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rázdniny skončily a je tady opět
nový školní rok. Žáci společně kráčeli do školy po novém chodníku a i ve
škole je čekala další vylepšení. Prvňáčci mají své první skupinové foto. Před
mateřskou školou nám vyrostl retardér, který by měl výrazným způsobem
přispět ke zvýšení bezpečnosti našich
dětí.
Na veřejném dětském hřišti v centru
obce začala výstavba dalšího herního
prvku, který tak obohatí stávající vybavení. Pamatovalo se i na starší spoluobčany, kteří od léta mohou využívat
nově postavenou pergolu u domu
s pečovatelskou službou.
Vrcholí přípravné práce pro zahájení rekonstrukce mostu na ulici Školní.
Zde si budeme muset zvyknout na dopravní omezení, neboť po dobu opravy, tj. do léta 2017, bude instalována
lávka pouze pro pěší. Opravu bude
provádět ﬁrma EUROVIA.
Přeji všem čtenářům našich Albrechtických listů hezký, ničím nerušený
podzim.
JINDŘICH FEBER, starosta
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RADA OBCE
za období od 26. 5. 2016 do 21. 7. 2016 projednala:
 souhlas a podporu realizace projek-

tu „Výstavba 6 podporovaných bytových
jednotek pro seniorské bydlení Albrechtice, pozemek p.č. 1382/16, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína“ investora, tj. společnost B.S. Marková, s.r.o., zastoupené
jednatelkou Ing. Helenou Markovou,

 vydání Nařízení č.1/2016, kterým se
stanovuje zákaz podomního prodeje,
viz. str. 5,

 zadání opravy zpevněné plochy u
Základní školy a Mateřské školy Albrechtice společnosti BELANGA s.r.o.,
se sídlem Biskupský dvůr 2095, 110 00
Praha 1, IČ: 01765744,
 zakoupení dalších herních prvků na
hřiště u ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ul. Školní.
Ing. JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 9. 6. a 28. 6. 2016 projednalo:
 přijetí dotace na akci „Kanalizace Al-

brechtice“ ve výši 606.869,75 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí,
 poskytnutí dotací FK Baníku Albrechtice na opravu plotu kolem fotbalového hřiště a na vybudování parkovací plochy u fotbalového hřiště v celkové
výši 400 000,- Kč.
Usnesení z jednání Rady obce Albrech-

tice a Zastupitelstva obce Albrechtice
jsou k dispozici na webových stránkách
obce www.obecalbrechtice.cz. Na webových stránkách obce Albrechtice jsou
zveřejňovány mimo programu jednání
Zastupitelstva obce Albrechtice i všechny materiály, které jsou na tato jednání
předkládány: www.obecalbrechtice.cz
– úřední deska
Ing. JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

INFORMACE PRO OBČANY – MÍSTNÍ POPLATKY
Žádáme občany, kteří neuhradili místní poplatek „za psy“ a za „odpady“ za rok
2016 v daném termínu, aby tak učinili neprodleně. V opačném případě může
Obecní úřad Albrechtice poplatek navýšit až na trojnásobek.
 Poplatek za odpady 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. V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku za odpady, nutno doložit patřičné potvrzení. Bližší
informace k osvobození a úlevám viz „OZV č. 2/2015“ v čl. 6, na stránkách www.
obecalbrechtice.cz v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice“.
 Splatnost poplatku za psy byla následující. Nečiní-li poplatek více než 500,- Kč
ročně, je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, a to v termínu do
30. 4. a 31. 8. příslušného kalendářního roku.
 Sazba poplatku „za psy“ za rok 2016 činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě – za prvního psa 1200,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa 1500,- Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku – za prvního psa 100,- Kč,
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) – za prvního psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.

