeme zajímat i o ostatní školská či kulturní zařízení.
Základní školu v Albrechticích navštěvuje v současné době
celkem 265 žáků a z tohoto počtu je celkem 117 dívek. Základní
škola má devět ročníků, přičemž první a devátý ročník tvoří
dvě třídy. Třídy jsou naplňovány do minimálního počtu 17 žáků
ve třídě a maximálního počtu 30 žáků ve třídě. Výjimku
z počtu žáků uděluje zřizovatel školy, a to v počtu 4 žáků
nahoru i dolů.
Žáci se stravují ve zmodernizované školní jídelně, kde zkušené
paní kuchařky vaří pestrou a rozmanitou stravu dle platných
legislativních norem a to nejen pro žáky vlastní školy a ostatních školních zařízení v naší obci, ale také pro zaměstnance
Obce Albrechtice, Zdravotního střediska, Domu s pečovatelskou službou a seniory.

Zaměstnaným rodičům vycházejí vstříc dvě oddělení školní
družiny, kde jsou mimo jiné organizovány zajímavé besedy, hry
a soutěže. Po malování oddělení školní družiny, které proběhlo
o jarních prázdninách, se zde mohou děti těšit na nový nábytek.
Mimo povinnou školní výuku se mohou žáci zapojit i do
mimoškolních aktivit. Je jich celá řada, jsou bezplatné a jsou
vedeny učiteli, kteří tuto činnost vykonávají bez nároku na
odměnu.
Ve škole fungují i dvě mezinárodní organizace jako jsou např.:
GLOBE - mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské
dovednosti a trénuje vědecké postupy práce,
Debrujáři - Hnutí malých debrujárů pochází z Kanady
a Francie, kde vzniklo jako reakce na potřeby zvýšit zájem
dětí o přírodovědné a technické předměty.
Žáci se také mohou zapojit i do aktivit, které nabízí i jiné
organizace: např. ZUŠ se sídlem v Havířově a Českém Těšíně.
Ve škole funguje taneční kroužek, fotbalový klub, ragby,
křesťanský kroužek a další zájmové kroužky.
Není možné zde vyjmenovat všechny aktivity, které se týkají
dění kolem naší školy v obci, ale o všech těchto aktivitách
je možné se informovat na webových stránkách školy, které
byly v nedávné minulosti zcela rekonstruovány a po jejichž
změnách volalo již mnoho rodičů. Jsou zde zajímavé odkazy,
informace, fotogalerie aj. (www.zsalbrechtice.cz).
Nedílnou součástí školního a kulturního dění v naší obci
je rovněž občanské sdružení Rodina a škola při Základní škole
v Albrechticích. Vše o jejich činnosti a práci naleznete
na webových stránkách www.ras-albrechtice.cz.
Vážení rodiče, spoluobčané, drtivá většina z nás zaregistrovala,
že již delší dobu nemůže bohužel ze zdravotních důvodů
vykonávat funkci ředitelky Základní a Mateřské školy Albrechtice paní Mgr. Pavla Martinková. I přes tuto nepříjemnost lze
konstatovat, že škola funguje a pracuje bez problémů, a to
díky plnému pracovnímu nasazení současného vedení školy
a celého pedagogického sboru.
Rada obce Albrechtice vyhlásila letos v lednu konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Albrechtice. Brzy
bude vybrán nejvhodnější kandidát.
Škola nabízí všem žákům vzdělání v příjemném prostředí
a učitelé zpestřují žákům výuku novými způsoby a trendy.
Na druhou stranu jsou zde i témata ke zlepšování, o kterých víme
a na kterých se chce Školská a kulturní komise aktivně podílet.
Očekáváme rovněž od Vás, od rodičů a spoluobčanů, postřehy,
podněty a připomínky ke školnímu a kulturnímu dění v naší
obci, tak abychom mohli plnohodnotně naplnit poslání této
komise (kontakt viz oficiální webové stránky obce Albrechtice
www.obecalbrechtice.cz)
Za Školskou a kulturní komisi
Ing. Aleš Molinek
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
40 oznámení, řešeno 43 přestupků na úseku silničního provozu,
6 přestupků dle §46/2 zák.200/90Sb., porušení OZV č.03/2001
čl.V. „o nakládání s komunálním odpadem“, porušení OZV
č.03/2005 čl.3 „povinnosti držitelů psů“ a porušení OZV
č.01/2013 „o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“.
• Strážníci odchytili nebo jím bylo občany předáno 6 volně
pobíhajících psů. Podle evidence nebo místních znalostí 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.
• Dne 21.11.2014 v 8.55 hodin telefonicky oznámila K.J.
z Albrechtic, že před potravinami „AMI“ leží opilý K.P.
a vzbuzuje veřejné pohoršení. Hlídka OP pochůzkou na místě
zjistila ležícího K.P. z Albrechtic, který začal vulgárně nadávat
a chtěl hlídku fyzicky napadnout. Bylo mu doporučeno, aby vstal
a šel domů, ale dotyčný přestal s hlídkou komunikovat. Jelikož
hlídka OP byla jednočlenná, byla na místo přivolána k asistenci
hlídka PČR Těrlicko, aby pomohla zajistit odvoz opilého
na PZS Karviná. Přestupek dle §47/1 písm.c) zák.200/90Sb.
byl dořešen 26.11.2014 blokově.
• Dne 24.11.2014 v 6.55 hodin osobně oznámila F.D. z Albrechtic,
že zjistila vloupání do baru Miczka, kde jsou vypáčené přední
vchodové dveře. Hlídka OP okamžitě telefonicky informovala
dozorčího PČR Těrlicko a posléze asistovala při zajištění místa
činu. Po několika dnech se podařilo PČR lupiče vypátrat
a usvědčit.
• Dne 16.12.2014 v 11.12 hodin telefonicky oznámila výpravčí
ČD Albrechtice, že za nástupištěm směrem na Český Těšín
leží v kolejišti muž. Muž vystoupil z vlaku, potácel se chvíli
po nástupišti a pak upadl. Výpravčí prosí hlídku OP o kontrolu
osoby a její odvedení z kolejiště. Hlídka OP pojížďkou na místo
zjistila muže, který zde pobíhal v kolejišti mezi nástupištěm
a chodníkem u zástavky MHD. Hlídka OP muže zadržela
a odvedla z kolejiště k chodníku na ul. Nádražní. V tu dobu
dojela na místo hlídka PČR Těrlicko a provedla u muže lustraci
a dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 3,27 promile.
Jednalo se o G.J. z Havířova, který uvedl, že dojel navštívit
mamku. Jelikož muž nebyl agresivní a s hlídkami spolupracoval,
byl předám rodičům.
• Dne 20.12.2014 v 4.20 hodin během pojížďky zjištěno,
že v areálu sběrného dvora „Depos“ jsou dvě osoby, které
se po spatření hlídky OP daly na útěk. Hlídka je začala pronásledovat, kdy oba přeskočili plot a utíkali směrem k vlakovému
nádraží. Hlídce se podařilo jednu osobu zadržet a ta byla
vyzvána k prokázání totožnosti. Muž předložil občanský průkaz
na jméno C.M. z Horní Suché. Jelikož muž byl již v minulosti
trestán za majetkovou činnost, byla telefonicky vyrozuměna
hlídka PČR Těrlicko, která si případ převzala. Na místě byla
zajištěna taška a batoh, který patřil pachatelům.
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• Dne 28.12.2014 v 17.33 hodin telefonicky oznámila Š.I.
z Albrechtic, že již dva dny neviděla sousedku V.R. z vedlejší
bytovky. Sousedka k nikomu nechodila, žije sama a v jejím
bytě je tma. Ihned byla telefonicky vyrozuměna hlídka PČR
Těrlicko, která na místo přivolala HZS Havířov. Byt byl hasiči
otevřen a paní nalezena mrtvá. Případ si převzala PČR a hlídka
OP dál pokračovala v hlídkové činnosti v obci.
• Dne 1.1.2015 v 2.40 hodin během pojížďky po ul. Životické
spatřila hlídka OP na vozovce ležet černobílý umělohmotný
řetěz, který byl jak se později zjistilo, utržen z plůtku
na ul. Hrázní. Dále hlídka OP zjistila, že v cestě u zástavky
MHD ( u vodojemu ) jsou převráceny dvě popelnice a kolem
domů podél cesty převrácené další (12 ks.). Na konci
ul. Životické u kapličky byli zadrženi a převezeni k podání
vysvětlení na služebnu OP tři mladíci, kteří šli z oslav Nového
roku a k výtržnostem se přiznali. U všech byla provedena
orientační dechová zkouška na alkohol. Jednalo se o mladistvé
Č.D. (2,1 promile) a K.L. (0 promile) z Havířova a pana K.P.
(3,6 promile) ze Šenova. Mladiství byli předáni svým zákonným zástupcům, kteří si pro ně přijeli a přestupky byly následně
dořešeny blokově.
• Dne 16.1.2015 ve 23.15 hodin během pojížďky zjištěno
na ul. Hornické u kotelny vozidlo Citröen, které bylo zaparkované na trávě ze svahu mimo parkoviště. Na místo se posléze
dostavila řidička B.L. z Albrechtic, která uvedla, že tam nechtíc
sjela a nemůže vyjet. Hlídka OP jí pomohla vytáhnout lanem
vozidlo zpět na parkoviště za pomocí služebního vozidla.
• Dne 14.2.2015 v 3.10 hodin během pojížďky osobně oznámil
I.C. z Albrechtic, že má pohotovost RWE a má nahlášeno
prasklé plynové potrubí na Pasekách. Hlídka OP vyjela
na místo a zjistila, že zde již zasahují hasiči a hlídka PČR
Těrlicko. Hlídka OP asistovala při zásahu a hlídala přístupovou komunikaci kolem tratě. V 4.45 hodin byl přívod plynu
uzavřen a hlídka OP předala veliteli zásahu telefonní kontakt
na starostu obce.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

