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V

ážení občané,
dostává se Vám do rukou podzimní číslo Albrechtických
listů. Prázdniny jsou za námi a je tady opět nový školní rok
2015/16. Prvňáčci mají své první památeční foto před nově
zasazeným javorem s lavičkou u vchodu do školy. Když pak
budou tuto školu za devět let opouštět, uvidíme a porovnáme,
jak vyrostl strom a o kolik povyrostly naše děti. Veškeré,
velmi náročné práce související s napojením školy na nově
vybudovanou kanalizaci byly ukončeny v termínu a tak je celá

budova po dvouměsíční odstávce opět funkční v plném rozsahu
a výuka mohla začít bez jakýchkoliv omezení.
Zmizelo zároveň nevzhledné a nefunkční oplocení a postupně
budou realizovány další úpravy, aby naše hezká škola byla
obklopena také pěknou zahradou. Všem čtenářům přeji hezký,
všemi barvami zářící podzim a spoustu pozitivní energie
v práci i doma.

RADA OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE

za období od 11. 6. 2015 do 23. 7. 2015

dne 23. 6. 2015

projednala:
- jmenování další členky komise školské a kulturní paní
Mgr. Janu Valoškovou,
- jmenování Mgr. Zdeňka Febra na vedoucí pracovní místo
ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Albrechtice s účinností od 1. 7. 2015,
- udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky, která upravuje
zajištění udržování čistoty na veřejných prostranstvích a stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních
podniků na území obce Albrechtice k pozdějšímu ukončení
hudebních produkcí organizovaných nájemkyní areálu Zámostí,
- souhlas s ukončením nájmu nebytového prostoru na ul. Hlavní
č.p. 593 (drobné provozovny) v Albrechticích na základě
žádosti nájemce,
- schválení záměru pronájmu nemovitosti č.p. 593 (drobné
provozovny).

- schválilo vznik členství Statutárního města Havířov ve
Svazku měst a obcí okresu Karviná,
- souhlasilo s realizací Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020
na svém správním území.

Váš starosta

Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce
Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce
www.obecalbrechtice.cz.
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GRATULACE K PADESÁTCE

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE

P

adesátjedna našich albrechtických občanů, dvacetpět dam
a dvacetšest pánů, letos prožívá významnou přelomovou
fázi života. Ze čtyřicátníků přestupují mezi padesátníky. Rok
jejich narození náleží od 2. února 1965 podle čínského horoskopu pod znamení hada.
Had je v čínském kalendáři symbolem moudrosti, inteligence
a rozhodnosti. Hadi dokáží vášnivě milovat i chladně nenávidět.
Spoléhají na vlastní rozum a zkušenosti, ale též na intuici,
která je nezklame. Had je velice hrdým tvorem, který si od
ostatních udržuje odstup. Nesnáší stres a také prohru. Pouhé
požádání o radu za prohru považuje. Had je sebevědomý
a silný. Svých přátel se zastává a dává jim pomocnou ruku.
Hadi bývají úspěšní politici, herci nebo umělci. Ženy zrozené
v Hadu bývají atraktivní a umí toho využít. Hadi jsou
požitkáři. Cítí se dobře všude, kde je zábava a rušno. Mají
proto rádi dnešní uspěchanou dobu. Měli by však umět zvolnit,
jinak jim hrozí zdravotní problémy.
Tak co, milí zlatí jubilanti, poznáváte se v té charakteristice
znamení Hada? Pokud ne, tak platí, že horoskopy „pasují“
v tom, co se nám líbí a čemu chceme věřit.
V roce 1965 se narodilo mnoho osobností. Z herců jsou to
například Martin Dejdar (11. března) a Charlie Sheen (3. září).
Na svět přišel také nestárnoucí umělec působící již na několik
generací našich dětí – Večerníček. I po padesáti letech stále
promlouvá dětským hlasem tehdy sedmiletého Michala
Citavého.
Ročník 1965 byl a je dobrý i u vína. Archivní Frankovku 1965
lze letos pořídit za 9 075,- Kč nebo 50 let staré dobré portské
víno 1965 Messias Vintage za 8 043,- Kč.
Do září už své kulatiny oslavila většina z našich letošních
padesátníků. K tak velkému životnímu jubileu se ale může
vinšovat až do Silvestra. Společně s oslavenci, co oslaví
abrahámoviny v třetí třetině roku přijměte proto do dalších let
přání toho nejdůležitějšího - hodně zdraví. Ať se vám daří
v rodině, v práci i v zábavě.

Albrechtické listy

Sára Pajurková, Julie Zaleská, Kristýna Adámková,
Matthew Linhart, Sebastian Czyž, Šimon Drobný, Lenka
Šamajová, Andrzej Polok, Alex Križan, Laura Sotonová,
Viktorie Bučková, Jaromír Sobinovský.
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

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

Na zdraví, Vám, narozeným v dobrém ročníku 1965!
„Sto lat, sto lat“ za vaše albrechtické spoluobčany přeje
redakční rada Albrechtických listů.

INFORMACE PRO OBČANY

I

nformujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů za odpady za rok 2015 (dále
jen ODPAD) aby tak učinili co nejdřív.
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. čísle: 596 428 448 kl. 13
přidělený variabilní symbol.
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.“
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou
poplatkovou povinnost splnili za rok 2015 i předcházející
roky. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Kornelia Kapiasová, referent MP
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PODĚKOVÁNÍ

J

iž několik měsíců mohou občané Albrechtic nosit oblečení
do bílých kontejnerů, které zde umístilo naše Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Každý týden kontejnery
vybíráme, nacházíme v nich mnoho tašek, balíčků s čistým
ošacením, ale i povlečení, záclony, boty, hračky apod. Velice
bychom uvítali, kdyby nám veškeré darované věci dávali
občané vždy v igelitových pytlích, sáčcích či taškách. Velmi
nám to usnadní manipulaci a převoz.
Následně tyto balíčky vozíme do Sociálních šatníků v Havířově
a Karviné, kde dobrovolnice, které docházejí zdarma pomáhat
sociálně potřebným, třídí tento textil podle vzhledu a účelu.
Naše Dobrovolnické centrum ADRA provozuje v Havířově
dva Charitativní obchůdky a jeden Sociální šatník, v Karviné
je tomu zrovna tak.
Oblékáme lidi bez domova, sociálně slabé v hmotné nouzi,
matky samoživitelky, prostě všechny, kteří nějakým způsobem
strádají. Nezjišťujeme, proč se ten nebo onen dostal do situace,
v jaké je, ale v každém vidíme člověka potřebného. Je-li
to v našich možnostech, pomůžeme. Vaše pomoc rovněž směřuje
do různých zařízení našeho regionu, jako jsou azylové domy,
zařízení Slezské diakonie, Charity, nemocnice a podobně.
Chtěli bychom velice poděkovat vedení obce Albrechtice,
ale i vám, všem občanům, kteří tímto způsobem pomáháte
našim potřebným spoluobčanům.
Za Dobrovolnické centrum ADRA Havířov
Marcela Holková
– vedoucí Charitativních obchůdků a Sociálních šatníků
e-mail: dchavirov@adra.cz
mobil: 734 350 030
www.adrahavirov.cz
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Albrechticích
srdečně zve občany, kteří dovršili nebo dovrší v letošním roce
70 let a občany starší 70 let, na

SET K Á N Í OBČA N Ů,

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

SPOT K A N I E OBY WAT ELI ,

které se uskuteční v Dělnickém domě dne 30.9.2015
v 15.00 hodin.

które odbędzie się w Domu Robotniczym dnia 30.9.2015
o godz. 15-tej.

Program a občerstvení zajištěno.

Program i bufet zapewniony.

Sbor pro občanské záležitosti

Aktyw dla Spraw Obywatelskich

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 3. ČTVRTLETÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen: 1
Listopad: 5
Prosinec: 3
8
12
10
15
19
17
22
26
24
29
31
2. Svoz (plastů) - žluté pytle
Pátek 9. října
Pátek 6. listopadu
Pátek 11. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů (papíru) – modré pytle
Čtvrtek 8. října
Čtvrtek 5. listopadu
Čtvrtek 10. prosince

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
7, 14, 21, 28. října
Středa
4, 11, 18, 25. listopadu
Středa
30. prosince
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
16. října
Pátek
13. listopadu
Pátek
18. prosince
Zpracoval: Kolář Petr
Mistr skládky
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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JAK V OBCI HOSPODAŘÍME S ODPADY

