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Vážení přátelé, občané Albrechtic
Píše se rok 2016, zimu máme doufám za
sebou a tak můžeme postupně realizovat záměry pro letošní rok. Zde je stručný výčet toho, co bychom rádi udělali.
Pokračují přípravné práce v souvislosti
s rekonstrukcí mostu na ulici Školní.
Pevně věříme, že vše proběhne dle plánu a do konce roku budeme chodit po
novém mostě. V prvním pololetí bude
realizováno rozšíření evangelického
hřbitova včetně výstavby chodníků
a oplocení. Dokončují se projekční práce
na výstavbu retardéru s přechodem pro
chodce a úpravou zpevněných ploch
před mateřskou školkou a hasičskou
zbrojnicí. S realizací se počítá v letních
měsících. V souladu s výsledky energetického auditu na veřejné osvětlení,
který byl realizován na přelomu roku,
budeme pokračovat v postupné modernizaci s cílem snížit výdaje za elektrickou energii a zlepšit spolehlivost a kvalitu nasvětlení pro zvýšení bezpečnosti
provozu na našich silnicích. Budeme
rovněž pokračovat v započaté estetizaci naší obce a připravujeme studii na
komplexní renovaci Dělnického domu.
Patřičný důraz budeme klást na údržbu
zeleně. Staré tři lípy v centru obce musely být z důvodu bezpečnosti odstraně-

ny, ale ještě před tím jsme stihli vysadit
nové stromořadí u základní školy, které
by již brzy mělo poprvé zakvést. V současné době doslova bojujeme o možnost realizace kruhového objezdu na
ulicích Stonavská a Nádražní, který by
výrazným způsobem zvýšil bezpečnost

silničního provozu v tomto úseku. Na
závěr bych rád připomenul, že každé
první pondělí v měsíci jsem připraven
od 15.30 hod. u kulatého stolu na obci
vyslyšet Vaše dotazy, připomínky či náměty. Dosud této příležitosti využili dva
občané, za což jim touto cestou děkuji
a budu se těšit na další návštěvy.
starosta JINDŘICH FEBER

RADA OBCE
za období od 19. 11. 2015 do 21. 1. 2016 projednala:
 uložení výzvy projekční kancelá-

ři ATRIS s.r.o. se sídlem Občanská
1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, IČ: 28608909, k předložení cenové nabídky pro zpracování
studie rekonstrukce objektu č.p. 166
– Dělnický dům Albrechtice
 souhlas s převodem ﬁnančních prostředků ve výši 37.916,32 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
Základní školy a Mateřské školy Albrechtice (k dokrytí investic v rámci

projektu Modernizace učebny fyziky
na ZŠ Albrechtice“
 rozhodnutí o ponechání nájemného
z nebytových prostor pro rok 2016
ve stejné výši jako v roce 2015, tzn.
nenavyšovat nájem o inﬂaci 0,3%
 rozhodnutí o uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o převodu dopravního značení cyklotras a informačních tabulí do vlastnictví obce
Albrechtice a o provádění údržby
dopravního značení cyklotras a in-

formačních tabulí na území obce
Albrechtice

 rozhodnutí o uzavření dohody mezi

Obcí Albrechtice a zodpovědným
projektantem Ing.arch. Helenou
Salvetovou, společnost Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. se sídlem Spartakovců 3, 708 00 Ostrava
– Poruba pro zpracování Změny č. 1
Územního plánu Albrechtice.
Ing. JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice
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ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 15. 12. 2015
 neschválilo v souladu s ustano-

vením § 85 písm. a) zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, koupi pozemku parc. č. 1389/
10 (část místní komunikace, ul. Lesní) o výměře 302 m2 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína z vlastnictví
společnosti BIO TOP s.r.o., České
Budějovice, se sídlem Nemanická
440/14, 37010, do majetku Obce Albrechtice,
 schválilo v souladu s ustanovením §
85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, odprodej

pozemku par. č. 1842/13 (orná půda)
o výměře 534 m2, který vznikl odměřením z pozemku p.č. 1842/5 (orná
půda) o výměře 2 212 m2 na k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, ul. Nádražní z majetku Obce Albrechtice
do vlastnictví Zdislava Machaczka,
bytem Albrechtice, za dohodnutou
cenu ve výši 18 130,- Kč,
 vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

U

snesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových
stránkách obce:
www.obecalbrechtice.cz.
Vážení spoluobčané,
sděluji vám, že na webových stránkách
obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo programu jednání Zastupitelstva
obce Albrechtice i všechny materiály,
které jsou na tato jednání předkládány:
www.obecalbrechtice.cz – úřední deska
Ing. JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané
Na žádost pana Karla Svobody jsme
s ním ukončili spolupráci při provádění oprav veřejného osvětlení. Děkujeme panu Svobodovi za dlouholetou spolupráci s Obcí Albrechtice.
Prosím, neoznamujte již panu Svobodovi porouchaná světla.
Poruchy na veřejném osvětlení
s uvedením místa (uveďte prosím
ulici a č.p. rodinného domu nejblíže
porouchanému světlu) oznamujte:
tajemnici
tel. č. 606 343 462
e-mail: tajemnik@obecalbrechtice.cz
nebo
na podatelně obecního úřadu
tel. č. 596 428 448
e-mail: sekretarit@obecalbrechtice.cz

kteří oslavili nebo oslaví v 1. pololetí roku 2016
významné životní jubileum:
Petr Rackiewicz, Antonín Drobný, Marie Wlochová,
Anna Santariusová, Josef Niezgoda, Bronislava Gabrhelová,
Marie Kalinová, Jan Bukovčík, Terézia Paláková, Věra
Danelová, Dagmar Pipreková, Anna Brzeżańská,
Antonín Novotný, Vanda Kožušníková, Hana Bařinová,
Vladislav Lukosz, Vladislav Feber, Zdeněk
Vlček, Lubomír Kula, Valerie Reichenbachová, Josef
Motyka, Jiřina Janíková, Adolf Supik, Olga Cieślová,
Amálie Pytliková, Gertruda Badurová, Hildegarda
Delongová, Bronislav Palowski, Helena Miczková,
Liduška Wacławczyková, Josef Szymurda, Bruno
Kalina, Bohumila Michejdová, Helena Wałoszková,
Anežka Tesarczyková, Mária Berecová, Anna Gradková,
Helena Smeliková, Rudolf Sikora.