P

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

P

omału se wszystko budzi po zimie, uż aji
skowrónek zaśpiwoł na uwitanóm wiosny.
Wszystko co chodzi, loce, pływie i skocze je
rado, że przeżyło zime, ukazuje se w nejpiekniejszych szatach a we dwoje.
Aji na mie pomału przichodzi wiosna bo se mi
przipómniało stare przisłowi „Raduje se starzec, że przeżył marzec”. Tóż żech se aji
pieknie uśmioł na starke ... i wiyncyj radości żech uż niechoł
młodszym. Poszkartowoł żech w kalyndorzu abych wiedzioł,
że uż w lutym majóm Dziyń zakochani na Walentyna, w marcu
majóm swój dziyń Kobiety, w maju Matki, w czerwcu je
Dziyń Dziecka a potym Dziyń Ojca. Styczniowy Dziyń Starki
i Starzika żech jakosi przeoczył.
Ale i tak sóm nejpiekniejsze ty dnie zakochanych. O tym jak
se młodzi poznali, jak se „wpadli do oka” tóż uż było popisane
moc papiyru, nakryncóne kilometry taśmy filmowej. O zakochanych najwiynksi muzykanci napisali opery, najwiynksi
pisarze napisali książki i przedstawiynia kiere do dzisio ludzie
czytajóm, śpiwajóm, grajóm na scenach na całym świecie.
Tematem były sprzedane galanki, nie napełnióne miłości
Romea i Julii, była smutna Anusz, tragedia Ach – Tamary itd.
Aji blisko nas były i sóm piekne poczóntki miłości, możne
aji wy, co teraz czytocie to moji opowiadani se spómnicie
jak to kiedysi było z wami...
Jo żech zaczón se galanić ze swojóm Brónkóm hned na piyrszym balu i po piyrszym zatańcowaniu. Zadziwoł żech se do
jejich czornych oczy, a óna se na mie pieknie uśmioła. Wtedy
wygłosili, że każdy synek co zatańcowoł z dziołchóm, musi ji
kupić pomorańczke. Jo żech kupił hned całe kilo i prziniós ku
stołu kaj siedziała cało jeji rodzina. Podziynkowoł żech Brónce
za taniec i zaczón z nióm galanić...
Nie tak downo żech se dowiedzioł, że se idzie zakochać aji
na pogrzebie, że idzie aji wygrać galanke w kartach.
Ale po porzóndku.
Na poogrzebie starzika se wpadli do oka Andrzej z Joannóm.
Zaiskrziło to miyndzy nimi, ale to był dziepro poczóntek.
Na piyrszej randce se Andzej dowiedzioł, że tata Joanny
se rod zagro w karty z kamratami, ale nie gro o pinióndze.