L

etos v červenci uplynulo 5 let, co nabyla v naší obci účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Albrechtice. Legislativně vychází
ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech a z navazujících dalších
zákonných norem. Jejich seznam je na webové stránce Ministerstva životního prostředí: www.mzp.cz.
Odpady produkuje každý z nás. Povinnost zabezpečit systém
nakládání s odpady má za nás ze zákona obec. Po nás občanech
obec dle vyhlášky č.1/2010 požaduje, abychom odpad třídili
a odkládali na určená místa. Vytříděný dávali do specifických
kontejnerů, pytlů a nově v bytových domech i do určených
tašek. Od roku 2006 je obec zapojena do systému separovaného
sběru odpadu EKO-KOM a.s. Podrobné informace jsou
na webové adrese: www.jaktridit.cz. Odpad - drobný patří
do odpadkových košů, zbylý nevytříděný směsný domovní
do popelnic („pudlic“) a kontejnerů. V dubnu 2010 byl v obci
zprovozněn sběrný dvůr. Za 5 let jeho existence se v obci
trvale bydlící občané už naučili užívat sběrný dvůr ve smyslu
citované vyhlášky k odkládání kovů, plastů, papíru, skla,
vyřazených elektrospotřebičů, limitovaného množství domovní
suti a odpadu nebezpečného, velkoobjemového a z údržby
zeleně. Jsou mezi námi vzorní třidiči a třidičky domovních
odpadů. Dost je ale také těch, co k nim tato myšlenka nepronikla a dosud odevzdávají odpad jen jako smíšený. Nasvědčuje
tomu to, že z celkové produkce odpadu v obci výrazný nárůst
vytříděného objemu nastal jen u biologického recyklovatelného
odpadu (BRKO). Jeho podíl z celkového odpadu se zvýšil
ze 17% v roce 2010 na 21% v roce 2014. Tříděný odpad (papír,
sklo a plasty) za uvedené období relativně stagnoval nezměněným podílem 2,5 %. Na jednoho občana v obci připadá
v průměru cca 500 kg komunálního odpadu. V letech 2010 2014 jsme v průměru na jednoho občana ročně vytřídili 5,0 kg
papíru, 2,8 kg plastů, 4,7 kg skla a 94,3 kg BRKO. Většinový
„zbytek“ 385,7 kg byl směsný odpad. Přes tři čtvrtiny z celkového
objemu odpadu v roce 2014 zůstaly netříděné. Ve třídění
odpadu máme tedy velké rezervy. Ze strany obce bylo od roku
2010 vynaloženo velké úsilí a byly vytvořeny dobré podmínky,
aby odpad co nejméně končil netříděný na skládce. Heslo
„Třídit odpad“ nám musí vstoupit do podvědomí. Budeme-li
se jim řídit, ušetříme cenné suroviny a získáme finanční
bonus do obecního rozpočtu. Máme široký výběr jak naložit
s odpadem z našich domácností.
Odvoz komunálního odpadu a provoz sběrného dvora zajišťuje
v obci společnost Depos Horní Suchá, a.s. Obec Albrechtice
najímá 16 ks velkokapacitních kontejnerů o objemu 3 m3.
Ve sběrném dvoře je jich 12 a 4 jsou rozmístěny na určených
stanovištích v obci. Loni a letos předala společnost EKO-KOM a.s.
obci bezplatně 22 separačních nádob (11 na papír, 6 na plasty
a 5 na sklo). Jsou v místech s vyšší hustotou osídlení a pro
větší počet občanů v blízké docházkové vzdálenosti. Ve spolupráci s obcí má v péči Dobrovolnické centrum ADRA Havířov
dalších 5 kontejnerů na sběr použitého šatstva, obuvi, textilu
a hraček. Sběrnu kovového odpadu provozuje v obci firma
JARTER plus s.r.o.
Potřebné informace o Obecně závazných vyhláškách naší
obce, o provozu sběrného dvora lze najít v Albrechtických listech
a na internetové adrese: www.obecalbrechtice.cz.
Vývoj struktury objemu komunálních odpadů v obci v roce
2014 ve srovnání s rokem 2010 dokumentují údaje v tabulce č.1.

Tab.č.1
Ukazatel
Celková produkce
komunálních
odpadů
v tom:
papír
plasty
sklo
BRKO
směsný netříděný

Jednotka 2010

2014
rozdíl

2014/2010
index v%

tuna

1867,0 2101,6 234,6 112,6

tuna
tuna
tuna
tuna
tuna

18,7
20,8
2,1 110,9
11,7
11,4
-0,3 97,8
18,0
21,0
3,0 116,9
313,6 447,2 133,6 142,6
1505,0 1601,4 96,4 106,4

Nakládání s odpady není levná záležitost a částky na jejich
financování neustále narůstají. Tvoří je výdaje na svoz
a uložení všech druhů odpadu směsného komunálního včetně
objemného, biologicky rozložitelného a tříděného sběru. Patří
k nim také výdaje na odpady nebezpečné a směsné stavební
a demoliční. Obec platí také provoz sběrného dvora, pronájem
velkokapacitních kontejnerů, nákup materiálu – pořízení
plechových popelnic a igelitových pytlů.
Základní příjem rozpočtu obce v oblasti odpadového hospodářství tvoří místní poplatek za odpad. Podle zákona o odpadech
je jeho horní hranice omezena na 1000,- Kč na poplatníka
a rok. V naší obci je od roku 2004 až dosud tento poplatek
stejný a činí 400,- Kč za osobu a kalendářní rok. Příjmy obce
za odpady jsou posilovány cca o 5 až 7% z dalších zdrojů.
Jednak odměnami za třídění obalových odpadů v systému
EKO-KOM. A také platbami podnikatelských subjektů
(t.č.jich je 43), kteří se zapojili do odpadového hospodářství
obce. Na vlastní náklady si pořizují nádoby a platí odvoz
odpadů na skládku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na odpadové
hospodářství hradí obec. V delším srovnání od roku 2001
rostou výdaje velmi dynamicky, zatímco příjmy téměř stagnují
(viz Graf č.1). Výsledná ztráta každoročně narůstá. Z 0,8 mil.
Kč. v roce 2001, na 1,8 mil.Kč v roce 2010, až na loňských
2,4 mil. Kč. Letos bude rozdíl opět vyšší. Od 1. ledna t.r. došlo
ke zvýšení ceny: za provoz sběrného dvora o 16,5%, za 1 km
provedené služby a za svoz jednoho kontejneru o 5,1% a sběr
a svoz pytlovým systémem je dražší o 5,0%.
Graf č.1
Vývoj výdajů a příjmů hospodaření s odpady
v obci Albrechtice v letech 2001 -2014

Ze 6200 obcí v České republice jenom několik měst a obcí
nepožaduje po svých občanech, aby se finančně podíleli
na krytí výdajů odpadového hospodářství. Většina využívá
jednu ze tří možností, jak dle zákonů o odpadech a místních
poplatcích vybírat peníze od obyvatel. Čtyři pětiny z celkového
(Pokračování na str. 5)
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NOVÉ BAREVNÉ TAŠKY A KONTEJNERY
USNADNÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V NAŠÍ OBCI

T

říbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru
se staly hitem v celé řadě obcí České republiky a přinesly
zlepšení tříděného sběru odpadu. Proto se Obec Albrechtice
rozhodla ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s. podpořit rozšíření těchto praktických žlutomodro-zelených sad tašek na třídění odpadu.
Tašky na třídění odpadu získali lidé zdarma.
Obec zajistila 630 sad tašek. Od června pak byly barevné tašky
rozdány lidem žijícím v bytových domech. Součástí sady
tašek byl také letáček, který upřesnil, jak správně třídit.
Z dotazů veřejnosti totiž stále vyplývá, že ne všichni mají
představu o tom, jak správně třídit odpady a proč je důležité
odpady třídit. O správném třídění informují kromě letáčků
jednak symboly na sadách všech tří tašek, ale také samolepky,
které občané najdou na všech barevných kontejnerech v obci:
Žluté kontejnery
Sešlápnuté PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie,
plastové kelímky od jogurtů a krabičky od potravin, výrobky a obaly
z plastů (plastové láhve od šamponů, tekutých mýdel, kosmetiky,
čistících a pracích prostředků), kartáčky na zuby a tuby od zubních past, nápojové kartóny od mléka, džusu a jiných nápojů.
Modré kontejnery
Noviny, krabice, kancelářský papír, sešity, časopisy, letáky,
knihy, papírové obaly např. od mouky, cukru, soli apod.
Zelené kontejnery
Čiré a barevné sklenice, skleněné nádoby, láhve od nápojů,
tabulové sklo atd.
Díky třídění odpadů se v ČR ročně ušetří dva miliony stromů.
Celkem deset kontejnerů na papír a sklo bylo do obce umístěno
(Pokračování ze str. 4)

počtu obcí a měst to řeší formou paušálního místního poplatku.
Patří mezi ně i naše obec. Letos se na fyzické osoby mající
trvalý pobyt v obci Albrechtice a na vlastníky zdejších objektů
sloužících k individuální rekreaci vztahuje Obecně závazná
vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Týká se v tomto roce 4373
poplatníků. Přibližně desetina z uvedeného počtu má dle této
vyhlášky schválenou úlevu nebo je od poplatku za odpad
osvobozena. Malá část je neplatičů.
Odborníci zabývající se problematikou odpadů doporučují,
že příjmy z poplatků nebo smluvních úhrad by měly pokrýt
minimálně dvě třetiny na provoz systému nakládání s odpady
v obci. Je to v zájmu zachování adresnosti a odpovědnosti
jednotlivého občana za jeho odpady. V naší obci se občané
podíleli na úhradě výdajů za nakládání s odpady v roce 2014
ze 42%. V důsledku rozevírajících se nůžek mezi rostoucími
výdaji a nezměněnou výší poplatku za hospodaření s odpady
se tento podíl soustavně snižuje. Například v roce 2010 už to
bylo jen 48%. V roce 2004 (kdy byl v obci poprvé stanoven
poplatek za odpad 400,- Kč na osobu) činil tento podíl 59%
k celkovým výdajům. V roce 2014 se na hospodaření s odpady
na jednoho občana v průměru hradilo 600,- Kč z rozpočtu obce.
Problematikou hospodaření s odpady se již dvakrát zabývala
Rada obce a dle programu jednání 22. září t.r. také Zastupitelstvo obce.
Ing. Jaromír Pawlas
místostarosta obce