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

MATRIČNÍ
UDÁLOSTI
Prosíme 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

Písemnou informaci můžete také
vhodit do schránky před vchodem do
budovy obecního úřadu.
Poruchy budou odstraněny v průběhu 1 týdne. Prosím, nespoléhejte,
že oznámení provedou „sousedi“
a volejte ihned po zjištění závady.
Ing. JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice obecního úřadu

OZNÁMENÍ O HROMADNÉM OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 19. 5. 2016
se bude konat očkování psů na níže uvedených svodech:
14,00 – 14,45 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 místní poplatek ze psů na rok 2016.

Doklad o zaplacení místního poplatku a očkovací průkaz předloží majitel psa 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 19. 5. 2016.
Ing. TÁŇA WOJTYNOVÁ,
referentka ŽP

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

3

informace z obce

MÍSTNÍ POPLATEK ZA »ODPAD«
SE V ROCE 2016 NEZVYŠUJE

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
SE V ROCE 2016 NEZVYŠUJE

Vážení občané

Vážení občané

Blíží se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016.
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.
V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku, nutno doložit patřičné potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám
viz „OZV č. 2/2015“ v čl. 6, na stránkách www.obecalbrechtice.cz sekci „Právní předpisy obce Albrechtice“.
Složenky se nebudou posílat!
KORNELIA KAPIASOVÁ, referentka MP

Blíží se termín splatnosti místního poplatku ze psů. Sazba poplatku ze psů činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě
1. za prvního psa...........................................................1200,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa........................1500,- 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
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.
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 přidělený variabilní symbol.
Složenky se v letošním roce nebudou posílat!
RENÁTA PAPALOVÁ, referentka finančního oddělení

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ 2016
DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Svoz odpadů ze 110 l a 1100 l nádob
1, 7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

Svoz plastů – žluté pytle
8 (pátek)

6 (pátek)

10 (pátek)

Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
7 (čtvrtek)

5 (čtvrtek)

9 (čtvrtek)

Svoz skleněných obalů – kontejner
15 (pátek)

13 (pátek)

17 (pátek)

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů – černé pytle
6, 13, 20, 27 (středa)

4, 11, 18, 25 (středa)

1, 8, 15, 22, 29 (středa)
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 22 oznámení, řešeno 21 přestupků na úseku silničního provozu,
5 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 ob-

čany 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 předáni
odchytové službě a převezeni do útulku.
 Dne 2. 12. 2015 v 14.54 hodin telefonicky oznámila výpravčí ČD Albrechtice,
že po odjezdu vlaku si všimla, že v kolejišti leží nějaký muž a nevstává. Hlídka
OP na místě zjistila, že muž D.P. z Havířova si krátil cestu přes koleje na zástavku autobusu a při tom si patrně zlomil
kotník. Na místo byla přivolána RZS a po
příjezdu hlídka OP pomohla záchranářům zraněného muže naložit do sanitky.
 Dne 2. 12. 2015 v 21.40 hodin během
pojížďky na ulici Školní bylo zjištěno
odstavené vozidlo, které mělo zapnutá
výstražná světla. Když hlídka OP dojela
blíže k vozidlu, tak si všimla osoby vedle
vozidla na chodníku, jak drží v ruce nějaký sáček, který odhodila do trávy. Osoba poté šla k otevřeným dveřím odstaveného vozidla na straně řidiče. Hlídka
OP zastavila služební vozidlo a zeptala
se muže, proč vyhazuje odpad do trávy
a jestli nepotřebuje pomoc. Muž se omluvil a šel odpad sebrat. V tom hlídka OP
zpozorovala, že muž lehce vrávoral, nesrozumitelně odpovídal a jevil známky
podnapilosti. Muž na dotaz jestli vozidlo
řídil a co tady dělá odpověděl, že jede
z Těrlicka za přítelkyni a zrovna prorazil přední gumu. Muž držel v ruce klíč
na výměnu kola, tak byl vyzván, ať jej
odloží a vypne motor vozidla. Muž tak
učinil a na dotaz, jestli nepožil alkohol
odpověděl, že před jízdou pil alkohol a
předložil řidičský průkaz na jméno K.V.
z Hradce Králové. Doklady od vozidla
údajně zapomněl v Těrlicku. Hlídka OP
muže zajistila a přivolala na místo hlídku PČR Těrlicko a ta si případ převzala.
Muž následně při dechové zkoušce nadýchal 2,68 promile.
 Dne 23. 12. 2015 v 20.57 hodin telefonicky oznámil K.T. z Havířova, že v
prostorách restaurace Dělnický dům se
pohybuje opilý D.S. z Albrechtic, je vulgární a agresivní k hostům. Hlídka OP
po příchodu do restaurace uviděla opilce
na chodbě a vyzvala jej, aby po zaplacení
opustil budovu a neobtěžoval svým chováním hosty. Načež začal slovně napadat
hlídku OP vulgárními výrazy a následně

ji i fyzicky napadl. Po výzvě, aby upustil od svého protiprávního jednání, byly
použity hmaty a chvaty a agresorovi byla
nasazena pouta. Následně byl předveden
na služebnu OP, kde se uklidnil a byla
mu pouta sundána. Hlídce OP se omluvil
a byl předán rodině.
 Dne 24. 12. 2015 v 1.18 hodin telefonicky oznámil D.J. z Albrechtic, že mu
neznámý pachatel vysypal v zahradě na
zaparkované vozidlo obsah popelnice.
Hlídka OP okamžitě vyjela na místo a
zjistila, že na vozidle je způsobená majetková škoda a proto byla na místo přivolána hlídka PČR Těrlicko. Hlídce OP se podařilo šetřením zjistit pravděpodobného
výtržníka a ten byl následně vypátran a
řešen PČR. Také přislíbil škodu na vozidle uhradit.
 Dne 28. 12. 2015 v 09.50 hodin během pochůzky našla hlídka OP na ulici
Hlavní položené pánské kolo zn. „Kellys
Radins“. Hlídka OP vyčkala na místě, ale
majitele se nepodařilo nalézt. Lustrací
přes PČR Těrlicko nebyl nalezen majitel,
ani nahlášena krádež. Kolo bylo předáno
na OÚ Albrechtice jako nález a majitel si
jej může vyzvednout.