Tóż se prawił, że se musi nauczyć grać i że przez karty
se wciśnie do rodziny.
Kupił karty, kamraci go zauczyli, cosi aji piniyndzy przegroł
za nauke, ale co by nie zrobił do pieknej galanki.
Jak uż umioł rozdać taroki, tóż przez Joasie skozoł jejimu
tatowi, że by se rod z nim zagroł i cosi se prziuczył.
Mioł wielkóm radość, jak tyn mu skozoł aż przidzie, że przegro
aji galaty. Hned na drugi dziyń, zamiast iść na randke, zwónił
do kwartyru galanki z nowymi kartami w kapsie.
Hned po piyrszym rozdaniu Andrzej przegroł, ale schowoł
se eso do rynkowa,do drugi róndy. Stary karciorz widzioł,
że młokos cygani, że mermo mocóm chce wygrać i tóż se
zgodził na drugóm ture. Domówili se, że jak Andrzej wygro,
to może chodzić za dziołchóm, ale jak zaś przegro, tóż bydzie
musioł szternost dni odrobić w kwartyrze Joanny. Zagrali.
Andrzej, choć mioł trzi esa, a czworte wycióngnył z rynkowa,
tóż zaś przegroł. Był ale rod, że choć bydzie dwa tydnie
wynoszoł śmieci i mył schody, to uż troche bydzie w rodzinie.
Upytoł starego karciorza eszcze o jedno rozdani, a stawkóm
była teraz Joasia, że jak wygro to dostanie klucze od kwartyru...
Zaś zagrali. Tata Joasi jak widzioł, że se Andrzej wiyncyj
przidziwuje cerze niż kartóm, że se poci i w duchu pyto aji
Pómbóczka aby wygroł, tóż schowoł swoji esa do rynkowa...
Teraz wygroł Andrzej. Nimóg tymu uwierzić, że może być
szternost dni w kwartyrze, że mo klucze i że na niego szczyrzi
zómbki szwarno Joasia.
Za tych przegranych szternost dni co wynoszoł śmieci, se aji
zagrali, Andrzej ani roz nie wygroł, ale był w rodzinie mile
widziany i zustoł. Wtedy Joanna schowała Andrzejowe karty
na pamióntke, a nowe uż Andrzej nie potrzebowoł i po czasie
zapómnioł aji rozdować karty...
Tak to wtedy kansi kole Cieszyna zaczło i uż sztyrycet roków
Andrzej z Joasióm sóm społym szczynśliwi.
W klubie PZKO grajóm przedstawiynia, śpiwajóm w chórze
a je im tam miyndzy swoimi moc fajnie. Dzierżóm se aji swoji
wiary, mowy przodków, czytajóm Głos Ludu, Zwrot, majóm
radzi teatr w obóch Cieszynach. Dziecka posyłali do naszych
szkół, a teraz sóm radzi, że z wnukami mogóm mówić tak,
jak kiesi ze swojimi rodzicami i starzikami.
Starzik Władek

Spolek přátel Albrechtic
a albrechtičtí hasiči
pořádají v podvečer
30.4.2015
na Zámostí

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Všichni jste srdečně zváni.
Helena Marková
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NET OFFICE ANEB SOUTĚŽ NEJEN V INFORMATICE

J

ako každoročně i letos jsme se zúčastnili počítačové
soutěže na Střední odborné škole Net Office se zaměřením
na informační technologie.
Soutěžili jsme již tradičně ve třech kategoriích:
1. Prezentace: Na téma „Chraňme si svá data!“ (prezentace
je možná v libovolném prezentačním programu)

V této kategorii nás reprezentoval Pavel Sedláček z 9.A.,
David Nastulczyk z 9.B a Natálie Jurčová s Karolínou
Szczygielovou také z 9.B. S prezentací na toto těžké téma si
poradili opravdu skvěle a v letošní velké konkurenci se nám
podařilo obsadit 2. místo. Zasloužil se o to David Nastulczyk,
všechny poutavé prezentace si můžete prohlédnout, jsou zde
přiloženy jako soubory nebo odkazy.
2. Word a Excel: Vytvoření 2 dokumentů v daném časovém
limitu pomocí úpravy připraveného textu a tabulky podle
předlohy s využitím aplikací Microsoft Office (Word, Excel).
Zde si lámala hlavu Katka Kahánková a v těžké konkurenci
nás reprezentovala také výborně, na stupínky vítězů to zatím
ale nestačilo.

Naši kluci si vedli skvěle, vlastně nejlépe, jak mohli. Michal
Danel z 8.A obsadil místo nejvyšší - první, Jakub Gabrhel
také z 8.A v těsném závěsu bodoval na druhém místě. I kluci
z 9.B - Jakub Kačmarčík a Dominik Nekoranec si vedli
statečně, na „bednu“ to ale nestačilo.

3. Trackmania: Nejoblíbenější kategorií je zápolení ve známé
hře Trackmania. 4členná družstva se utkají mezi sebou systémem deseti kol za každou stranu. Vítězem je družstvo, které
vyhraje jako první 11 kol.