díky společnému projektu Moravskoslezského kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Cílem projektu je
usnadnit lidem třídění odpadů a tím zvýšit množství vytříděných plastů, papíru, skla a nápojových kartónů.
Lidé chtějí mít barevné kontejnery blízko domova.
Průzkumy mezi veřejností ukazují, že pro lidi je při motivaci
k třídění odpadů nejdůležitější blízká vzdálenost ke kontejnerům.
Podle aktuálních dat každý obyvatel Moravskoslezského kraje
v loňském roce vhodil do barevných kontejnerů rovných
41 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojových kartónů.
Za pozitivními výsledky stojí, kromě propagačních a vzdělávacích aktivit, právě stále se zlepšující dostupnost kontejnerů
na třídění. Součástí spolupráce společnosti EKO-KOM, a.s.
a kraje je totiž pravidelné zahušťování sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad. Tím se stává třídění občanů pohodlnější. Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu
množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů.
Barevné nádoby podpoří třídění v obci.
Albrechtice patří mezi deset měst a obcí v Moravskoslezském
kraji, kde přibylo nejvíce barevných kontejnerů. Celkem deset
nových nádob na sklo a papír bylo letos v Albrechticích umístěno
především tam, kde lidem doposud chyběly. Za poslední dva
roky tak přibylo v obci celkem 22 barevných popelnic na třídění
odpadů. Ing. Táňa Wojtynová, referent životního prostředí
k tomu dodává: „Nové nádoby na tříděný odpad jsme umístili
na místa, kde se stávající kontejnery přeplňovaly nebo kde
úplně chyběly. Současně jsme také barevné kontejnery rozmístili dle podnětů některých občanů. Věříme, že více barevných nádob pomůže na zlepšení třídění odpadů. Současně
jsme rádi, že nám EKO-KOM díky svému projektu poskytl
nádoby zdarma, a můžeme tak vycházet vstříc občanům.“
Milan Anděl
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
34 oznámení. Byly řešeny přestupky na úseku silničního provozu
a přestupky v souladu s § 46/2 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Dále OP řešila porušení obecně závazných
vyhlášek.
• Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno 8 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 předání
odchytové službě a převezeni do útulku.
• Na úseku zákona č.379/2005Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami byly řešeny 4 přestupky. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 14.6.2015 v 00.11 hodin telefonicky dozorčí PČR
Těrlicko, že má nahlášeno ničení zastávky MHD „U vodojemu“
na ulici Životické a prosí hlídku OP o součinnost. Po příjezdu
na místo zde již byla hlídka PČR a muž D.S. z Albrechtic,
který třískal a znehodnocoval zastávku. Muž se uklidnil
a hlídka PČR si případ převzala k dořešení.
• Dne 20.6.2015 v 02.30 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na ulici Kostelní před služebnou OP pobíhá
nějaký klučina a chce oznámit napadení. Hlídka OP před
služebnou zjistila nezletilého kluka, který oznámil, že došlo
k slovní rozepři a následně k fyzickému napadení mezi jeho
rodiči. Hlídka OP okamžitě jela s nezletilcem do místa jeho
bydliště a na schodech před bytovkou zastihla otce P.R.
z Albrechtic. Muž jevil známky opilosti a hlídce OP sdělil,
že napadl fyzicky svou ženu a že ponese za to následky.
Do příjezdu hlídky PČR Těrlicko, byl muž zajištěn. Následně
byla u muže hlídkou PČR Těrlicko provedena dechová zkouška
na alkohol, která byla pozitivní a muž byl převezen k vystřízlivění na PZS Karviná.
• Dne 29.6.2015 v 10.20 hodin osobně oznámila M.J. z Albrechtic,
že zrovna před chvíli jí odcizil bundu muž, který byl na návštěvě
u jejího syna a utíká po ulici Hlavní směrem k vlakovému
nádraží. Hlídka OP začala muže pronásledovat, přičemž
ten utíkal na ulici Paseckou a pak kolem řeky Stonávky
na ulici Dolní a pak na ulici Stonavskou, kde byl dostižen.
Muž neustále opakoval, že nic neudělal. Na místo následně
dorazila hlídka PČR Těrlicko a muž byl převezen na oddělení
PČR k dořešení.
• Dne 3.7.2015 v 16.18 hodin telefonicky oznámila T.M.
z Albrechtic, že před chvíli došlo k dopravní nehodě na
křižovatce u kostela. Hlídka OP okamžitou pojížďkou na místě
zjistila havarované dvě osobní vozidla Fiat a Škoda Fabia.
Dále zde byly řidičky K.D. a K.V. obě z Dolních Marklovic,
které hlídce OP uvedly, že ke zranění osob nedošlo a na místo
již přivolaly hlídku PČR. Bylo zajištěno místo nehody
do příjezdu PČR a pořízena fotodokumentace.

Albrechtické listy

• Dne 19.7.2015 v 05,35 hodin osobně oznámil P.E. z Albrechtic,
že v Těrlicku na místě zvaném „Start-Cíl“ jej zastavil muž,
který byl zjevně zbit a tekla mu krev. Ten muž uvedl, že chce
odvézt pryč, jelikož jej pronásledují tři neznámí mladíci,
kteří jej napadli a chtěli okrást. Oznamovatel má teď muže
ve vozidle a ten chtěl odvést někde na autobusovou zastávku,
aby zde počkal na autobus do Karviné. Napadený muž pak
vylezl z vozidla, měl potrhané triko, krvavé rány a kulhal
na levou nohu. Muž předložil hlídce OP kartičku pojištěnce
na jméno K.J. z Karviné. Dále uvedl, že stanoval u Těrlické
přehrady a pohádal se s přítelkyni a tak šel na autobus, když
jej po cestě napadli a zbili tři neznámí mladíci s čepicemi,
v černých tričkách a v kraťasech. Hlídka OP přivolala na místo
záchranku a hlídku PČR Těrlicko. Muži byla poskytnuta první
pomoc do příjezdu PČR Těrlicko, která si případ převzala.
Na místo dorazila následně i záchranná služba a muže odvezla
na ošetření do karvinské nemocnice na chirurgické oddělení.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

Albrechtické listy
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ZA DŘEVĚNOU KRÁSOU

P

rázdniny skončily a doba dovolených se chýlí pomalu
ke konci. Na výlety si však můžeme udělat čas kdykoli
a podzim je pro ně ideálním obdobím. A kam bychom se mohli
vydat, abychom si i v dnešní uspěchané době odpočinuli
a obohatili se novými zážitky?
Náš region nám nabízí mnoho unikátních památek v podobě
dřevěných roubených kostelů. Jeden z nich máme také v naší
obci. Je to dřevěný kostel sv. Petra a Pavla, postavený v roce
1766. V nivě řeky Stonávky stával kostel již v 15. století, kvůli
častým záplavám však musel být tento původní kostel, zasvěcený archandělu Michaelovi, stržen a nahrazen novým. Ten
postavil zřejmě karvinský tesařský mistr Jan Glombek,
z jehož dílny pocházel i typově velmi podobný kostel v sousední Stonavě z roku 1779. Tato stavba se však do dnešních
dní nedochovala, kostel byl stržen v roce 1913. Náš albrechtický
kostel je jednolodní stavba s kamennými základy, dlouhý 17
a široký 8,5 metru. Kamenná dlažba je z godulského pískovce.
Kostel má 8 oken po osmi okenních tabulích. Věž je 18 metrů
vysoká a původně byla obita šindelem, stejně jako střecha.
Na střeše je také malá věžička, takzvaný sanktusník. Interiér
kostela je poměrně jednoduchý. Oltářní obrazy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Sedmibolestné namaloval známý
opavský malíř Günther.
K nejbližšímu dřevěnému kostelíku si musíme zajet do Dolních Marklovic, kde si můžeme prohlédnout kostel Nanebevstoupení Páně z roku 1739. Další roubené stavby najdeme
mezi Ostravou a Frýdkem – Místkem. V obci Sedliště byl
v roce 1638 postaven dřevěný kostel Všech svatých. V nedalekých Řepištích se nachází kostelík sv. Michala. V Hrabové
si pak prohlédneme kostel sv. Kateřiny, bohužel však již jen
jeho věrnou repliku, protože původní stavba z roku 1564
v roce 2002 úplně vyhořela.
Na další výlet si zajedeme do Beskyd a podíváme se na Prašivou,
kde stojí kostel sv. Antonína Paduánského z roku 1640. Původně
byl zasvěcen Ignáci z Loyoly, zakladateli jezuitského řádu,
od roku 1673 pak Antonínu Paduánskému, patronu zamilovaných. Konají se tam slavné poutě. V Gutech najdeme další
skvost roubené architektury - kostel Božího Těla z roku 1563.
V Bystřici nad Olší stojí poměrně nový dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže, který byl postaven po roce 1897, když dosloužil
jeho předchůdce. V Nýdku si můžeme prohlédnout kostelík
sv. Mikuláše z roku 1576. V Hrčavě byl postaven jednoduchý
dřevěný kostelík v roce 1936 a byl zasvěcen sv. Cyrilu
a Metoději.
Za pozornost stojí také kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
a kostel sv. Anny ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm,
postavený v letech 1938-1942 podle plánů kostela ve Větřkovicích, který vyhořel v roce 1887.
V Bílé byl v letech 1873-1874 postaven dřevěný kostel
sv. Bedřicha, který byl inspirován severskou architekturou.
Na Grúni si pak můžeme prohlédnout kostel Panny Marie
Pomocné z roku 1887.
Jeden z nejkrásnějších dřevěných kostelů je ve Velkých Karlovicích. Kostel zasvěcený Panně Marii Sněžné byl postaven
v roce 1754.
Dřevěné kostely najdeme i v Jeseníkách – kostel sv. Martina
v Žárové a kostel sv. Michaela v Maršíkově.
Také polská strana Beskyd je na dřevěné kostelíky bohatá –
uvidíme je v Ustroni, ve Wisle, v Istebné nebo ve Szczyrku.
Polsko je vůbec na dřevěné stavby bohaté – v Malopolsku
je šest kostelů na seznamu světového dědictví UNESCO.