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
Tel.: 596 428 119
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz

 Dne 18. 1. 2016 v 14.15 hodin osobně

oznámila K.V. z Albrechtic, že k popelnicím na ul. Středové vyhodila celou sedací soupravu nájemnice bytu na č.p. 433.

Hlídka OP věc osobně prověřila a vypátrala nájemnici bytu, která se k věci přiznala. Bylo jí vysvětleno, že nemůže odkládat odpad mimo popelnice. Lustrací
zjištěna V.L. z Chotěbuze, která se omluvila a slíbila nápravu a sedací soupravu
nechala odvézt na sběrný dvůr. Přestupek dle §47/1 písm.h) zák.200/90Sb. byl
vyřešen domluvou.
 Dne 23. 1. 2016 v 19.00 hodin osobně
oznámila V.L. z Chotěbuze, že u kostela
na ul. Obecní nalezla ve sněhu pohozenou peněženku. Na služebně OP byla za
přítomnosti oznamovatelky peněženka
otevřena a prohledána. V peněžence byl
občanský průkaz pana G.B. z Albrechtic,
dále průkaz zdravotní pojišťovny a ﬁnanční hotovost cca 600,–Kč. Peněženka
byla převzata a následně předána oproti
podpisu majiteli.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP
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Zápis do 1. tříd

VÍTÁME
nové občánky
Obce
Albrechtice
Sebastian Pohl, Matyáš Malysz,
Štěpán Ličák, Timotej Supik,
Annabel Sohrová, Meda Feber,
David Pokrývka, Klára Skotnicová,
Julie Hanzlová, Emily Krutková,
Štěpán Žídek, Ráchel Slámová.

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.

„Náš malý chlapeček, naše malá holčička,“ bylo slyšet doposud v mnoha
rodinách. Ale pozor, už je to náš předškolák a předškolačka. Co se stalo? 3.
a 4. února proběhl na naší základní
škole zápis do prvních tříd. Budoucí
předškoláci předvedli, co už umí. Nakreslili tatínka či maminku, přednesli
básničku, zazpívali písničku, spočítali
pastelky, určili barvy, věděli, kde byd-

lí a dovedli se podepsat na tabuli. Byli
i takoví šikulové, kteří uměli zavázat
mašličku a počítat do 20. Po zápisu
si odnesli malé dárečky od školáků.
Děti se do školy těší a nyní zbývá jen
připravit aktovky a pouzdra, protože
1. září vstoupí už do velké školy a čeká je spousta kamarádů a hodné paní
učitelky.
Mgr. DAGMAR UVÍROVÁ

Zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2016/17
Tegoroczne zapisy do klasy pierwszej
odbyły się tym razem w środę 10 lutego.
Do zapisów przyszły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. W miłej atmosferze poszczególni adepci na ucznia naszej szkoły przystąpili do przygotowanych zadań
w towarzystwie Telewizji Ostrawa oraz
fotografa Głosu Ludu. Atmosfera była
naprawdę bardzo uroczysta. Każdy sześciolatek miał do wykonania kilka zadań,
które sprawdzały czy już może od września rozpocząć naukę w szkole. Przyszli
uczniowie przystępowali do pełnienia
zadań bardzo odpowiedzialnie za co im
pani nauczycielka podarowała kredki
oraz plakietkę Mądrej Sowy – symbolu
naszej szkoły. Do tegorocznych zapisów
przyszła czwórka dzieci i wszystkie zostały przyjęte.
Dyrekcja PSP

6

naše školy

Ledová Praha
V době pololetních prázdnin 29. 1. – 31. 1. 2016 se 22 žáků naší školy vydalo v rámci akce Ledová Praha poznávat krásy a zajímavosti našeho hlavního města.

Náš první výlet po Praze vedl kolem
Černínského paláce, Lorety na Hradčanské náměstí a na Pražský hrad.
Prohlédli jsme si chrám sv.Víta,Václava
a Vojtěcha, Starý královský palác s gotickým Vladislavským sálem, nejstarší kostel na Pražském hradě Baziliku
sv. Jiří a malé domky ve Zlaté uličce. Poté
jsme na Staroměstském náměstí zhlédli
orloj, pražský poledník a absolvovali
komentovanou prohlídku Staroměstské
radnice. Pak jsme jeli do Království železnic, kde je největší modelová železnice ve střední Evropě. Navštívili jsme
Zrcadlový labyrint, imaginárium a kaleidoskopické kino Na Můstku.
Druhý den nás čekala návštěva Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy, kde nám čestný prezident debrujárů pan doc. RNDr. Zdeněk Drozd,
Ph.D., předvedl nevšední fyzikální experimenty.
Pak jsme navštívili Národní památník
na Vítkově, Vyšehrad a prohlédli si Sla-

vín. V kostele Panny Marie Vítězné byla
k vidění soška Pražského jezulátka i jeho vzácný šatníček. Prošli jsme se kolem
Lennonovy zdi, po Mostě zamilovaných
s množstvím připevněných zámků, kolem uměle vytvořené strouhy Čertovka
na Kampu. Přes Karlův most jsme přišli
do Muzea Karlova mostu a vydali se na
plavbu po Vltavě.
Poslední den jsme zamířili k Národnímu muzeu a soše Svatého Václava. Prošli jsme Václavské náměstí. Na nábřeží
Vltavy jsme krmili racky a navštívili Muzeum Bedřicha Smetany a Náprstkovo
muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Ze Staroměstského náměstí
jsme se vydali Celetnou ulicí k Prašné
bráně kolem Obecního domu k oblíbenému místu rozchodu, k Paladiu.
Se spoustou dojmů a zážitků jsme mířili zpátky domů. Ledová Praha se nám
vydařila a rádi na ni budeme vzpomínat.
Mgr. MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Mrazík