Všem zúčastněným moc děkuji a přeji další úspěchy i v jiném
přátelském zápolení.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

D

ne 16. prosince 2014 se konal tradiční Vánoční turnaj
ve vybíjené. Na prvním místě se umístilo družstvo
ve složení Kožuszniková Julie, Pipreková Kateřina, Škaroupková
Kristýna, Nováková Petra, Otipková Jana. Druhé skončily
dívky Holbová Denisa, Šipulová Klára, Kaděrová Anna,
Zajícová Sylvie, Jurčová Natálie. Třetí místo obsadily
Kačmarčíková Petra, Folwarczná Anna, Bystroňová Denisa,
Chnuríková Michaela, Olšarová Barbora.
Všem dívkám gratulujeme.
Mgr. Barbora Kajfošová

Mgr. Irena Ruhswurmová

V

e čtvrtek 27. listopadu 2014 se konala recitační soutěž
pro žáky 6. – 9. tříd základní školy. Letošní ročník byl
poměrně silně obsazen, sešlo se celkem 11 soutěžících.
Největší zastoupení měla třída 9.B, za kterou soutěžili 4 žáci
– Adam Kožušník, Natálie Jurčová, Karolina Szczygielová
a Markéta Dopiráková. Třídu 9.A reprezentovala Kateřina
Kahánková, za 8.A se zúčastnili Klára Dujavová a Michal Danel,
7.A reprezentovaly Barbora Štajnerová, Klára Mihalcová
a Lenka Kožuszniková a za nejmladší žáky z 6. A soutěžila
Sára Ruhswurmová.
Porota měla těžkou volbu, protože všichni žáci byli na soutěž
velice dobře připraveni a rozhodování o tom, kdo byl nejlepší,
tak nebylo vůbec jednoduché. První místo si vybojovala
s básní Jaroslava Seiferta Pavučina Sára Ruhswurmová,
na druhém místě skončila Lenka Kožuszniková, která recitovala báseň Prosinec od Zdeňka Svěráka a třetí místa byla
udělena dvě, a to Barboře Štajnerová za recitaci básně Vánoční
píseň od Jaroslava Seiferta a Kláře Dujavové za přednes básně
Jiřího Žáčka Kráčel taškář.
Mgr. Radka Kozlová

UŽÍVÁNÍ TĚLOCVIČEN ZŠ A MŠ

Z

ájemci o užívání tělocvičen ZŠ a MŠ Albrechtice
ve dnech pracovního klidu (soboty a neděle) hlaste
se osobně v kanceláři školy nebo na tel. č.: 596 428 447.
Užívání tělocvičen o sobotách a nedělích bude za úplatu
- velká tělocvična za 250 Kč/hod
- malá tělocvična za 200 Kč/hod.
Mgr. Zdeněk Feber
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ČTVRTÝ ROČNÍK TANEČNÍ GALASHOW VE STONAVĚ

V

e Stonavě se opět tančilo. Kdy? 6.2.2015 vystupovali
mladí tanečníci Marka Kypúse z MŠ a ZŠ Stonava, ZŠ
a MŠ Albrechtice, ZŠ Těrlicko a Juventus Karviná. Celou
Galashow uváděl známý tanečník ČR - Michal Kurtiš.
Děti si zatančily s reprezentanty ČR, kteří také zpestřili
program taneční show vlastním vystoupením, ale hlavně
soutěžily v tanci.
Nejprve své taneční dovednosti ukázala MŠ Stonava a MŠ
Albrechtice, kde se nejlepšími tanečnicemi stala Hanička
Jančová a Maruška Pouličková z MŠ Albrechtice (3. třída).
Pak následovala soutěž žáků ZŠ Stonava, ZŠ Albrechtice,
ZŠ Těrlicko a Juventus Karviná. Do závěrečného soutěžního
kola postoupilo 7 tanečních párů a mezi nimi byla Irenka
Recmanová a Filip Kubica, Deniska Grabowská a Adélka
Suchánková a Lucka Veselá s Michaelem Brodou.
Konkurence byla velká a stupně vítězů jsou pouze tři. I na zimní
galashow jsme dosáhli na vítězné místo a to druhou příčku,
kterou obsadili Lucka Veselá a Michael Broda.

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD

J

ako každým rokem i letos se těšili všichni předškoláci
na svůj zápis. Hned po vstupu do školy si ve vestibulu
mohli vyzkoušet své schopnosti a dovednosti na stanovištích,
které pro ně připravily kroužky Debrujárů, Globe a Rodina
a škola. Následně po vstupu do opravdové školní třídy
přesvědčili paní učitelky o své připravenosti se zařadit mezi
školáky. Poznávali barvy, číslice, počty prvků, tvary, recitovali
a zpívali. I pohádky uměli pěkně vyprávět, ale jazýček pro
dobrou výslovnost nebyl někdy dost ohebný. Nakonec vše
zvládli a vybrali si dárečky, které pro ně připravili starší žáci
a sponzoři. Do prvních tříd je zapsáno 41 dětí.
Už se těšíme, až se všichni sejdeme 1. září na slavnostním
zahájení školního roku.
Mgr. Dagmar Uvírová

Již nyní se těšíme na letní tančení.
Za malé tanečníky Mgr. Milena Zálešáková

Albrechtické listy

11

NAŠE ŠKOLY

VOLTIŽNÍ POHÁR

D

ne 7.2.2015 v Hulíně proběhlo každoroční vyhlášení
Voltižního poháru za nejlepší výsledky v loňském roce.
Naše organizace dosáhla v roce 2014 na voltižním kruhu
vynikajících výsledků, proto jsme zaslouženě převzali zlaté
poháry v kategorii Skupin Děti. V této skupině cvičili Gabriela
Nožičková, Anna Ciencialová, Jan Ježowicz, Alexandra Krejčí,
Michaela Pachotová a Aneta Santarius (všechny děti mají
7 - 10 let) na koni Hasan 3.
Zlatý, stříbrný a bronzový pohár na nás čekal také v kategorii
Jednotlivců děti, kdy nejlepší cvičenkou byla albrechtická
Júlia Ježowiczová, druhá pak Anna Jonsztová (také z Albrechtic) a třetí Gabriela Rucká. Tyto dívky cvičily na koních
Hasan 3 a Faust, které jim lonžovala Karolína Pachotová.
Trenérkou těchto dívek byla Kateřina Kalfasová, která spolu
s lonžérkou věří, že i tato sezóna bude neméně úspěšná.