Velmi zajímavé jsou také původní dřevěné kostely, které byly
před válkou převezeny z Podkarpatské Rusi. V naší republice
jich je celkem šest – v Dobříkově kostel Všech Svatých,
v Nové Pace, v Hradci Králové kostel sv. Mikuláše, v Praze
kostel sv. Michala, v Blansku kostelík sv. Paraskivy a v Kunčicích pod Ondřejníkem kostel sv. Prokopa a sv. Barbory.
Nejstarší známé dochované dřevěné chrámy, tzv. stavkirke,
které pocházejí z 12. století, jsou v Norsku. Z Norska také
pochází dřevěný kostel v Karpaczi na polské straně Krkonoš.
Tamní kostel původně stál od roku 1175 v norské vesnici
Vang. V roce 1841 se obyvatelé vesnice rozhodli, že si postaví
zděný kostel a původní dřevěný chtěli prodat na palivové dříví.
Díky norskému malíři Johanu Christianu Dahlovi, profesoru
Akademie výtvarných umění v Drážďanech a podpoře pruského
krále Fridricha Viléma IV. byl nakonec postaven v Karpaczi
a rozhodně stojí za prohlídku.
Dřevěné kostelíky jsou nádherné svou jednoduchostí, neomračují okázalostí a pozlacenou nádherou. Každý z nich má
svoji duši a své kouzlo. Skláníme se před řemeslnou zručností
a uměním našich předků, kteří do dřeva vtesali svoji víru.
Pevně věřím, že i Bůh stále má v těchto půvabných stavbách
k lidem blíže.
Zuzana Macurová
kronikářka obce
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SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH BYLO ÚSPĚŠNÉ

D

ne 25. 6. 2015 uspořádala Charita Český Těšín historicky
první Setkání pečujících. Pracovníci organizace a služeb
terénní péče touto akcí odbočili od svého primárního zaměření
na klienta a jeho potřeby a svou pozornost a podporu trochu
netradičně obrátili směrem k jejich rodinám a blízkým, ale
i k okolí seniorů a nemocných osob všeobecně. Tento krok
do neznáma se již během prvního setkání shledal s velkým
ohlasem ze strany účastníků, kdy již v jeho průběhu byla
plánována další možná témata a program těch příštích.
Služby terénní péče, které zahrnují pečovatelskou službu,
osobní asistenci a ošetřovatelskou péči jsou v současnosti
jednou z nejžádanějších forem pomoci seniorům a nemocným
či osobám se zdravotním postižením, jelikož umožňují i přes
nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle
ve vlastních domovech. „Služba napomáhá k relativní soběstačnosti klientů a tak navíc zajišťuje úlevu pečujícím rodinám
či osobám blízkým tím, že úděl péče o klienty po stránce
osobní, zdravotní, psychické a sociální zcela či částečně
převezme. Míra a relativita této úlevy se však úzce odvíjí
od konkrétního případu a právě díky tomu by sami pečující
často ve svém nelehkém a náročném údělu péče o blízkého
uvítali odbornou podporu. Právě z toho důvodu uspořádala
Charita Český Těšín první Setkání pečujících, kterého
se zúčastnili odborníci v oblastech poskytování sociální
i zdravotní péče, sociálního poradenství a terapeutické podpory,“
uvádí vedoucí terénních služeb Lenka Zahradníková.
První částí programu tohoto setkání byla ukázka používání,
možnosti získání, zapůjčení a využití kompenzačních pomůcek,
představení ošetřovatelské služby a její způsob zajištění
a poradenství ohledně dávek hmotné podpory a návaznosti
služeb. Druhá část pak dala prostor pro sdílení zkušeností,
diskuzi a vzájemnou podporu se zapojením všech zúčastněných. „Informace z oblasti péče a následné sdílení zkušeností
byly přínosem pro všechny zúčastněné. Jednalo se o příjemně
strávené chvíle i s připraveným občerstvením. Doporučovala
bych to všem, kteří nesou těžký a potřebný úděl péče o své
blízké s pomocí pečovatelek a ošetřovatelek Charity. Vaše
činnost je nesmírně záslužná a bez vaší pomoci bychom těžko
tuto péči zvládali. Všem vám náleží velké díky. Všichni
přítomní se jistě těší na další setkání,“ sdělila ve svém
poděkování jedna z účastnic setkání.

Další setkání pečujících jsou plánována na období po letních
prázdninách a mezi připravovanými tématy bude zahrnuta
demence, duševní hygiena pečujícího, polohování a manipulace s nemocným, rehabilitace či doprovázení umírajících.
Informace budou s časovým předstihem dostupné na webových
stránkách Charity Český Těšín.
Kontakty:
Charitní pečovatelská služba
Charitní asistence
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charitní služby pro domácnosti
adresa: Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín.
Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí pracovník
tel: 731 520 068, 603 884 856
email: chps@ceskytesin.charita.cz
Charitní ošetřovatelská služba
adresa: Mírová 8, Český Těšín, 737 01
Beáta Dulawová - vedoucí pracovník
tel.: 603 287 700
email: chos@ceskytesin.charita.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA

V

ážení sportovní přátelé,
máme konec prázdnin a určitě Vás potěší, že se začíná
cvičit v ZŠ Albrechticích.
Cvičební hodiny zůstávají jak v minulých létech. Určitě si
něco vyberete i Vy a přijdete mezi nás.
Znovu připomínáme, že na škole máme oddíl volejbalu
mladších žákyň. Neváhejte a přihlaste svou dceru do volejbalu.
Volejbal vede proškolený trenér a rozhodčí p. Milan Klívar.

Pondělí
16.00-17.00

malá tělocvična
cvičení
ml. žáků a žákyň

velká tělocvična
volejbal
ml. žákyň 1-5. třída

17.00-18.00

cvičení
starších žen a mužů

volejbal
žen a mužů

18.00-19.00

cvičení
mladších žen

volejbal
žen a mužů

Čtvrtek
16.00-19.00
17.00-19.00

malá tělocvična
nohejbal muži

velká tělocvična

Pátek
18.00-19.00

volejbal žáci
velká tělocvična
volejbal Mix
Za výbor TJ Albrechtice
Dagmar Pipreková
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OÁZA NEBORY POMÁHÁ S LÉČBOU ZÁVISLOSTÍ

O

áza Nebory je program azylového domu
BETHEL Třinec Slezské diakonie.
Tento program je určen mužům ve věku
18–65 let, kteří si uvědomují svou závislost
na alkoholu a na alkoholu v kombinaci
s jinými návykovými látkami či na hracích
automatech.
Středisko Oáza Nebory se nachází v okrajové části Třince
v malebném předhůří Beskyd, v místě, kde čas plyne pomaleji
a lišky dávají dobrou noc. Toto přírodní prostředí působí
na lidi znavené společností velmi blahodárně samo o sobě.
S kapacitou 13 osob se náš tým, který se skládá ze sociálních
pracovníků, psychologů a pracovníků v sociálních službách,
může věnovat každému klientovi individuálně, což hraje
významnou roli při dosahování pozitivních výsledků programu.
Oáza Nebory nabízí roční pobyt režimového typu. Klienti mají
program od rána do večera a jeho součástí je především
pracovní činnost a různé skupinové aktivity. Součástí střediska
je také malá farma, která nabízí dostatek pracovních příležitostí pro všechny uživatele (péče o ovce, kozy, drůbež
či pěstování zemědělských plodin).
Jakožto zařízení Slezské diakonie stavíme na křesťanských
hodnotách, a proto naše středisko navštěvují duchovní,
aby povzbudili klienty, vnesli nové světlo a klid do jejich životů
a aby jim pomohli skrze Boha najít opět sami sebe.
Pokud byste se o nás chtěli dozvědět více nebo víte o někom,
kdo má problém se závislostí a mohl by mít o naši službu
zájem, kontaktujte nás na tel. č.: 739 329 557, nebo e-mailem
na oaza@slezskadiakonie.cz. Stejně tak, pokud byste nás
chtěli jakkoliv podpořit, můžete tak učinit přes uvedené
kontakty. Najdete nás i na facebooku.

DIAKOSERVIS – SPECIALISTA NA AUTA, SEKAČKY, POMOC A LIDSKOST

D

ovoluji si Vám představit další spolupracující organizaci
Slezské diakonie a tou je Diakoservis. Diakoservis má
svou historii, ale od letošního roku intenzivně rozvíjí tyto
služby: autoservis, pneuservis, opravu autoskel, čištění
interiéru, leštění karosérií, uskladnění pneumatik a zcela
nově také opravu sekaček včetně dalších návazných služeb.
Tyto služby zajišťují pánové, kteří jsou profesně i lidsky zdatní,
schopni splnit svým zákazníkům každé splnitelné přání.
Na mou otázku, proč bych se měla rozhodnout pro jejich služby,
odpověděli: „U nás zažijete naprosto lidský přístup, který
lidem vyhovuje. Chápeme, že nás člověk vyhledal, abychom
mu pomohli. Takže i když třeba nejsme schopni zajistit nápravu,
jsme schopni zjistit, kde a kdo Vám může pomoci. Neznáme
slovní spojení: to my neděláme, to nevím, nejde… Nově opravujeme i sekačky. Víme, že je sezona a leckdy se zrovna tento
stroj pokazí, když to člověk nejméně potřebuje.“
A to není vše, v čem je tento servis jiný. Jiný je také v nakládání se ziskem. Jeho cílem do budoucna bude podpora sociálních služeb, konkrétně sociálních služeb Slezské diakonie,
které se každoročně potýkají s nejasným financováním
způsobeným zeštíhlováním dotací z veřejných financí. Nejen,
že zákazník získá službu, kterou potřebuje, ale ať už vědomě

či nevědomě podpoří životy těch, kteří pomoc společnosti
potřebují. Paradoxem je, že v případě sociálních služeb nikdy
nevíte, ve kterém okamžiku ji budete potřebovat zrovna Vy.
A dost dobře možná dnes pomůžete Vy a příště někdo jiný
pomůže Vám.
Kde najdete Diakoservis a jeho služby? V Českém Těšíně
na ulici Vělopolská vždy od 8:00 do 16:00 nebo dle objednání.
Bližší informace získáte na tel. 734 511 157
nebo na www.diakosesrvis.cz
S přáním spousty šťastných kilometrů a pevného zdraví
a pohody v kruhu blízkých
Mgr. Lenka Waszutová
Tisková mluvčí Slezské diakonie
Kontakt:
Mgr. Lenka Waszutová, tisková mluvčí,
l.waszutova@slezskadiakonie.cz; tel. 558 764 320, 604 229 619
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20 LAT DOMU PZKO W OLBRACHCICACH

W

tym roku, dokładnie 30 września mija 20 lat od otwarcia
naszego olbrachcickiego Domu PZKO. Ten uroczysty
dzień poprzedziło ponad 25 tysięcy godzin odpracowanych
w ciągu 7 lat przy rekonstrukcji starego budynku gospody
i kina na siedzibę naszego Koła, i jak dotychczas, najaktywniejszego, nieprofesjonalnego ośrodka w zakresie działalności
kulturalnej w Olbrachcicach. Historia budowy Domu w latach
1988 – 1995, trud i ofiarność około 200 budowniczych, członków
i sympatyków MK PZKO były przedstawione w publikacji
na 60 – lecie Związku. Po dwudziestu latach chcemy zastanowić się, czy warto było podejmować wysiłek i jaki był efekt
- co się w tym Domu działo. Koło nasze ciągle należy liczebnie
do największych w Związku, liczy obecnie 363 członkiń
i członków. Dom PZKO służy do kontynuacji dawnej aktywnej
działalności, kiedy siedzibą Koła był Dom Robotniczy.