Speciﬁcký symbol pro místní poplatek za psa 1341. Speciﬁcký symbol pro místní
poplatky za odpady: 7337. 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.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení (u odpadů jména a
příjmení všech osob, za které je poplatek hrazen), číslo popisné, popřípadě po
telefonické domluvě na tel. č. 596 428 448 přidělený variabilní symbol. Nutno
zkontrolovat i splnění poplatkové povinnosti za předcházející roky.
RENÁTA PAPALOVÁ, referent finančního odd.
KORNELIA KAPIASOVÁ, referent majetkoprávní

VÍTÁME nové občánky
obce Albrechtice
Justyna Wawreczka
Kateřina Žežulková
Bruno Šataník
Sebastián Adamčík
Aneta Andrýsková
Lukáš Skotnica
Viktorie Gastová

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.

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
 změna jména či příjmení
 úmrtí
aby tuto skutečnost nahlásili na matriku Obecního úřadu Albrechtice,
dveře č. 22 (1. patro). Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

3

informace z obce

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU
SPALOVACÍHO STACIONÁRNÍHO ZDROJE NA PEVNÁ PALIVA
Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva
kalendářní roky kontrolu technického
stavu a provozu zdroje.
Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále
jen „zákon“) je provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět jednou
za dva kalendářní roky prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně
způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Doklad
o provedení této kontroly, že spalovací
stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
(pro zdroje umístěné na území města
Havířova, na území obce Horní Suchá,
Těrlicko, Horní Bludovice a Albrechtice

je obecní úřadem obce s rozšířenou působností Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2,
736 01 Havířov-Město).
Provozovatelem zdroje se rozumí
právnická anebo fyzická osoba, která
zdroj skutečně provozuje; není-li taková
osoba známá nebo neexistuje, považuje
se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly
technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona). Neprovedení této kontroly nebo
nepředložení potvrzení (na vyžádání) o
provedení této kontroly je pod sankcí u
občanů až 20.000,- Kč a u podnikatelů
až 50.000,- Kč. V případě spalovacích
stacionárních zdrojů, jejichž výrobce
již zanikl nebo není zjistitelný, může
kontrolu technického stavu, provozu a
instalace provádět odborně způsobilá
osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný

způsob spalování, stejná nebo obdobná
konstrukce spalovacího stacionárního
zdroje). Seznam odborně způsobilých
osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován
Hospodářskou komorou ČR na jejích
webových stránkách http://www.aptt.
cz/opravneni-ozo.php

UPOZORNĚNÍ:

Kontrola technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva podle zákona o ochraně
ovzduší, nemá nic společného s čištěním, kontrolou a revizí spalinových
cest, což se provádí podle vyhlášky č.
34/2016 Sb. Tato vyhláška předepisuje
způsob čištění a kontroly spalinové cesty, kdy se provádí revize (např. při změně druhu paliva, po komínovém požáru,
před uvedením nové spalinové cesty do
provozu) a jakým způsobem. Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Hasičský záchranný sbor kraje může
vlastníkovi nebo provozovateli objektu,
který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem (133/1985 Sb.),
uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Občanovi může uložit sankci až do výše
25.000,- Kč.
(mmh)

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Čištění
spalinové cesty

Do 50 kW včetně

Nad 50 kW

Pevné

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

Plynné

Sezónní
provoz
1 x za rok 1 x za rok

Kontrola
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí oznamuje všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou
vlastníky lesů o výměře do 50 ha, že
mohou písemně nebo ústně do protokolu oznámit své hospodářské záměry
a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov, případně oznámit,
že si pro svůj majetek zadaly zpracování lesního hospodářského plánu. Lesní

hospodářské osnovy budou vypracovány na období od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2027 pro zařizovací obvod, který je
tvořen katastrálními územími obcí Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice,
Horní Suchá, Těrlicko. Místem podání
hospodářských záměrů a požadavků
je Magistrát města Havířova, odbor
životního prostředí, Svornosti 86/2,
Havířov-Město, kancelář č. B 111a,