Zároveň děkujeme obci Albrechtice za podporu činnosti naše
organizace.
Karolína Pachotová,
předsedkyně Voltiž Duha
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ALBRECHTIČTÍ DEBRUJÁŘI
ZVÍTĚZILI

N

aše škola zaznamenala další úspěch. Tentokrát debrujáři
postoupili do finále soutěže Věda a malí debrujáři, které
se konalo v hezkém prostředí v penzionu Sluníčko na Ostravici
ve dnech 22. - 23. 11. 2014. Setkali jsme se zde s dalšími
debrujáry Moravskoslezského kraje.
Viděli jsme pohádky s prvky fyzikálních pokusů. Přišel i čert
s andělem a Mikulášem a všem přinesli nadílku. Nejvíce se
nám líbila úžasná magie kouzel - 325 triků. Druhý den se každá ze skupinek pochlubila několika kouzelnickými triky.
Našlo se dost odvážlivců, kteří si vyzkoušeli, jaké to je, nechat
sebou protékat elektrický proud. Vzájemně jsme si předvedli
spoustu zajímavých pokusů včetně těch s ohněm pod noční
oblohou.
Nemůžeme opomenout ani využití wellness služeb hotelu
s bazénem s vodními atrakcemi a taky dobré jídlo a pokoje
s odemykáním na kartu, které debrujáry zaujaly ☺.
Plnili jsme také zajímavé úkoly. A jak finále soutěže Věda
a malí debrujáři dopadlo? Nejlepším klubem Moravskoslezského kraje se stal klub Hvězdičky z Albrechtic ☺. Všichni
dostali hezké ceny a netradiční skleněné diplomy. Plni skvělých
zážitků jsme se obdarováni novými debrujárskými tričky,
vydali na cestu domů.
Mgr. Miriam Charvátová

Albrechtické listy

SYSTÉM LOGICKÝCH OTÁZEK

S

outěž pro žáky 8. - 9. tříd
Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení.
První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních
vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru,
softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh
je věnována matematickému a logickému myšlení.
Základním úkolem účastníka soutěže IT-SLOT je odpovídání
na otázky z oblasti ICT a logiky.
Soutěž je dvoukolová.
Nejprve se uskuteční kvalifikační kolo, které bude probíhat
on-line ve školách.
Finálové kolo, do něhož postoupí 45 nejlepších účastníků
kvalifikace, bude hostit pořadatel soutěže Soukromá střední
škola výpočetní techniky.
Vítěz finále získá odměny ve formě hodnotných výrobků
z oblasti ICT jak pro sebe, tak i pro školu, kterou reprezentuje!
A JAK TO DOPADLO?
Této soutěže jsme se letos účastnili už podruhé. Sedm „AJŤÁKŮ“ z osmých a devátých ročníků si nepočínalo vůbec špatně.
Do prvního kola soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 118
základních škol z celé ČR. Zaregistrované školy přihlásily
2820 žáků, z nichž 2417 odehrálo první kolo soutěže. První
kolo proběhlo v úterý 27. - 28. listopadu 2014 na naší škole
v počítačové učebně. Každý žák měl vygenerovaný test se
sadou soutěžních otázek z oblasti matematiky a informačních
technologií.
Z naší školy se soutěže zúčastnili tito žáci: Hawlasek Erik,
Novák Martin z 8. A, Ševčíková Veronika, Kahánková
Kateřina, Olšarová Barbora z 9. A, Jurčová Natalie a Dopiráková
Markéta z 9. B.
Největší úspěch měl Erik Hawlasek z 8. A, který skončil
na 52. místě v celé České republice a jen o 7 míst mu proklouzl
postup do finálového kola.
Všem zúčastněným děkuji a přeji další
úspěchy v soutěžích.
Mgr. Irena Ruhswurmová

DEN TRADIC V ALBRECHTICÍCH

Z

ákladní škola a Mateřská škola Albrechtice pořádala
ve čtvrtek 11. prosince 2014 tradiční vánoční koncert
v unikátním dřevěném kostele v Albrechticích a jarmark
konaný v areálu školy.
Opět jsme Vám nabídli výrobky vytvořené dětmi naší školy
v rámci projektu Workshop aneb Cesta ke spolupráci, kterou
spolufinancuje naše obec.
Akce byla moc vydařená, děkujeme všem, kteří přišli a podpořili naše žáky.
Mgr. Irena Ruhswurmová

NAŠE ŠKOLY
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DEBRUJÁŘI V PRAZE

V

e dnech 30. 1. – 1. 2. 2015 se 18 debrujárů naší školy vydalo
v rámci akce Ledová Praha poznávat krásy a zajímavosti
našeho hlavního města.
Náš první výlet po Praze vedl na Vyšehrad. Navštívili jsme
Cihelnou věž, prošli se kasematy, kde jsou nyní k vidění
originály soch z Karlova mostu. Prohlédli jsme si Slavín.
Potom jsme navštívili Muzeum Bedřicha Smetany. Z Karlova
mostu jsme sešli na Kampu k uměle vytvořené strouze
Čertovka. Prošli se po Mostě zamilovaných s množstvím
připevněných zámků, kolem Lennonovy zdi. V kostele Panny
Marie Vítězné byla k vidění soška Pražského jezulátka i jeho
vzácný šatníček. Navštívili jsme Muzeum Lega, Zrcadlový
labyrint a kaleidoskopické kino Na Můstku. V podvečer nás
na Anenském náměstí čekalo strašidlo, které nás provedlo
uličkami Starého Města, a vyslechli jsme spoustu strašidelných historek. Prohlídka skončila na osvětleném Staroměstském náměstí u Týnského chrámu. Viděli jsme orloj, na kterém
se objevilo 12 apoštolů. Vydali jsme se Celetnou ulicí k Prašné
bráně. Před Obecním domem nás zaujal umělec hrající
na skleničky s vodou.

Druhý den jsme zamířili k Národnímu muzeu a soše Svatého
Václava. Prošli jsme Václavské náměstí, navštívili Strahovskou
knihovnu. Kolem Černínského paláce, Lorety jsme zašli
na Hradčanské náměstí a na Pražský hrad. Prohlédli si chrám
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, potom starý královský palác
s gotickým Vladislavským sálem, nejstarší kostel na Pražském
hradě Baziliku sv. Jiří a malé domky ve Zlaté uličce.
Z Pražského hradu jsme sešli po Zámeckých schodech. Vyjeli
jsme lanovkou na Petřín, kde nás čekala 63,5 m vysoká
Petřínská rozhledna. Zdolat 299 schodů nahoru nebyl pro nás
problém. Z vyhlídkové galerie byl nádherný výhled na Prahu.
Poté nás čekalo Království železnic, kde je největší modelová
železnice ve střední Evropě. Zájemci navštívili Muzeum
voskových figurín.
Poslední den jsme se za nádherného počasí prošli po nábřeží
Vltavy a krmili racky, poté se vydali na plavbu po Vltavě.
Prohlédli si Muzeum Karlova mostu. V poledne jsme zhlédli
Staroměstský orloj, pražský poledník a vyrazili na Žižkov do
Armádního muzea.
Plni dojmů a zážitků jsme mířili zpátky domů.
Ledová Praha se nám vydařila a rádi na ni budeme vzpomínat.
Mgr. Miriam Charvátová

NAŠEL SE MLADÝ CHEMIK!