Prezentowały ją do niedawna chór mieszany (do r. 2013),
dziecięcy zespół śpiewaczo – teatralny Drops (1985 – 2013)
- aktualnie nieistniejące. Śpiewacze tradycje kontynuuje Źeński
zespół wokalny. Stale dobrze się prezentują Kluby Kobiet,
Seniora i Młodych. Przez pewien czas był czynny młodzieżowy
zespół instrumentalny i nawet Klub Taroka. Kluby i zespoły
były i są inicjatorami i realizatorami imprez, które w ciągu
roku odbywają się w Domu PZKO. Tych imprez bywa przeciętnie około 15, w nich mają możliwość wziąć udział nasi
członkowie i sympatycy. Oprócz tego członkowie zespołów
regularnie spotykają się w swoim gronie. Mają tutaj również
miejsce spotkania ogólnozwiązkowe, których bezpośrednim
organizatorem bywa zarząd naszego Koła wspierany przez
Kluby Kobiet i Młodych. Bardzo cennymi i ciekawymi
są spotkania w ramach Klubu Propozycji, kiedy gościmy znane
osoby, które dzielą się z nami swą wiedzą, doświadczeniem,
szerszą znajomością świata. Od kilku lat prezentujemy raz
w roku (zazwyczaj w maju) naszych rodzimych artystów
malarzy na dwudniowej wystawie ich prac. Na tradycyjne,
większe imprezy, jak jubileusze czy Święto Kobiet zapraszamy
zaolziańskie zespoły muzyczne lub chóry, między innymi
również w celu zaprezentowania ich działalności mieszkańcom
Olbrachcic.
Dom nasz od samego początku służy w szerszym zakresie
ogółowi olbrachcickiego społeczeństwa. Odbywają się tutaj
imprezy komercyjne, spotkania rodzinne, uroczystości rodzinne lub losowe, imprezy wewnętrzne innych organizacji.

Z jego sceny, sali i innych pomieszczeń może korzystać
miejscowa PSP i Przedszkole. W pewnym okresie korzystał
z niego również Urząd Gminy. Dobra współpraca miejscowego
Koła PZKO z Urzędem Gminy rezultuje od wielu lat nie tylko
w formie dotacji na naszą działalność kulturalną, ale również
w formie wyposażenia Domu i ostatnio nowego ogrzewania
dużej sali, co przejawi się większym komfortem dla uczestników
naszych imprez.
W okresie minionych dwudziestu lat liczba imprez, które
odbywały się w Domu PZKO jest godna uwagi, zarówno tych,
które są związane z działalnością kulturalno – oświatową
Koła, jak komercyjną, która jest konieczna dla utrzymania
budynku w dobrym stanie technicznym. Warto też ocenić
wysiłek gospodarzy, organizatorów i wszystkich, którzy
imprezy organizowali, przygotowywali i obsługiwali.
Konieczne są okresowe remonty lub uzupełnianie wyposażenia.
Dzieje się tak sukcesywnie w miarę wygospodarowania lub
pozyskania środków na realizację. Na przykład pilnym aktualnym zadaniem byłaby wymiana okien i ocieplenie głównej
północnej ściany. Dotychczas podejmowane przez zarząd
starania nie przyniosły narazie pozytywnego rezultatu.
Spodziewamy się, że przygotowywana na 10 października b.r.
uroczystość upamiętniająca istnienie i działalność olbrachcickiego Domu PZKO będzie dobrą okazją do jego odwiedzenia
i zachętą do wsparcia jego dalszej działalności.
Program artystyczny, który zaprezentujemy wykonają, oprócz
dzieci szkoły i przedszkola, artyści, którzy kiedyś swoje
pierwsze artystyczne kroki stawiali na scenie Domu PZKO,
a dzisiaj występują na scenach profesjonalnych: Izabela Kapias
– aktorka, dyrektorka Domu Kultury w Orłowej, Bronisław
junior Palowski solista opery w Pilźnie, Marcel Palowski
– profesjonalny muzyk, ich ojciec Bronisław Palowski –
nauczyciel muzyki, założyciel i dyrygent renomowanej orkiestry „Náladička”, Michał Feber i Tomáš Hampala – nauczyciele muzyki, Marysia Konesz z akompaniatorem Andrzejem
Molinem – gimnazjalistka, laureatka Festiwalu Piosenki
Dziecięcej, Władysław Wrana – gawędziarz, twórca opowiadań
gwarowych. Do nich dołączą panie - żeński zespół wokalny
„Pół Źartem, Pół Serio” Miejscowego Koła.
Warto więc przyjść do Domu PZKO, ożywić wspomnienia,
wysłuchać pięknej muzyki i pobiesiadować w gronie przyjaciół
i znajomych. Zapraszamy 10 października 2015 o godz. 17.00.
J. Czap - sekretarz MK PZKO
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Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
Miejscowe Koło w Olbrachcicach
serdecznie zaprasza

Polský svaz kulturně - osvětový
Místní skupina v Albrechticích
srdečně zve

na

na

Uroczystą Akademię
z okazji
20 – lecia działalności
Domu PZKO
10 października 2015 o g. 17.00

Slavnostní akademii
u příležitosti
20. výročí činnosti
Domu PZKO
Dne 10. října 2015 v 17.00 hod.

W programie wystąpią dzieci miejscowej PSP
i Przedszkola, żeński zespół wokalny MK
oraz Izabela Kapias, Maria Konesz i Andrzej Molin,
Bronisław sen., Bronisław jr i Marcel Palowscy,
Michał Feber i Tomáš Hampala, Władysław Wrana

V programu účinkují:
děti místní PZ a MŠ, ženská pěvecká skupina PZKO
a dále Izabela Kapias, Maria Konesz a Andrzej Molin,
Bronisław sen., Bronisław jr a Marcel Palowski,
Michał Feber a Tomáš Hampala, Władysław Wrana

Po programie biesiada towarzyska

Po programu společenská zábava

NADĚJE A POMOC PRO LUKÁŠKA

R

áda bych touto cestou poděkovala žákyním 9.B Natálii
Jurčové a Karolíně Szczygielové, které zorganizovaly
na naší škole sbírání víček pro Lukáška a během školního
roku přinášely z jednotlivých tříd krabice s víčky, která sesypávaly do připravených pytlů, a ty pak na konci školního roku
odevzdaly za naši školu.
Lukášek má dětskou mozkovou obrnu, nemluví, nechodí …
Za prodej nasbíraných víček mohou rodiče Lukáškovi zajistit
kvalitní měsíční rehabilitaci v lázních Klimkovice.
Naše škola nasbírala 120 kg plastových víček a Lukášek za
víčka dostane od recyklační firmy 720,- Kč. Za tuto pomoc
jsme obdrželi děkovný list od rodičů Lukáška.
Úryvek z dopisu:
„Děkujeme žákům za víčka, která pro Lukáška nasbírali.
Děkujeme také všem rodičům a zaměstnancům ZŠ, kteří sbírku
umožnili. Velké díky patří za organizaci a předání žákyním
Natálii Jurčové a Karolíně Szczygielové.“
„Každé víčko se počítá. – Děkujeme!!!“
tř. vyuč. 9.B Mgr. Milena Zálešáková

MISTR ODHADU

V

červnu proběhla již tradiční soutěž MISTR ODHADU,
které se zúčastnili všichni žáci 2. stupně naší školy.
Kdo nejlépe odhadl délku, hmotnost, čas, objem a obsah?
V kategorii 6. a 7. třída:
1. místo: Aleš Hackenberg
2. místo: Denisa Holbová
3. místo: Barbora Štajnerová
V kategorii 8. a 9. třída:
1. místo: Karolína Šataníková
2. místo: Michaela Chnúriková
3. místo: Petr Sedláček
Všem gratulujeme.
Mgr. Miriam Charvátová
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10. MÍSTO? – PRO NÁS DOBRÝ…

S

polečnost A.S.A. zveřejňuje v polovině června výsledky
soutěže Sběru s panem Popelou.
A jak jsme si vedli ve školním roce 2014/15? V rámci severní
Moravy se do soutěže přihlásilo 237 základních a mateřských škol.
Naše škola se s nasbíranými 18 751 kg tak umístila na pěkném
10. místě. I když víme, co se o samochvále říká, myslím, že se
za toto umístění můžeme opravdu jen a jen pochválit.
Určitě je také na místě zveřejnit nejlepší sběrače papíru.
Na 1. místě se jednoznačně umístila Kristýna Kampasová,
která odevzdala 976 kg, na 2. místě Daniela Hřebáčková s 893 kg
a na 3. místě Dominik Folwarczny s 508 kg. To je vyhodnocení
jednotlivců, ale protože víme, že tato aktivita je především
ze strany rodičů, není možné opomenout a vyzdvihnout celé
rodinné klany. Nejvíce tedy zapracovala rodina Branikovičova.
Sestry Klaudie a Karolína odevzdaly společně 1 094 kg papíru
a sourozenci Anna a Adam Folwarczni 644 kg.
Kdo tedy nezahálel, mohl se těšit, jako každý školní rok,
na odměnu v podobě výletu. Všichni by se však do jednoho

autobusu nevešli, tak ti nejúspěšnější byli rozděleni do dvou
skupin. Ta jen o trochu slabší skupina vzhlédla za odměnu
filmové představení Sedmero krkavců a pak se o týden později
zúčastnila prohlídky Slezskoostravského hradu s programem
a následně prohlídky Miniuni.
Ta lepší skupina ve sběru jela na celodenní výlet do Jeseníků,
kde první zastávka byla na Rejvízu, odkud jsme šli k Velkému
mechovému jezírku, pak následně jsme si udělali výšlap
na Zlatý Chlum, posléze jsme dojeli k jeskyni Na Pomezí,
abychom se chvíli ochladili, neboť uvnitř jeskyně bývá teplota
okolo 12 stupňů Celsia. Poslední zastavení bylo u vyvřelé sopky
nedaleko Krnova, kde jsme si prohlédli její lávový odkryv.
Obě akce měly u dětí obrovský ohlas a vyvolaly nadšení se do
sběru papíru dát i ve školním roce 2015/16. Určitě budou
všichni dobří sběrači opět odměněni v podobě krásného
cestovatelského poznávání.