Jedno slovo a každý ví, o
čem je řeč. Ruská pohádka
o krásné a pracovité Nastěnce, statečném, ale domýšlivém Ivanovi a o jejich
lásce. Také Mrazík na ledě
doslova obletěl zimní stadióny celé České republiky
i Slovensko.
Ostrava se tak poté, co
byla místem vzniku Mrazíkovy verze „ledové“, stala
i místem vzniku jeho verze
jevištní. Pohádku samotnou znají celé generace
Čechů, stejně tak i Mrazíkovy hlášky.
To vše na vlastní oči
mohlo vidět 54 žáků naší
školy – zdatných sběračů
papíru, kteří byli tímto návštěvou Mrazíka odměněni v Divadle Jiřího Myrona.
24.ledna se pro ně stala
obyčejná neděle sváteční,
kdy se dali do gala a prožili
krásný kulturní zážitek.
Mgr. INGRID DEMELOVÁ

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

Karneval
pro žáky
1. stupně
Všichni ti žáci 1. stupně, kteří netrpělivě od začátku roku očekávali karneval,
byli potěšeni. V letošním roce už úderem 15. ledna vypuklo karnevalové
nadšení a šílenství, které vedla kašpárka Šárka se svými kamarády z pohádek.
Po důkladných přípravách se zrodily
úžasné masky melounu, kukačkových
hodin, večerníčků, čarodějnic, pirátů,
divoženek, pejsků a princezen. A kdo
zvítězil? Nejen po domácku vyrobené
masky, ale zvítězili všichni, kteří přišli
a dobře se bavili. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
karnevalu.
Mgr. DAGMAR UVÍROVÁ

Lentilky
na
karnevale
Děti od první po šestou třídu – to je naše parta. Rády tančíme moderní tance a
15. ledna jsme tančili na karnevale pro
1. stupeń.
LENTILKY
s paní učitelkou
DAGMAR UVÍROVOU

Sférické
kino
Naši prvňáčci se již ve škole aklimatizovali, ale v pátek 5. února byli mile
překvapeni, protože místo cvičení v tělocvičně, navštívili obrovskou kouli sférického kina. Promítaný ﬁlm navazoval
na učivo v prvouce Naše tělo a bylo
opravdu velmi zajímavé sledovat naše
tělesné orgány v těle. Protože se nám
promítání velmi líbilo, těšíme se již na
příští ﬁlm.

naše školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICE SE ZAPOJILA DO NOVÉHO PROJEKTU:

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – Výzva 57
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu:
»ROZVOJ TECHNICKÉHO
VZDĚLÁNÍ
NA ZŠ ALBRECHTICE«
CZ.1.07/1.1.00/57.0430
Jedná se o rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní
školy, v naší škole se jedná o předmět
práce s technickými materiály pro žáky
– chlapce sedmého ročníku. Tato aktivita přispívá k vybavení školní dílny.
Protože vybavení naší školní dílny
bylo již třicetileté, vybavili jsme dílnu
novými pracovními dílenskými stoly –
ponky se svěráky a nakoupili jsme nové
ruční nářadí pro žáky. Popis realizace
klíčové aktivity projektu 1 – podstatou
realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné hodnocení.
Zde se vybere některý z tématických
okruhů vzdělání oblasti Člověk a svět
práce. Žáci museli zpracovat žákovská
portfolia, kde byl přesný popis práce,
pracovní postup, technický výkres a dokumentace zpracování samostatného
výrobku. Bylo zde i sebehodnocení při
realizaci výrobku.
Výstup klíčové aktivity: vybavená dílna, minimálně 15 žákovských portfolií
a jedno učitelské, plán rozvoje technických dovedností žáků a vyhodnocení
účinnosti plánu. Cílem klíčové aktivity
2 - je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků školy na druhém stupni.
Podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály,
zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.
Výstupy byly osvědčení o absolvování
vzdělávacích kurzů a záznam portfolia učitele. Celkové způsobilé výdaje
projektu na klíčové aktivity 1 a 2 činí
212.481,- Kč.
Díky tomuto projektu máme nově vybavenou učebnu pracovního vyučování
– dílen. Máme nové pracovní stoly – ponky, které vyrobilo SOU Dakol Petrovice,
máme nové nářadí pro žáky i učitele.
Podívejte se na fotograﬁe staré a nové
dílny.
Mgr. ZDENĚK FEBER
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WITAMY PO PRZERWIE WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW!

Zobaczcie, jak minęły nam
ostatnie miesiące w przedszkolu
»WESOŁA BIEDRONKA«
Po krótkiej przerwie na złapanie oddechu po styczniowym kolędowaniu,
przyszedł czas na karnawał. Jak co roku
Macierz Szkolna zorganizowała 7 lutego
2016 dla dzieci balik. Tym razem zdecydowaliśmy się na imprezę tematyczną
a motywem przewodnim było szeroko
pojęte zdrowie. Impreza niezwykle udana, tym bardziej, że była to „balikowa
premiera” nowego zarządu MSz, który dzielnie odnajduje się w swej roli.
O przednią zabawę zatroszczyła się głównie dwójka odważnych rodziców – pani
Jola Polok oraz pan Grzegorz Rozmus,
którzy w przebraniu lekarzy zapewnili
dzieciom ciekawy i pełen niespodzianek
program. Pozostałym rodzicom należą
się gratulacje i podziękowania za świetną organizację i niezwykłą atmosferę!

Mieliśmy także możliwość zobaczenia
prawdziwego strażackiego sprzętu. Choć
atrakcji było co nie miara, największym
powodzeniem cieszyły się ogromne pojazdy, które mogliśmy obejrzeć z bliska.
Spora grupa chłopców zadeklarowała,
że w przyszłosci zostaną strażakami.

Jak nam idzie?