D

ne 10. prosince 2014 se v prostorách Střední průmyslové
školy chemické akad. Heyrovského a Gymnázia Ostrava
konalo 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika
ČR“. V tomto kole naši školu reprezentovali tito žáci: Motyka
Jan, Sedláček Pavel, Nováková Petra, Kardoš Matěj,
Kožušník Adam. V tomto kole byl úspěšný Adam, který
postoupil do regionálního kola. To se konalo 14. ledna 2015
na stejné škole, kde měli žáci předvést své schopnosti
v laboratoři. Adam se sice mezi tři nejlepší nedostal, přesto
gratulujeme za pěkný výsledek.
Mgr. Barbora Kajfošová
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BESEDA SE ČLENY KVH CHOTĚBUZ

D

ne 21. 1. 2015 zažili žáci devátých ročníků naší školy
netradiční vyučování. Období od mobilizace v roce 1938
až po vypuknutí 2. sv. války jim přišli přiblížit formou besedy
členové Klubu vojenské historie Chotěbuz.
Formou velmi pěkně zpracovaných prezentací se žáci seznámili s výstavbou a typy opevnění, jejich výzbrojí a úkoly,
které plnily jejich posádky. Zároveň se měli možnost seznámit
také z dalšími složkami Stráže obrany státu, které tvořilo
četnictvo a finanční stráž.
Členové klubu přišli v dobových uniformách a přinesli s sebou
i část zbraní, které tvořily výzbroj opevnění a jejich posádky.
Po skončení prezentace si žáci mohli zbraně prohlédnout,
vyzkoušet část uniforem a zjistit, jaké to je pochodovat
s „plnou polní“.
Myslím si, že žáci takovéto zpestření výuky uvítali a členům
KVH Chotěbuz patří ještě jednou velký dík.
Mgr. Soňa Mikulová
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N

a začátku prosince - 11. 12. 2014 jsme navštívili Střední
školu na Sýkorové ulici v Havířově. Žáci dvou devátých
tříd ze ZŠ v Albrechticích v doprovodu paní učitelky Táni
Pawerové si jeli prohlédnout tamější střední školu a současně
zasoutěžit v technických oborech. Naše žáky stejně jako
i žáky z ostatních havířovských a mimohavířovských škol
nejdříve přivítal pan ředitel SŠ Ing. Vladislav Walach, poté se
žáci rozdělili do menších skupinek po osmi, ze kterých
se v závěru soutěže vybíral ten nejlepší a získal odměnu.
Ke skupinkám byl přidělen průvodce, aby žáci ve škole
nebloudili. V první disciplíně soutěže rozpoznávaly děti počítačové komponenty, jako je např RAM, procesor, zvuková
karta nebo pevný disk. Druhou disciplínou soutěže byla hra
na způsob známé stolní hry Aktivity. Třetí byla sportovní,
kdo nejrychleji napádluje sto metrů na trenažéru. Čtvrtou
soutěží se zjišťovala manuální zručnost. Tu naši žáci bravurně
zvládali, tato činnost se jim zdála lehká. Museli nasadit šroubky
do správných otvorů podle plánku. Dále se soutěžilo na počítači,
kde žáci spojovali co nejrychleji elektrický obvod tak, aby se
rozsvítila žárovka. V poslední soutěži se projevily znalosti
z fyziky. V závěru celé akce došlo k vyhlášení vítěze týmu
z každé skupinky, ten pak byl odměněn technickou výhrou.
Z naší školy vyhrála Eva Hrachovcová, Jakub Janík a Adam
Kožusznik.
Cílem této akce bylo seznámení žáků základních škol se
střední školou, jejími prostory a obory studia, nalákat nové
žáky a přesvědčit je o kvalitách Střední školy na Sýkorové
ulici v Havířově, nabídnout jim pro příští školní rok studium
v prvních ročnících. Děti si celé akce užily, zasoutěžily si,
pobavily se.
PaedDr. Taťána Pawerová

KVH CHOTĚBUZ V DRUŽINĚ

S

členy KVH Chotěbuz se 21. 1. 2015 potěšili i žáci ve školní
družině, kde se zábavnou formou seznámili s naší dávnou
minulostí, s událostmi 2. světové války.
Děti zaujaly krátké historické filmy, mohly si prohlédnout
zbraně a vojenské uniformy té doby.
Děkujeme tímto všem členům KVH za hezkou, zajímavou,
ale i poučnou besedu a budeme se těšit na příští setkání.
Děti školní družiny
a vychovatelka Szwedová Kristina

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KYTICE

V

deváté třídě už všichni žáci vědí, že autorem sbírky
balad Kytice je český básník Karel Jaromír Erben.
A nejen s touto vědomostí o Erbenových baladách se vypravila
9.A třída společně s vyučující českého jazyka paní učitelkou
Táňou Pawerovou do Národního divadla moravskoslezského
Jiřího Myrona do Ostravy v půlce listopadu. V úvodu divadelního představení zazněla zhudebněná báseň Matka, která
byla divadelně zpracována. Do představení se zapojilo i samotné
publikum. V dalších hrách jsme si připomněli balady Vrba,
Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile. Ve všech jsme obdivovali živý hudební doprovod, který se objevil přímo na jevišti
divadla. A co nás nejvíce překvapilo? Propojení hereckých
a nehereckých výstupů v jednotlivých dějstvích. Unikátní
jednoduché kostýmy a zastoupení dětských rolí v kontrastu
se starší a nejstarší generaci. Všichni zúčastnění – herci
i neherci odvedli nádhernou práci a díky nim nabralo celé
představení dechberoucí dojem.
Škoda jen, že se Základní školou v Albrechticích už nenavštívíme
další divadelní představení. Snad budeme v této krásné kulturní
tradici pokračovat na námi zvolených středních školách.
9. A + p. uč. Taťána Pawerová
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NAJCIEKAWSZE IMPREZY W NASZEJ SZKOLE