5. ROČNÍK TANEČNÍ GALASHOW

D

ne 18. 6. 2015 se v Domě PZKO Stonava konalo závěrečné
tanečních kroužků ZŠ a MŠ Albrechtice, Stonava
a ZŠ Těrlicko, ale také závěrečná tanečních pro dospělé.
Děti měly možnost ukázat, co se během školního roku naučily.
Tentokrát se nejvíce dařilo žákyním mladší kategorie Anetce
Šataníkové a Nikolce Šipulové. Spokojené však byly všechny
děti, které se zúčastnily tanečních soutěží, protože za svou
celoroční práci obdržely medaili a dáreček. Program tanečního
večera obohatili svým tanečním uměním i dospělí, kteří
navštěvovali Kurzy tance pro dospělé.
Touto cestou chci zároveň poděkovat našemu starostovi
Jindřichu Febrovi a členům obecní rady, kteří podpořili
organizaci tanečního podvečera finančním darem a všechny
děti mohly být odměněny.
Za malé tanečníky Mgr. Milena Zálešáková

Mgr. Ingrid Demelová
organizátorka akce
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MARSHMALLOW VÝZVA

Ž

áci 2. stupně zdejší školy se zúčastnili konstruktérské
soutěže zvané Marshmallow výzva. Čtyřčlenné skupiny
měly postavit za 18 minut nejvyšší samostatně stojící
konstrukci z dvaceti suchých špaget, metru lepicí pásky,
metru provázku a jednoho marshmallow. Marshmallow musí
být umístěno na vrcholu. Je nutné, aby stavitelé spolu velmi
rychle spolupracovali a realizovali své nápady.
Přišlo si zasoutěžit 11 čtyřčlenných týmů. Všichni se s nadšením
pustili do plánování a realizace stavby. A jak to dopadlo?
Některé věže se pod tíhou marshmallow zřítily. Šest staveb
po uplynutí 18 minut stálo. Nejvyšší stavba dosáhla výšky 67 cm,
druhé místo obsadily hned dva týmy oba se shodnou výškou
rovných 50 cm. A 44,5 cm stačilo na třetí místo.
Byla to zajímavá akce, která prověřila spoustu dovedností
a schopností účastníků a všechny zaujala.

Výsledky:
1. místo:
9.B Jurčová Natálie, Mikešová Alexandra, Otipková Jana,
Szczygielová Karolína
2. místo:
6.A Folwarczná Anna, Janik Stanislav, Macurová Natálie,
Ruhswurmová Sára
8.A Danel Michal, Delong Lukáš, Gabrhel Jakub, Hawlasek Erik
3. místo:
7.A Kožuszniková Lenka,Mihalcová Klára, Štajnerová Barbora,
Waclawková Klára
Mgr. Miriam Charvátová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

1.

září na nádvoří školy došlo k slavnostnímu zahájení
školního roku 2015/2016. Ředitel školy Mgr. Zdeněk
Feber uvítal hosty v čele se starostou obce Ing. Jindřichem
Feberem, členem rady obce Martinem Šipulou, předsedkyní
organizace PZKO Helenou Bubikovou, předsedou školské
rady Ing. Albínem Budjačem a předsedou Sdružení Rodina
a škola Markem Miechem. Kromě hostů se zahájení zúčastnilo
množství rodičů a hlavně ti, kteří šli doprovodit své děti poprvé
do 1. tříd. Ředitel školy představil nový pedagogický sbor,
informoval všechny, že v letošním školním roce bude ve škole
11 tříd – 7 na 1. stupni a 4 na 2. stupni. Celkem do školy
nastoupilo 263 žáků. Dále se všichni dozvěděli, že během
prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zařízení na 1. stupni,
malování na škole, v kuchyni a hlavně příprava nové fyzikální
učebny z projektu s názvem „Modernizace učebny fyziky
na ZŠ Albrechtice“, který je kofinancován z evropských
prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko.
Žáci deváté třídy předali šerpy a tím pasovali nové prvňáčky.
Ti se pak hromadně vyfotili před nově zasazeným javorem
před školou. Tento nahradil starý strom, který má škola
ve svém logu.
Přejeme všem žákům mnoho úspěchů v novém školním roce
a žákům prvních tříd ať se jim ve škole líbí.
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WESOŁA BIEDRONKO, WRÓCILIŚMY Z WAKACJI!

P

ierwszego września z uśmiechem na ustach oficjalnie
zagailiśmy nowy rok szkolny. Cieszymy się, że kolejny raz
możemy pochwalić się pełnym przedszkolem, bo na miejsce
dzisiejszych pierwszoklasistów, którzy na dobre opuścili nasze
mury, przyjęliśmy czworo nowych wychowanków. Pozostałe
dzieci urosły o kilka centymetrów, od słońca opaliły im się
buzie i pojaśniały włosy, ale z tym samym zapałem i radością
przywitały nas po wakacjach. Przedszkole, co już stało się
niepisaną tradycją, również zmieniło nieco oblicze. Mamy
trochę nowych mebli, te stare w innych miejscach, do tego
kilka dekoracji i sala zabaw jak malowana. Zadomowione

Planów na ten rok mamy wiele, ale zamiast snuć tu o nich
rozważania, obiecujemy podzielić się wrażeniami z czytelnikami
„Albrechtických listů“ na łamach kolejnego numeru. Jedno tylko
możemy zdradzić już dziś - nasz pierwszy występ odbędzie się
10 października w domu PZKO z okazji 20- lecia zakończenia
jego budowy w obecnym kształcie. Serdecznie zapraszamy,
do zobaczenia!
Nauczycielki przedszkola

przedszkolaki od razu pobiegły do zabawy, czasem nawet
zapominając pomachać rodzicom na pożegnanie, młodsze
dzieci natomiast jeszcze trochę tęsknią, ale z każdym dniem
jest coraz lepiej. Na szczęście nasze dzielne starszaki nie tylko
wykazują się sporą dawką wyrozumiałości dla wrześniowych
smuteczków, ale na miarę swoich możliwości pomagają też
maluchom w tym trudnym dla nich czasie. Dla nas nauczycieli
jest to niezwykle wzruszający widok, gdyż jednym z głównych
zadań edukacji przedszkolnej jest rozwijanie osobowości
dziecka i w takich właśnie sytuacjach przekonujemy się o tym,
że nasza codzienna praca przynosi pożądane rezultaty.

SKOŃCZYŁY SIĘ DNI WOLNE, WITAJĄ MURY SZKOLNE!

J

uż po wakacjach i trzeba się przestawić z leniuchowania
do pilnej pracy. W tym roku szkolnym zasiądzie w ławkach
naszej „staruszki szkoły“ dziesięcioro uczniów w tym dwóch
pierwszoklasistów. Zaraz w pierwszym dniu szkoły niektórzy
uczniowie mieli nieco niepewne miny, inni byli nieśmiali,
ale reszta z szerokim uśmiechem wkroczyła w mury szkolne.
Uroczyste zagajenie roku szkolnego 2015/2016 uświetnili
swoją obecnością pan starosta Ing. Henryk Feber, pani prezes
PZKO Helena Bubik, z ramienia Macierzy Szkolnej pani
Mgr. Jolanta Polok oraz rodzice pierwszoklasistów. Nasza szkoła
jest, nadal szkołą jednoklasową a tematem przewodnim zajęć
lekcyjnych będzie zdrowie i zdrowy styl życia. Dla naszych
uczniów planujemy również dużo wycieczek, ekskursji czy
wypraw w okolice szkoły, gdzie także będzie przebiegała nauka.
Wszystkim dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom
szkoły życzymy by ten rok szkolny był udany.
Dyrekcja szkoły i przedszkola
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INDIÁNSKOU STEZKOU

Z

ávěrem každého školního roku se tradičně loučí předškolní děti se svými kamarády a učitelkami ve svých
třídách. Rodiče předškoláků v každé třídě uspořádají tuto
závěrečnou akci. Letos se loučení v 1. třídě konalo na ranči
Pašůvka s názvem „Indiáni.“ Již ve školce jsme se na ni pečlivě
připravovali. Děti si samy vymyslely indiánská jména, název
kmene „Šošoni,“ navlékly si korálky a s p. učitelkami připravili
čelenky a trička. Malí indiáni se naučili píseň a básně a také
indiánské sedmero, podle kterého se sami řídili. V den slavnosti
jsme se ve svých oblecích vydali autobusem na místo konání.
Během cesty k cíli děti plnily spoustu indiánských úkolů,
za které byly náležitě odměněny. Na závěr byli budoucí školáci
slavnostně pasováni. Volnou zábavu nám pak zpestřila jízda

na konících a opékání párků. Akce se dětem velmi líbila, přálo
nám i počasí. Velice jsme ocenili přístup většiny rodičů
za pomoc jak v MŠ, tak za přípravu stanovišť a soutěží, které
doplnili velmi vkusnými indiánskými oděvy.
Slavnostní rozloučení všech předškoláků, kterých letos odcházelo do ZŠ 33, se odehrálo za doprovodu rodičů v obřadním
sále Obecního úřadu Albrechtice. Děti byly představeny
p. učitelkám 1. tříd základní školy a slavnostně předány
do jejích péče. Seznámily se také s panem ředitelem školy
a panem starostou, kteří je mile přivítali a popřáli jim hodně
štěstí do nového školního roku. Děti si odnesly domů pěkné
knížky a publikace.
učitelky 1. třídy mateřské školy