Przedszkolaki przed wozem strażackim.
A co powiedziały dzieci po pokazie
doświadczeń z dziedziny ﬁzyki, który
dla nas zorganizowało Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie w piątek 19
lutego 2016? Niewiele. Siedziały tylko
jak zaczarowane z otwartymi buziami
nie mogąc uwierzyć we wszystko to, co
działo się na ich oczach. Jak się okazuje
na naukę nigdy nie jest za… wcześnie.

Na zdjęciu powyżej przedstawiamy
dwoje zwycięzców konkursu na najciekawsze przebranie karnawałowe,
którymi zostali: uczeń 2. klasy – Samuel Skotnica, który zachwycił widownię ręcznie wykonanym strojem
robota, oraz 3-letnia Ema Kielarová
z przedszkola, która pomysłowo przebrała się za receptę.
Tu już jesteśmy z wizytą w Olbrachcickiej remizie strażackiej. 12 lutego
zostaliśmy zaproszeni na pogadankę o
zasadach bezpieczeństwa, które powinniśmy sobie regularnie przypominać.

Kończymy powoli także kurs pływania, na który jeździmy do hawierzowskiego basenu „Delﬁnek”.

Dzieci podczas pokazowej lekcji ﬁzyki.

Na koniec, w kilku słowach jeszcze o
tym, co mamy w planach w najbliższym
czasie. Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc zatem i występ w Domu Pomocy
Społecznej, w kwietniu wybieramy się
na tydzień do przedszkola w przyrodzie,
w maju na bajkę na zamku do Hradca
nad Moravicí. Następnie Dzień sportowy, Dzień Matki, Dzień Dziecka no i ulubiony przez dzieci Festyn. Końcówka roku w przedszkolnym graﬁku jak zwykle
bardzo napięta, ale w tym najlepszym
tego słowa znaczeniu. Czekamy na wiosenne słońce i cieszymy się na spotkanie
w kolejnym numerze Albrechtických listů. Z pozdrowieniami
Przedszkolaki i panie
z „Wesołej Biedronki”

10

naše školy

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

W naszej szkole jest ciekawie
Od ostatnich wiadomości z naszej szkoły upłynęło wiele czasu. Oprócz tradycyjnej nauki, kiedy to uczyliśmy się
czytania i pisania w klasie pierwszej czy
tabliczki mnożenia i ułamków w klasach
starszych, zyskiwaliśmy dużo wiedzy
i doświadczeń w ramach nauczania tematycznego oraz projektów. Z tej racji
w naszej szkole miało miejsce wiele wydarzeń, z którymi chcemy się podzielić.
Wracając do okresu przedświątecznego wspomnijmy konkurs Złota Bombka, który odbył się 22 grudnia 2015.
Konkurs ten był związany tematycznie
z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.
W tym roku główną nagrodę „złotą bombkę” dumnie do swych domów odniosły
sobie dziewczynki z drużyny Wesołe
Renifery: Anetka Santarius, Agnieszka
Polok i Petra Grutman. Zaś tradycyjny
konkurs o najładniej udekorowany pierniczek wygrała Agnieszka Polok.
Tuż po wakacjach świątecznych
w sobotę 10 stycznia 2016 zebraliśmy się
wszyscy w olbrachcickim drewnianym
kościółku, by przypomnieć sobie piękno
Świąt Godowych. Program przedszkola
i szkoły oraz wspólne kolędowanie z rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi zostanie na długo w naszej pamięci.
Na początku lutego obejrzeliśmy
w czeskocieszyńskim kinie ciekawy
ﬁlm i wysłuchaliśmy prelekcji o Afryce
Wschodniej jako kolebce ludzkości. Ten
ciekawy ﬁlm opowiadający o życiu w
Afryce, który jest kolejnym dokumentem projektu Planeta Ziemia 3000, nas
na tyle zainteresował, że z zapałem
opracowaliśmy własną prezentację na
ten temat.

Nasza szkoła zgłosiła się do pomocy
afrykańskim dzieciom poprzez całopaństwowy projekt Bałwany dla Afryki (snehulaciproafriku.cz). Poprzez lepienie bałwanów i przekazanie kwoty

Wystrzałowe konfetti uatrakcyjniły balik szkolny w Domu Robotniczym.
ﬁnansowej wspieramy między innymi
transport rowerów do Gambii (kolaproafriku.cz). Ze względu na to, że tegoroczna zima nie była skąpa na śnieg,
to można było budować bałwany z różnych materiałów. Nasz bałwan jest tego
dowodem.

Aneta Santarius na tegorocznym
Zjeździe Gwiaździstym zajęła 6. miejsce w kategorii klas 2-3.

Nasz plastikowy bałwan!

wiem, bo właśnie zdrowia wszystkim
życzymy i o zdrowie sami powinniśmy
dbać. Program dzieciom pomogły przygotować panie nauczycielki, a o świetną
zabawę karnawałową i smaczny bufet

W sobotę 6 lutego troje uczniów Samuel i Adrian Pawlasowie oraz Aneta Santarius godnie reprezentowali naszą szkołę
w XLIV Zjeździe Gwiaździstym. Jesteśmy
bardzo dumni z naszych kolegów i zdobytych punktów na stoku narciarskim w
Mostach koło Jabłonkowa. Gratulujemy!
Następnego dnia 7 lutego odbył się balik szkolny, który był połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka. To właśnie
im był dedykowany bogaty program,
który był tematycznie związany ze zdro-