W

naszej szkole i przedszkolu w okresie przedświątecznym
nie zabrakło ulubionych zajęć i tradycyjnych konkursów.
Najpierw dzieci przygotowały laurki i program, z którym
odwiedziły obywateli miejscowego Domu opieki społecznej.
Dnia 5.12.2014 odbyło się spotkanie z Mikołajem w szkole
i w przedszkolu.
16.12.2014 zaś wyjechaliśmy wraz z kolegami z cierlickiej
podstawówki do Rożnowa, gdzie zwiedziliśmy skansen, by
poznać tradycje ludowe tego regionu związane z adwentem
i Świętami Bożego Narodzenia.
Nie mogło zabraknąć pieczenia pierniczków z konkursem
o najładniej udekorowny pierniczek – w tym roku wygrał
Dawid Kalemba.
Konkurs Złota Bombka to z niecierpliwością oczekiwany
i najbardziej lubiany konkurs, do którego dzieci przygotowywują się z wielkim zapałem. W tym roku wygrała drużyna
w składzie Gabka Nožička, Agnieszka Polok, Janek Jeżowicz
i Michał Fukala.
Dnia 11.1.2015 w zabytkowym kościółku w Olbrachcicach
odbyło się już tradycyjne, bardzo udane, noworoczne kolędowanie, w którym oprócz przedszkolaków i dzieci szkolnych
wzięli udział również wszyscy nauczyciele i pracownicy
szkoły.
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/16 odbyły się 28.1.
W tym roku do zapisów przyszła wraz ze swymi rodzicami
trójka dzieci.
Dnia 7.2.2015 odbył się na stoku narciarskim w Mostach
XLIII Zjazd Gwiaździsty, zawody narciarskie uczniów
wszystkich polskich szkół. Naszą szkołę godnie reprezentowała czwórka uczniów: Anetka Santarius, Adaś Štěrba, Adrianek Pawlas i Adaś Recmaniok.
W dniach 4 i 11 lutego 2015 uczniowie naszej szkoły spotkali
się z przedstawicielami straży pożarnej. Celem tych spotkań

jest kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się
w sytuacjach zagrożenia. Nasz uczeń wie, jakie są skutki
pożaru, wie jak zachować się w sytuacji zauważenia ognia
lub dymu, zna numery alarmowe, potrafi wezwać pomoc
i wie, że nie można dzwonić pod te numery dla zabawy.
Dnia 6.2.2015 odbył się tradycyjny Bal Szkolny a w niedzielę
9.2.2015 Karnawał dla dzieci. Program kulturalny baliku
w wykonaniu dzieci jest tradycyjnie dedykowany babciom
i dziadkom z okazji ich święta.W tym roku był to Koncert życzeń, na który złożyły się występy z użyciem instrumentów
Orfa i interpretacje ruchowe do utworów znanych kompozytorów a przedszkole wystawiło przesympatyczny program pt.
Opowieści morskiej fali. Obydwie udane imprezy przygotowali ofiarni rodzice na czele z panią Mariolą Nožička za co
im serdecznie dziękujemy.
Janina Guńka

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

D

ne 15. ledna se 24 žáků z devátých tříd a 8.A pokoušelo
zdolat záludnosti našeho mateřského jazyka. Konalo se
totiž školní kolo olympiády v českém jazyce. Řešitelé museli
ukázat, že umí využít své teoretické znalosti a že mají bohatou
slovní zásobu. Kromě jazykové části s šesti úkoly je čekalo
vytvoření slohové práce na téma: Pohled z okna, kde využili
hlavně popisného slohového postupu. Nejlepší řešitelkou
školního kola byla Míša Chnúriková z 9.A, která naši školu
reprezentovala v okresním kole.
Mgr. Radka Kozlová

T

ělovýchovná jednota Albrechtice
u Českého Těšína přeje všem sportovním nadšencům krásné prožití svátků
jara a dětem bohatou pomlázku.
Všem dětem, které se zúčastní republikových soutěží ve florbale a atletickém
čtyřboji, držíme palce.
Členové výboru TJ Albrechtice

Astronomická olympiáda.
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV - FK BANÍK ALBRECHTICE - JARO 2015
Kolo
19.
17.
20.
17.
18.
18.
21.
14.
19.
10.
19.
22.
11.
15.
20.
20.
23.
24.
12.
21.
21.
16.
25.
7.
13.
17.
22.
22.
26.
8.
33.
18.
23.
23.
27.
14.
9.
15.
19.
24.
24.
28.
10.
25.
29.
20.
16.
25.
11.
34.
17.
11.

Dr.
MB
D
MB
MA
D
MA
MB
SŽ
MA
MŽ
D
MB
MŽ
SŽ
D
MA
MB
MB
MŽ
D
MA
SŽ
MB
MP
MŽ
SŽ
D
MA
MB
MP
MB
SŽ
D
MA
MB
MŽ
MP
MŽ
SŽ
D
MA
MB
MP
D
MB
SŽ
MŽ
MA
MP
MB
MŽ
SŽ

Datum
22.3.
28.3.
28.3.
29.3.
4.4.
4.4.
4.4.
11.4.
11.4.
12.4.
12.4.
12.4.
16.4.
18.4.
18.4.
18.4.
19.4.
22.4.
25.4.
25.4.
25.4.
26.4.
26.4.
27.4.
30.4.
2.5.
2.5.
2.5.
3.5.
4.5.
6.5.
9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
10.5.
11.5.
14.5.
16.5.
16.5.
16.5.
17.5.
18.5.
23.5.
23.5.
24.5.
24.5.
24.5.
25.5.
27.5.
28.5.
30.5.