SLAVNÉ VYNÁLEZY

N

a 2. stupni naší školy probíhala v minulém školním roce
od října do června soutěž Slavné vynálezy. Přihlásili
se žáci se zájmem o pokusy a bádání. Sestavili například
sluneční hodiny, model telefonu, setrvačník, svítící model
hvězdné oblohy, pohyblivé obrázky, tryskovou loď a další
zajímavé pokusy, při kterých se pobavili a zároveň poučili.
Soutěžilo se ve dvojicích.
Přehled umístění:
1. místo: Anna FOLWARCZNÁ a Simona KRUPINSKÁ
2. místo: Barbora ŠTAJNEROVÁ a Magdaléna DROBNÁ
Lucie GALUSZKOVÁ a Kateřina PIPREKOVÁ
3. místo: Klára ŠIPULOVÁ a Klára ŠKUTOVÁ

Gratuluji všem, kteří se do soutěže zapojili a prokázali velkou
tvořivost.
Mgr. Miriam Charvátová
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DRUŽSTVO ZŠ ALBRECHTICE PRVNÍ VE FINÁLE
CELOSTÁTNÍHO TURNAJE ŠKOLNÍ LIGY TAG RUGBY V PRAZE

D

ružstvo ZŠ Albrechtice jako vítěz Havířovské školní ligy
Tag rugby pro rok 2014/2015 postoupilo do finále
Celostátního turnaje v Praze společně s druhým družstvem
ze ZŠ Gorkého. Obě družstva startovala v kategorii Junior.
Celostátní turnaj se konal v úterý 16. června 2015 v Praze
na ragbyovém hřišti RC Tatra Smíchov pro kategorie Junior
(8. až 9. třída ZŠ), Benjamin (6. až 7. třída ZŠ) a Mini (3. až 5.
třída ZŠ). Všechna utkání se hrála na 2 x 4 minut a hrálo se
na hřišti o rozměrech 25 x 40 metrů.

Vítězné družstvo ZŠ Albrechtice.

Naše výprava po příjezdu na hřiště Tatry Smíchov.

Turnaje v kategorii Junior se zúčastnilo nakonec pět týmů,
takže se hrálo systémem každý s každým. Družstvo ZŠ
Albrechtice nejprve porazilo družstvo ZŠ Vybíralova 2
výsledkem 4:1, v dalším utkání po vyrovnaném průběhu
družstvo ZŠ Gorkého v poměru 3:2, dále pak družstvo
ZŠ Vybíralova 1 (loňský vítěz Celostátního turnaje) přesvědčivě 4:0 a v posledním utkání pak družstvo ZŠ Brána jazyků
1 v poměru 5:1 a tím si zajistilo celkové prvenství v celostátním
turnaji v kategorii Junior. Na druhém místě se pak umístilo
družstvo ZŠ Gorkého z Havířova a na třetím místě skončilo
družstvo ZŠ Vybíralova 1.
Za družstvo ZŠ Albrechtice pak nastupovali Sylvie Zajícová,
Pavel Novobilský, Michal Kvapil, Jiří Dziedzic, David Adamec,
Jakub Kačmarčík a Dominik Nekoranec s diplomem (na stupních
vítězů zleva). Družstvo ZŠ Gorkého doplnil a výrazně mu
pomohl ještě Daniel Uhrin z Albrechtic, protože před
odjezdem onemocněli dva hráči družstva ZŠ Gorkého. První
tři družstva obdržela medaile, diplomy a vítězné družstvo
ZŠ Albrechtice si navíc z Prahy odvezlo pohár za 1. místo.
V osmiletém období, co se Albrechtice pravidelně zúčastňují
finále Celostátního turnaje školní ligy Tag rugby v Praze,
se dříve družstvu podařilo pouze jednou v tomto turnaji zvítězit,
bylo to v roce 2009, kdy družstvo startovalo v kategorii Benjamin.
Již tehdy ve vítězném družstvu hrál Jakub Kačmarčík.
Po turnaji jsme obědvali v klubovně Tatry, odkud jsme se
autobusem, tramvají a nakonec lanovkou dostali na Petřín,
kde jsme se prošli růžovým sadem, vyšlapali na vrchol petřínské
věže s překrásným výhledem na Prahu a pak již lanovkou
a tramvají jsme odjeli na apartmány KOVIS v Praze 10,
kde jsme se ubytovali. Po večeři dostali hráči a hráčky krátké
osobní volno. Po budíčku jsme se nasnídali (snídaně formou
švédských stolů) a vyrazili na blízké venkovní koupaliště
v areálu Slavie Praha, i když počasí nebylo úplně letní. Přesto
se nakonec všichni vykoupali a navíc jsme si zahráli i „vodní
rugby“ a fotbálek na trávě. Po koupališti jsme přímo v areálu
Slávie poobědvali a po obědě jsme měli „siestu“ před restaurací,
neboť Michal si zlatou medaili zapomněl na pokoji. Při

Stříbrné družstvo ZŠ Gorkého s trenérkou (nahoře první zprava
Dan Uhrin).

žonglérských ukázkách s kulatým míčem si Dan nevšiml
přenosného zábradlí na trávě mezi stromy a přepadl přes něj
tak nešťastně, že musel být ošetřen v nemocnici. Tím se nám
odpolední program zkrátil pouze na přesun na nádraží a čekání
a odjezd našeho vlaku.
Zájezd na Celostátní finále se po sportovní stránce vydařil,
proto chci tímto poděkovat všem, kteří se zájezdu zúčastnili
za velmi dobrou reprezentaci školy i obce Albrechtice.
Ing. Radomír Kloda

Albrechtické listy

SPORT

17

LUMÍR HLAVÁČ JEDE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

T

riatlon – Ironman. Triatlon je sport, který plně pohltil
mého bratra. Veškeré jeho úsilí a volný čas věnuje přípravě
a tréninku. Tomuto sportu se začal věnovat zhruba před osmi
lety. Mezi jeho největší dosavadní úspěchy patří extrémně
dlouhý triatlon ve Skotsku s názvem Celtman. Tento závod
absolvoval v roce 2013 a dokončil jen jako jediný Čech v historii.
Toto prvenství si obhájil i v roce 2014.
V letošním roce veškeré úsilí a trénink obrátil k jedinému
datu a místu, a to 22. srpnu a Budapešti. Tam se konal ten
důležitější závod – kvalifikace na Mistrovství světa 2016.
Ironman 70.3 je dlouhý triatlon na tratích 1,9 km plavání, 90 km
cyklistiky a 21,1 km běhu. V průběhu roku se pod hlavičkou
Ironman 70.3 koná po celém světě okolo 50 závodů. Každý
závod je zároveň kvalifikací na Mistrovství světa, které se
koná jednou ročně. V roce 2016 zavítá MS poprvé na jižní
polokouli do Austrálie, konkrétně do Mooloolaby. Světový
šampionát je velkou motivací pro závodníky z kategorie Age
Group, obvykle mívá zastoupení více než 70 států světa
a startovní pole čítá takřka 3000 startujících, kteří si právo
startu vybojovali v kvalifikačních závodech, kterých se zúčastňuje více než 130000 triatletů napříč celým světem.

Také počasí je hodně nevyzpytatelné a dokáže závod hodně
zkomplikovat. Závěrečný maraton je situován do městečka
Tenby a dokonale svým profilem prověří připravenost jednotlivých závodníků. Odměnou je úžasná atmosféra v průběhu
závodu, kdy závodem žije doslova celé město.
Sledujte web www.skfuga.cz
a https://www.facebook.com/SKFuga
Velké díky patří i jeho rodině, která je velmi tolerantní.
Je potřeba si uvědomit, že toto všechno dělá Lumír Hlaváč
čistě na amatérské úrovni. Čili každý den chodí do práce
a veškerý trénink absolvuje po práci či o víkendech.
Aniž bychom si všichni uvědomili, tak naše krásná obec
Albrechtice, se díky úspěchu tohoto muže dostane do podvědomí
celého světa. Mnozí z nás mají sny a jen někteří je uskuteční.
Toto je příběh, kdy se ze snu stává skutečnost. Stačí si pouze
věřit a svou pílí a snahou lze dosáhnout maxima.
Lumíre, hodně štěstí.
Marie Hlaváčová

MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ

A

Takto se k tomuto závodu vyjádřil Lumír Hlaváč:
Závod v Budapešti jsem pojal jako test před vrcholem této
sezóny Ironman Wales (jede se na klasických tratích 3,8 km
– 180 km – 42,2 km) a koná se 13. 9. 2015. Byl to zároveň můj
první závod pod značkou Ironman. No, a když už jsem tam
závodil, tak by bylo škoda se nepokusit zabojovat o slot
na MS 2016. Závod se konal 22. 8. 2015 v Budapešti. Plavání
se odehrávalo ve slepém rameni Dunaje v jednom okruhu.
Z vody jsem šel na 25. místě v čase 30 minut. Trasa cyklistiky
byla ve dvou okruzích a vedla střídavě po obou březích Dunaje
s jedním výjezdem na kopec k Parlamentu. Na kole jsem se
nějak nemohl dostat do tempa, ale i přesto jsem do druhého
depa dojel na 14. pozici. Běh je má nejoblíbenější disciplína
a tak jsem do toho dal vše a cílovou pásku jsem protnul
na 8. místě ve své kategorii. S celkovým výkonem jsem moc
spokojen nebyl, hlavně cyklistická část nebyla ono.
Co se ale povedlo na 100%, byla úspěšná kvalifikace
na mistrovství světa.
V září mě čeká již zmiňovaný Ironman Wales, kde to bude
hodně náročné. Tento závod patří mezi nejtěžší a zároveň
nejkrásnější kvalifikační závody v Evropě. Plave se v moři
s teplotou pod 18°C, často ve velkých vlnách. Cyklistická trať
je náročná hlavně díky neustávajícímu větru a profilu trati.