postarali się nasi rodzice na czele z panią prezes Macierzy Jolantą Polok. Serdecznie dziękujemy!
W drugim tygodniu lutego przebiegały
w naszej szkole, w ramach proﬁlaktyki
i ochrony przeciwpożarowej, spotkania
z przedstawicielami straży pożarnej.
We wtorek 9. 2. na spotkaniu w szkole
dowiedzieliśmy się dużo ważnych informacji o zapobieganiu pożarom. Nauczyliśmy się jak wzywać pomocy, jak
zachować się w czasie pożaru czy też
jak udzielić pierwszej pomocy w wypadku poparzeń. Natomiast w piątek 12. 2.
zwiedziliśmy remizę strażacką miejscowej ochotniczej straży. Było to dla nas
wielkie wydarzenie, ponieważ mogliśmy
obejrzeć wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaków, wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dziękujemy
strażakom za czas, który nam poświęcili. Dzięki nim dowiedzieliśmy się dużo
informacji o ciężkiej, jednak bardzo ciekawej pracy strażaków.
W piątek 19. 2. nasi uczniowie i przedszkolacy spotkali się w naszej szkole
z kolegami ze Stonawy. Przybył do nas
Teatr Fizyki, grupa młodych pedagogów
z Brna, która w przystępny i dowcipny
sposób prezentowała nam podstawowe
zagadnienia ﬁzyki. Doświadczenia dotyczyły ognia, wody i powietrza… Było to
fantastastyczne dopołudnie, a najlepsze
było to, że sami mogliśmy brać udział
w niektórych eksperymentach.
Nauczyciele szkoły
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Malá ochutnávka z XVII. obecního plesu
V sobotu 30. 1. 2016 se v Dělnickém domě
v Albrechticích konal již 17. obecní ples,
který se letos opravdu vydařil.
Pěknou výzdobu vytvořila ﬁrma MK
dekorace a vdechla tak nový vzhled letošní
plesové sezóně. K poslechu a tanci krásně
hrála kapela Music Drink pod vedením pana
Enenkela. O vystoupení se nám postaral
soubor Suszanie z Horní Suché a soubor
Maniak aerobik z Havířova. Nutno ještě
vyzdvihnout výborné jídlo, které připravili
kuchaři Petr Šipula a Martin Sydor, kteří už
patří mezi stálice obecního plesu.
Velký dík patří všem, kteří se na přípravě
plesu podíleli a také všem, kteří nás
sponzorsky podpořili.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, kulturní referentka

Zahájení Obecního plesu v Dělnickém domě starostou Jindřichem Febrem.

Soubor Suszanie z Horní Suché.

Soubor Maniak aerobik z Havířova.

Parket byl pořád plný...

Kuchaři Petr Šipula a Martin Sydor.
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Malé kalendárium pro rok 2016
Tak jsme úspěšně přežili nejteplejší rok v historii. Milovníci tepla si lebedili při téměř čtyřicetistupňových teplotách, my
ostatní jsme to zvládali doslova s vyplazeným jazykem a těšili jsme se na zimu. Ta se ostatně taky moc nevyznamenala,
do idylických Ladových obrázků má poslední dobou pěkně daleko. Jaké meteorologické pochoutky nám v letošním roce
předloží specialisté na počasí svatý Petr a El Nińo, o tom můžeme zatím jen spekulovat a věřit, že tentokrát nebude padat
tolik teplotních rekordů. U počasí ovšem žádnou jistotu nemáme. Jistá jsou naštěstí alespoň výročí, která si v tomto roce
připomeneme.

1766 – 250 LET

1976 – 40 LET

Tím nejdůležitějším pro naši obec jsou krásné dvěstěpadesáté
narozeniny dřevěného kostelíku sv. Petra a Pavla. V roce 1766
jej na místě staršího, povodněmi a vlhkem zničeného kostela
zřejmě postavil tesařský mistr a karvinský poddaný Jan Glombek. Roubená stavba byla postavena v barokním stylu a patří
k několika málo dřevěným stavbám tohoto druhu, které se na
Těšínsku dochovaly.

19. září byl odhalen Památník osvobození obce Rudou armádou.

1861 – 155 LET
V roce 1861 byla postavena v severní části obce evangelická
škola, kterou navštěvovaly i děti ze sousední Stonavy. Od roku
1950 do 1988 budova sloužila jako evangelická fara.

1936 – 80 LET
V roce 1936 byl v obci založen český Spolek dobrovolných
hasičů. V témže roce, dne 17. května, byl slavnostně položen
základní kámen nového římskokatolického kostela.

1981 – 35 LET
Byla započata výstavba nové čistící stanice odpadních vod
a také stavba nového silničního mostu na Zámostí.

1986 – 30 LET
Slavnostně byla otevřena nová česká základní škola.

2011 – 5 LET
V renovované správní budově bývalého Státního statku byla
otevřena pobočka ﬁrmy SKY Paragliders a.s. z Frýdlantu nad
Ostravicí, která se zabývá výrobou padákových kluzáků, záložních padáků a různých doplňků.

A jen tak krátce letem světem
další zajímavá výročí a události:

1946 – 70 LET
20. října 1946 byl položen základní kámen evangelického kostela.

1951 – 65 LET
V novém kině Družstevník byl promítnut první ﬁlm. Byl to
zřejmě krátký dokumentární ﬁlm„Revoluce z roku 1848 ve
Francii.“ Do evangelického kostela byly zakoupeny nové varhany.

 22. leden 1941 – zemřel český vynálezce František Křižík
(*8.7.1847) – oblouková lampa

 1. únor 1966 – zemřel komik Buster Keaton – slavný Frigo
na mašině (*4.10.1895)

 13. březen 1516 – zemřel český král Vladislav Jagellonský


1956 – 60 LET



U poštovního úřadu bylo založeno jednatelství Československé státní spořitelny. Byla zahájena stavba sídliště Nový svět
– jednalo se o 170 bytů a kulturní dům.



1961 – 55 LET
Na ulici Kostelní začalo fungovat nové sídlo MNV – svou
funkci plnilo do roku 1989, kdy bylo přestěhováno do renovované budovy bývalé základní školy. V témže roce byl založen
při tehdejší Tělovýchovné jednotě Sokol Albrechtice oddíl kopané, který začal hrát první mistrovskou soutěž.

1971 – 45 LET
Na Dělnickém domě byla odhalena pamětní deska Karolu
Śliwkovi, poslanci Národního shromáždění, který zahynul
v roce 1943 v Mauthausenu. Před římskokatolický kostel byly umístěny dvě sochy z bílého kararského mramoru – socha
Krista ukřižovaného a socha Panny Marie Lourdské, které
pocházely původně ze zbořeného kostela sv. Jindřicha v Karviné-Solci.