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

Začátek
15.00
12.45
15.30
15.00
13.15
15.30
15.30
10.00
15.30
10.00
13.15
15.30
16.00
10.00
13.45
16.00
16.00
16.00
10.00
13.30
16.00
13.30
16.00
16.30
16.30
10.00
14.15
16.30
16.30
16.30
16.30
14.15
14.15
16.30
16.30
10.30
16.30
17.00
10.00
14.45
17.00
17.00
17.00
14.45
17.00
9.00
11.30
17.00
17.00
17.00
17.00
10.00

Domácí - Hosté
Výsledek Body
FK Baník Albrechtice „B“ - FC Horní Bludovice
TJ DURMAN Staré Město - FK Baník Albrechtice
SK Slavoj Petřvald - FK Baník Albrechtice „B“
TJ Petřvald na Moravě - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice - SK Brušperk
FK Baník Albrechtice „A“ - SK Brušperk
TJ Viktorie Bohumín - FK Baník Albrechtice „B“
TJ Viktorie Bohumín - FK Baník Albrechtice
SK Stonava - FK Baník Albrechtice „A“
FC Horní Bludovice - FK Baník Albrechtice
TJ Internacionál Petrovice - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Lokomotiva Petrovice „B“
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice
FK Baník Albrechtice - SK Dětmarovice
FK Baník Albrechtice - TJ Mořkov
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ BDSTAV Sedliště
TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice „B“ - VOLNO
TJ Havířov - Dolní Datyně - FK Baník Albrechtice
FC Biocel Vratimov - FK Baník Albrechtice
FC Biocel Vratimov - FK Baník Albrechtice „A“
TJ Slovan Horní Žukov - FK Baník Albrechtice
FK Slavia Orlová Lutyně „B“ - FK Baník Albrechtice „B“
Turnaj - pořadatel TJ Depos Horní Suchá
FK Baník Albrechtice - FC Horní Bludovice
FK Baník Albrechtice - TJ Slavoj Rychvald
FK Baník Albrechtice - FK Bohumín
FK Baník Albrechtice „A“ - SK Beskyd Čeladná
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Petřvald u Karviné
Turnaj - pořadatel FK Baník Albrechtice
TJ Slavoj Rychvald - FK Baník Albrechtice „B“
Baník OKD Doubrava - FK Baník Albrechtice
TJ Havířov - Dolní Datyně - FK Baník Albrechtice
TJ Havířov - Dolní Datyně - FK Baník Albrechtice „A“
TJ Slovan Havířov - FK Baník Albrechtice „B“
TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice - FK Baník Albrechtice
Turnaj - pořadatel FC IRP Český Těšín (hř. UT Frýdecká)
FK Baník Albrechtice - TJ Havířov - Dolní Datyně
FK Baník Albrechtice - TJ Viktorie Bohumín
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Fryčovice
FK Baník Albrechtice „A“ - AFC Veřovice
FK Baník Albrechtice „B“ - FK Bohumín „B“
Turnaj - pořadatel FK Těrlicko
TJ Slavoj Rychvald - FK Baník Albrechtice
TJ Baník Rychvald - FK Baník Albrechtice „B“
SK Dětmarovice - FK Baník Albrechtice
FC Horní Bludovice - FK Baník Albrechtice
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm - FK Baník Albrechtice „A“
Turnaj - pořadatel FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - FK Slovan Záblatí
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice
FK Baník Albrechtice - TJ Slovan Horní Žukov
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV - FK BANÍK ALBRECHTICE - JARO 2015
Kolo
26.
26.
30.
12.
18.
12.
14.
14.
31.
13.
16.
16.
32.
15.
15.

Dr.
D
MA
MB
MP
MŽ
SŽ
MA
D
MB
SŽ
D
MA
MB
D
MA

Datum
30.5.
30.5.
31.5.
1.6.
6.6.
6.6.
6.6.
7.6.
7.6.
13.6.
13.6.
14.6.
14.6.
20.6.
20.6.

Den
SO
SO
NE
PO
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
NE
NE
SO
SO

Začátek
14.45
17.00
17.00
17.40
10.00
10.30
17.00
14.00
17.00
10.00
14.15
17.00
17.00
14.45
17.00

Domácí - Hosté
Výsledek Body
FK Baník Albrechtice - FK Skotnice
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Sokol Dolní Lutyně
FK Baník Albrechtice „B“ - Baník OKD Doubrava
Turnaj - pořadatel TJ Petřvald u Karviné
TJ Havířov - Dolní Datyně - FK Baník Albrechtice
TJ Slavoj Rychvald - FK Baník Albrechtice
TJ Dobratice - FK Baník Albrechtice „A“
MFK Havířov „B“ - FK Baník Albrechtice
TJ Baník Fučík Orlová - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice - Baník OKD Doubrava
TJ Vendryně - FK Baník Albrechtice
TJ Pražmo - Raškovice - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice „B“ - FK Těrlicko
FK Baník Albrechtice - FC IRP Český Těšín (hř. UT Frýdecká)
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Bystřice
PLACENÁ INZERCE

TONERY, INKOUSTY

repasované i originální
Stroje na laminování a vazbu dokumentů,
včetně spotř. materiálu, skartovače,
řezačky a jiná kancelářská technika
Jan Rusina, Albrechtice, tel.: 603 417 109,
(rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com

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

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

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

Mobil: 724 810 632

VESELÉ VELIKONOCE
všem stávajícím i budoucím
klientům přeje salon
Od dubna 2015 jsou v provozu

ANTUKOVÉ TENISOVÉ KURTY
na areálu SSMSK Albrechtice.
Možnost zakoupení zvýhodněných celoročních rezervací.
Informace a objednávky na tel.č. 777 005 335 Pařík Tomáš

Péče o tělo
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Oblastní zastoupení
AVON
Barbora Koneszová
nezávislý reprezentant společnosti
Možnost registrace, vyzkoušení výrobků,
poradenství a servis.
pondělí - pátek od 8.00 do 16.00
nebo kdykoliv po telefonické domluvě

Najdete nás na ul. Těšínská 195
GSM +420 603 834 874
avon.albrechtice@seznam.cz

Kominictví

Albrechtice
a širší okolí

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

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

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

s obèany a podnikateli projedná a vyøídí
každé pondìlí mezi 14.00 - 15.20 hodin
na Obecním úøadì v Albrechticích v 1. patøe
(zasedací místnost)

JUDr. Marcela Žorièová

formou poradenství, sepisování listin, žalob,
smluv vèetnì kupních, také pøevody nemovitostí
a zøizování vìcných bøemen.
Kontakt možný i na tel. è.
Ha 596 810 741, 603 447 219
Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 1. 6. 2015 do 13:00 hod.
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