lexandr Maikranz se úspěšně zúčastnil Mistrovství Evropy
juniorů a do 23 let ve slalomu na divoké vodě v Krakově.
Juniorskému kajakáři Alexandru Maikranzovi to mezi slalomovými branami nadále jezdí. Po dubnovém 5. místě na
Mistrovství světa v brazilském Foz do Iguazu si na Mistrovství
Evropy juniorů a do 23 let ve slalomu na divoké vodě v Krakově
dojel mezi juniory 27 evropských zemí na krásném 3. místě.
Kvalifikační a následně semifinálovou jízdou „na jistotu“
si jako jediný český juniorský kajakář zajistil postup do finále.
V tom spolu se Sašou startovalo 15 závodníků. Do vln
krakovské slalomové dráhy mezi tyče 19 slalomových bran
se Saša pustil jako 8. finalista (startovalo se v opačném pořadí
výsledku semifinále). Saša dokázal udržet nervy na uzdě
a téměř bezchybnou jízdou zajel čas 82,71 s, čímž se zařadil
na průběžné 1. místo. V cíli však musel vyčkat finálových jízd
zbývajících soupeřů. V konečném zúčtování pak Saša zaostal
za vítězným slovincem Niko Testenem o 0,67 s a za stříbrným
slovákem Richardem Macůšem o 0,4 s.
Výsledky a záznam jednotlivých jízd lze shlédnout na internetové
stránce http://livestream.com/accounts/14790381/events/4281892
P. Maikranz
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV - FK BANÍK ALBRECHTICE - PODZIM 2015
Kolo Dr.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
1.
5.
5.
5.
1.
1.
2.
6.
6.
6.
6.
2.
3.
7.
7.
7.
7.
3.
4.
8.
8.
8.
8.
4.
5.
5.
9.
9.
9.
9.
5.
6.
10.
10.
10.
10.
6.
7.
11.
11.
1.
11.
8.
12.
2.
12.
12.
2.
13.
9.
13.
13.
14.
3.
15.
1.
1.

MB
MA
D
MB
MA
MB
MŽ
D
MA
SP
D
MA
MB
MP
MB
SP
MŽ
MB
D
MA
MP
SP
MB
MA
MŽ
D
MP
SP
MB
MŽ
D
MA
MP
SP
MŽ
MŽ
D
MA
MB
MP
SP
MB
MŽ
D
MA
MP
SP
MB
MA
MŽ
D
SP
MB
MŽ
D
MA
D
MB
SP
D
MA
MB
MŽ
MB
D
MA

Datum

Den

Začátek

15. 8.
16. 8.
22. 8.
22. 8.
23. 8.
29. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
3. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.
7. 9.
9. 9.
10. 9.
12. 9.
12. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.
17. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
20. 9.
21. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
28. 9.
1.10.
1.10.
3.10.
3.10.
3.10.
4.10.
5.10.
8.10.
10.10.
11.10.
11.10.
11.10.
12.10.
15.10.
17.10.
17.10.
18.10.
18.10.
22.10.
24.10.
25.10.
25.10.
25.10.
28.10.
28.10.
29.10.
31.10.
31.10.
31.10.
1.11.
7.11.
8.11.
8.11.

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

17.00
17.00
14.00
17.00
17.00
17.00
10.00
14.45
17.00
17.00
14.15
16.30
16.30
16.30
17.30
16.30
10.45
16.00
13.45
16.00
16.30
16.30
16.00
16.00
13.45
14.00
16.30
16.30
16.00
10.00
13.45
16.00
16.30
16.30
17.00
13.00
13.15
15.30
15.30
16.00
15.30
15.00
10.00
12.45
15.00
16.00
15.30
10.00
15.00
10.00
12.30
15.30
14.30
10.00
11.45
14.00
10.00
14.30
15.00
14.00
14.00
14.00
9.30
14.00
11.45
14.00

Vysvětlivky: MA - muži „A“

MB - muži „B“

Domácí - Hosté
FK Těrlicko - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice „A“ - SK Brušperk
FK Skotnice - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Slovan Havířov
TJ Petřvald na Moravě - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Viktorie Bohumín
FK Baník Albrechtice - TJ Slovan Havířov
FK Baník Albrechtice - TJ BDSTAV Sedliště
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ BDSTAV Sedliště
MFK Havířov „B“ - FK Baník Albrechtice
TJ DURMAN Staré Město - FK Baník Albrechtice
TJ DURMAN Staré Město - FK Baník Albrechtice „A“
FK Slovan Záblatí - FK Baník Albrechtice „B“
Turnaj Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Slavoj Rychvald
FK Baník Albrechtice - TJ Viktorie Bohumín
Baník OKD Doubrava - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice
FK Baník Albrechtice - FC IRP Český Těšín
FK Baník Albrechtice „A“ - SK Beskyd Čeladná
Turnaj Horní Suchá
TJ Depos Horní Suchá „B“ - FK Baník Albrechtice
FK Bospor Bohumín „B“ - FK Baník Albrechtice „B“
FC Biocel Vratimov - FK Baník Albrechtice „A“
TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice - FK Baník Albrechtice
MFK Havířov „B“ - FK Baník Albrechtice
Turnaj Těrlicko
TJ Slovan Havířov „C“ - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Baník Rychvald
FK Baník Albrechtice - FC Horní Bludovice
FK Baník Albrechtice - TJ Internacionál Petrovice
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Havířov - Dolní Datyně
Turnaj MFK Karviná A
FK Baník Albrechtice - TJ ČSAD Havířov
TJ Havířov - Dolní Datyně - FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Havířov - FK Baník Albrechtice
TJ Petřvald u Karviné - FK Baník Albrechtice
TJ Dobratice - FK Baník Albrechtice „A“
FC Horní Bludovice - FK Baník Albrechtice „B“
Turnaj TJ Petřvald
FK Bospor Bohumín „B“ - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Petřvald u Karviné
FK Baník Albrechtice - TJ Havířov - Dolní Datyně
FK Baník Albrechtice - TJ Mořkov
FK Baník Albrechtice „A“ - AFC Veřovice
Turnaj Albrechtice
FK Baník Albrechtice - SK Dětmarovice
SK Sporting Orlová - FK Baník Albrechtice „B“
SK Stonava - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice - Baník OKD Doubrava
1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Havířov „B“ - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Lokomotiva Louky
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Fryčovice
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Sokol Dolní Lutyně
FK Baník Albrechtice - SK Brušperk
Baník OKD Doubrava - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice - FK Slavia Orlová Lutyně „B“
FK Bospor Bohumín - FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Hrabová - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Baník Fučík Orlová
FC Horní Bludovice - FK Baník Albrechtice
SK Slavoj Petřvald - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice - TJ Vendryně
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Bystřice

D - dorost

SŽ - starší žáci

MŽ - mladší žáci

MP - mladší přípravka
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ALBRECHTICKÝ SPRINT TRIATLON 2015

P

oslední červnovou sobotu proběhl již šestý ročník
Albrechtického sprint triatlonu. Start a cíl závodů byl
na základně Vodní záchranné služby Těrlicko na ulici Rybářské.
Součástí těchto závodů byl i vložený závod v dětském aquatlonu
a závod Albrechtického hobby triatlonu.
Hlavního závodu se zúčastnilo 34 mužů, 7 žen a 5 štafet. Mezi
favority patřili hlavně domácí závodníci z SK FUGA Triathlon
team. Jmenovitě v kategorii žen Karolína Feberová a v kategorii
mužů Lumír Hlaváč.
Start hlavního závodu byl naplánován na 11. hodinu. Zhruba
hodinu a půl před hlavním závodem byl odstartován dětský
aquatlon. Na start se postavilo celkem 16 mladých sportovců.
Po ukončení dětského aquatlonu se zraky všech přítomných
soustředily na start hlavního závodu. Ten byl odstartován
hromadným startem z vody přesně v 11 hodin. Zhruba po 11
minutách jsme viděli již prvního závodníka vylézat z vody
Těrlické přehrady. Byl to domácí závodník Lumír Hlaváč
a již před sebe do konce závodů nikoho nepustil a zvítězil
v celkovém čase 1:20:08. Mezi ženami zvítězila taktéž závodnice
domácího týmu Karolína Feberová v celkovém čase 1:32:02.
Mezi štafetami se na první stupínek postavil tým Orlováků
v celkovém čase 1:23:24.
Velké poděkování patří Obci Albrechtice za finanční podporu
těchto závodů. Dále děkujeme Těšínským jatkám, Obchodnímu
domu Billa, Glogus, Tesco a firmě Comfor. Děkujeme taktéž
všech organizátorům a členům Českého červeného kříže

Karviná, Obecní policie Albrechtice, Policii ČR obvodní
oddělení Těrlicko a členům SDH Karviná – Ráj a Stonava.
Marie Hlaváčová

PLACENÁ INZERCE

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

P
E
D
I
K
Ú
R
A
VE ZDR. STŘEDISKU
Alena Kašparová, kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
• lakování
• depilace horkým voskem
• parafínové zábaly
• masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

TONERY, INKOUSTY

Pohřební služba ARON

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

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
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