(*1.3.1456), řečený král Bene (dobře)
5. duben 1916 – narodil se ﬁlmový herec Gregory Peck
(†12.6.2003) – Bílá velryba
26. duben 1986 – výbuch v jaderné elektrárně v Černobylu
14. květen 1316 – narodil se Otec vlasti Karel IV., český
král a císař Svaté říše římské (†29.11.1378)
10. června 2016 – ve Francii začíná Mistrovství Evropy ve
fotbale
20. červenec 1941 – 75 let by se dožil komik Jiří Grossman
(†5.12.1971) – Besídka zvláštní školy
5. – 21. srpen 2016 – budeme sledovat letní Olympijské
hry 2016 v Riu de Janeiru
18. září 1916 – protrhla se přehrada Desná v Jizerských
horách (62 mrtvých)
5. říjen 1936 – narodil se Václav Havel (†18.12.2011), první
prezident po roce 1989
8. listopad 2016 – v USA proběhnou prezidentské volby
9. prosinec 2016 – krásných 100 let se dožije představitel
ﬁlmových „tvrďasů“ Kirk Douglas
OSN vyhlásila rok 2016 jako Mezinárodní rok luštěnin.
ZUZANA MACUROVÁ
kronikářka obce
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Tři
sestry
Řekne-li se „tři sestry“, tak si většinou
představíme nějaké skutečné osoby
rodu ženského. Spřízněné svými společnými rodiči nebo aspoň matkou či
otcem. Ke třem sestrám mám velmi
blízko i já. Nejmladší ze tří sester (a jednoho bratra) byla moje maminka a do
shodného rodinného pořadí se narodila také moje žena. Naše neteř Jana má
dcery Aničku, Bětušku, Janičku a syna
Pavlíka.
Možná se někomu při vyslovení sousloví „tři sestry“ vybavilo drama stejného názvu od Antona Pavloviče Čechova.
Jako by tento spisovatel geniálně vystihl
výše popsaný rodinný model. Jeho „Tři
sestry“ se jmenují Olga, Máša, Irina
(a mají bratra Andreje).
Názvem Čechovovy hry se snad inspiroval též Jiří Brábník a v roce 1985 tak
nazval hudební skupinu. S frontmanem
Lou Fanánkem Hagenem je kapela „Tři
sestry“ v obměněném složení pořád
dobrá a svými fandy milována.
Letos v únoru se v Kanadě, v provincii Alberta, v městečku Canmore konal
Světový pohár v biatlonu. Až skoro kýčovitě nádhernou kulisu vytváří nad

tímto střediskem zimních sportů trio
horských štítů pojmenovaných – Tři
sestry.
I v našich Albrechticích je mnoho žen
a dívek, které jsou rodem tři sestry. Nosí krásná jména. Třeba se jmenují Jana,
Marie, Dana. Kráčejí po svých cestách
a občas se potkáváme.
O některých bytostech ale ani nevíme,
že jsou tři sestry. A že dokonce nemají

ani jméno, ani nechodí. Jen tak stojí. Pořád na stejném místě. To my chodíme
a jezdíme kolem nich. Nemluví, jen se
dívají a naslouchají. A my je skoro nevidíme, jako by byly nehmotné. Až když
se něco zásadně změní. Teprve pak si
všimneme, že nám chybí. A že se s tím
musíme vyrovnat.
Dobrou noc... Naše milé tři sestry lípy.
JP

Wiosna 1959 roku

Było to w 59. roku miniónego wieku.
Wtedy żech, jak każdy zdrowy synek,
brónił ojczyzne w Plzniu. Uczył żech na
wojskowej szkole, tak żech se musioł aji
pieknie oblykać a strugać dobrote.
Jednego pieknego wiosynnego dnia
dziewiynć kamratów i jo musiało jechać
do Šťáhlav strzylać honorowóm salwe
wojokowi, kiery kansik na Słowokach
zginył tragicznie pod tankym.
Nafasowali my gwery, ślepe patróny
i pojechali…
Nad dziedzinóm, na „Chlumie”, był
kierchów, otoczóny kamiynnym płotym i wielkimi lipami. Świyciło marcowe słóneczko, śniyg se dziyrżoł uż jyny
w ciyniu abo w krzipopach, w brózdach ściykała woda. Ku kierchowu uż
szła procesyja ludzi, za trówłóm bioło i
czorno niewiasta, ludzie popłakowali, a
najwiyncyj tatowie tego zabitego wojo-

ka. Muzykanci grali też takóm smutnóm
muzyke – z nogi na noge.
Nad grobym przestali grać, farorz
mówił o Pómbóczku, cywilny mówca
o prawie przirody, a my stoli bokym na
baczność.
Nad kierchowym zaczón śpiwać
skowrónek. Piyrsze po cichutku, potym
jak był coroz wyży, tak śpiwoł do słóneczka, i do całego świata o tym, jak je
pieknie żyć i dożyć se wiosny.
Jak już był ganc malutki, tak mówcy
domówili, a my nabili gwery. Padła kómynda „Pal”. Gruchło naroz 10 laufów,
potym po drugi i po trzeci…
Jak mi przestało trzeszczeć w uszach,
tak posłóchóm takóm bolawóm cisze,
wyglóndóm na niebie skowrónka, a ón
lecioł ku ziymi jak kamiyń, a dziepro jak
był nad ziymióm, tóż odewrził skrzidełka i siednył se na skibe na polu wedle

kierchowa. Uż beztak do wieczora żodnymu nie zaśpiwoł, bo na co śpiwać, jak
strzylajóm…
Mie ale potym dłógo przichodziły do
głowy wszelijaki myśli. Jedna wersyja
była aji tako, że my strzylali Pómbóczkowi do okiyn za to, że w taki piekny
dziyń na wiosne se wzión do siebie młodego synka.
Ludzie se rozeszli, jyny nad grobym
zustali rodzice i niewiasta w czornym
welónie, kiery potym chynyła swoimu
galanowi do grobu. Słóneczko dali pieknie świyciło, my pojechali spadki do
kasarni. Żodyn z nas nie przemówił słóweczka.
Dycki jak na wiosne usłyszym skowrónka, a jak dośpiwo i spaduje ku ziymi, tak żech je myślami na šťáhlavskim
kierchowie w 1959 roku.
STARZIK WŁADEK
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Jak odstoupit od kupní smlouvy
uzavřené na předváděcí akci?
Kuchyňské a zdravotnické zboží, deky či kosmetika jsou běžným sortimentem na tzv. předváděcích akcích, na kterých je leckdy velmi snadné podlehnout manipulaci prodejců a utratit tisíce korun. Své o tom ví i paní Alice, která si na předváděcí akci zakoupila biolampu v hodnotě 25000 Kč. Prodejce
se nejprve vyptával na její zdraví a poté jí přesvědčil, že se její zdravotní stav
po zakoupení lampy výrazně zlepší. Až doma si uvědomila, že je zakoupená
biolampa předražená a nepotřebuje ji. Chtěla by od uzavřené smlouvy odstoupit a získat nazpět vynaložené peníze. Z tohoto důvodu kontaktovala
OBČANSKOU PORADNU Karviná a dotazovala se, jak situaci řešit.
Sociální pracovnice jí poskytla informace z občanského zákoníku, ve kterém
je uvedeno, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů
ode dne převzetí zboží. Zákonem je dále stanoveno, že odstoupí-li spotřebitel
od smlouvy, zašle nebo předá prodejci
bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy
zboží, které od něj obdržel. Odstoupí-li
spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti dnů od odstoupení, všechny
peněžní prostředky.

Sociální pracovnice poskytla paní Alici také vzor odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji
a pomohla jí s formulací obsahu. Paní
Alice má nyní možnost naformulované odstoupení ještě upravit a společně
s biolampou ve stanovené lhůtě odeslat
doporučeně s dodejkou na adresu prodejce. Prodejce by měl poté paní Alici
vrátit peníze, které zaplatila.
Mgr. LENKA STAREČKOVÁ, DiS.,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná

B

ezplatného a anonymního odborného sociálního poradenství mohou občané Albrechtic využít v sídle
OBČANSKÉ PORADNY Karviná, na
adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji, a
to v pondělí od 8.00-12.00 a od 13.0016.00, v úterý od 8.00-12.
00 a od
13.00-16.00, ve středu od 8.00-12.00
a od 13.00-16.00, ve čtvrtek od 8:0012.00 a v pátek od 8.00-12.00. Občanskou poradnu lze navštívit osobně
nebo kontaktovat telefonicky na čísle
734 645 272.

Nová PÉTANQUE sezóna 2016
Zima pomalu odchází a před hráči PAK
Albrechtice se již jasně rýsuje nová sezóna. Nezpochybnitelným vrcholem té
letošní je účast na Mistrovství Evropy
v Monaku, kterou si svým loňským vítězstvím na Mistrovství České Republiky vybojovali naši hráči: Jan Bukovčík,
Jaroslav Ševčík a Kamil Vajčovec. Samozřejmě se i v letošním roce budou naši
hráči účastnit všech mistrovských turnajů České republiky i mezinárodních
turnajů CENTROPE. Velmi pozitivně
je vnímána v ČAPEK (Česká Asociace
pétanque Klubů) práce s juniory v klubu, neboť od letošního roku klub PAK
Albrechtice rozšířili další dva (Matěj Šimara, Daniel Mrowiec).
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat OÚ Albrechtice za neutuchající
podporu a vstřícnou spolupráci s naším
klubem. Přeji tímto všem hráčům mnoho úspěchů v nadcházející sezóně, a jak
se v našem sportu říká: „Koulím zdar!“.
LIBOR POLÁCH,
předseda PAK Albrechtice
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Místní COOP Beskydy
bude bilancovat

Albrechtičtí členové spotřebního družstva COOP Beskydy
(dříve do roku 2014 Jednota-Jedność) se 6.dubna tohoto roku
od 18.hodin sejdou v Dělnickém domě. Zhodnotí svou činnost v uplynulém roce a zaměří se na výsledky hospodaření
družstva. A také na akce pořádané výborem volebního obvodu číslo 321 v Albrechticích. Pozitivní ohlas měl zejména
srpnový zájezd s prohlídkami Frýdeckého zámku, Muzea kloboučnické výroby v Novém Jičíně a sladká exkurze v medovém království ﬁrmy Marlenka.
Ing. JAROMÍR PAWLAS
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Vážení občané,
blíží se Velikonoce,
proto mi dovolte
popřát Vám
pohodové prožití
těchto svátků.
Těšte se z přítomnosti
Vašich nejbližších,
užívejte si klidu,
pohody a radosti
z prvních jarních paprsků.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka kultury

KOUPÍM
dům,chatu nebo parcelu.
I zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel. číslo:
608 370 379
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AVON

Oblastní zastoupení

Barbora Koneszová

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

Nezávislý reprezentant společnosti
 Možnost vyzkoušení
novinek a vzorků
 Kosmetické poradenství a servis
 Aktuální katalogy
a informační materiály
KONTAKT:
Avon Albrechtice
Těšínská 195, +420 603 834 874
avonalbrechtice@gmail.com

PEDIKÚR A

ve zdravotním středisku

Keramika Chapčáková,Palackého 2, Havířov

ALENA KAŠPAROVÁ

KURZY KERAMIKY
pro děti, dospělé a seniory.
Otevírá se již 40 kurz březen – červen 2016,
1x týdně 2 hod. 1500,- Kč
tel. 606 893 730, www.sweb.cz/chapcakova

ˆ

ˆ

Pohrební sluzba 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






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

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

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná
a vyřídí každé pondělí
mezi 14.00 – 15.20 hodin
na Obecním úřadě v Albrechticích
v 1. patře (zasedací místnost)

JUDr. MARCELA ŽORIČOVÁ
formou poradenství, sepisování
listin, žalob, smluv včetně kupních,
také převody nemovitostí
a zřizování věcných břemen.
Kontakt možný i na tel. č.

Ha 596 810 741, 603 447 219
Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 19. 5. 2016 do 13:00 hodin
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