1. patro. Připomínky a požadavky na
zpracování lesních hospodářských osnov mohou u Magistrátu města Havířova uplatnit také orgány státní správy a
další právnické a fyzické osoby, jejichž
práva, právem chráněné zájmy nebo
povinnosti mohou být dotčeny. Termín
pro oznámení připomínek, požadavků
a hospodářských záměrů byl stanoven
do 31. 10. 2016.
(mmh)
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE

Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 20 oznámení, řešeno 18 přestupků na úseku silničního provozu, 1 přestupek § 30/1 písm.m) zák.
200/90 Sb. na úseku zákazu kouření tabákových výrobků, 1 přestupek dle
§ 46/2 zák. 200/90 Sb. porušení OZV č.03/2005 čl.3 „Povinnosti držitelů psů“
a 4 přestupky § 46/2 zák.200/90 Sb. dle porušení OZV č. 01/2013 „O zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“.

 Dne 1. 7. 2016 vstoupilo v platnost
Nařízení rady obce č. 1/2016 „O zákazu
podomního prodeje na území obce Albrechtice“. Proto při výskytu podomních
prodejců mohou občané volat obecní policii nebo Policii České republiky.
 Strážníci odchytili nebo jím bylo občany předáno celkem 5 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 25. 5. 2016 v 20.46 hod. bylo
oznámeno hlídce obecní policie, že na
ul. Hlavní u nákupního střediska jsou
dva neznámí mladíci a něco stříkají na
zeď. Hlídka pojížďkou na ul. Hlavní zajistila dva mladíky, kteří odpovídali popisu. Jeden z nich, V.M. z Havířova, se ke
sprejerství přiznal s tím, že u cesty našel
sprej a chtěl vyzkoušet, jestli stříká. Případ byl předán PČR Těrlicko s ohledem
na možné spáchání trestného činu poškozování cizí věci.

 Dne 1. 6. 2016 v 15.55 hodin je hlídce obecní policie oznámeno, že během
průtrže mračen na ul. Stonavské č.p. 113
byl zatopen sklep a hrozí zatopení kotle.
Hlídka pojížďkou na místo zjistila vodu a
bahno ve sklepě paní H.B a na místo zavolala jednotku JSDHO Albrechtice, aby
vodu a bahno odklidila. Hlídka mezitím
usměrňovala dopravu na ul. Stonavské,
kde na komunikaci došlo k znečištění
bahnem.
 Dne 10. 6. 2016 ve 21.23 hodin telefonicky oznámil P.K. z Albrechtic, že byl
společně s kamarádem M.J. na umělém
hřišti fyzicky napaden kolemjdoucím
J.M., přičemž byla M.J. způsobena tržná
rána na rtu. Hlídka se dostavila na hřiště,
ale útočník mezitím odešel domů. Hlídka
sepsala zápis o podaném vysvětlení a poškozenému doporučila lékařské ošetření. Případ byl předán správnímu orgánu
s podezřením na porušení § 49/1 písm. c)
zák. 200/90 Sb.
 Dne 12. 6. 2016 mezi 01.00 až 02.30
hod. neznámý pachatel postříkal modrým a černým sprejem budovy a zastáv-

Kostelní 547
735 43 Albrechtice
Tel.: 596 428 119
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
ky v obci Albrechtice nápisy Birds, Kush
a Giros, čímž se dopustil trestného činu
poškozování cizí věci § 228 trestního zákoníku a tato skutečnost byla nahlášena
PČR Těrlicko. Pachatel šel nejspíš z Havířova Suché směrem přes Pacalůvku až
na nádraží ČD v Albrechticích.
 Dne 1. 8. 2016 v 9.20 hodin osobně
oznámil M.B. z Albrechtic, že z hrobu na
hřbitově na ul. Školní mu byla zcizena
měděná lampička. Hlídka stav zadokumentovala a po pachateli pátrá. Jelikož
se nejedná o první případ, obracíme se
na návštěvníky hřbitovů, aby se v případě, že uvidí nezvyklý pohyb osob na hřbitovech, aby se obrátili na obecní policii
nebo Policii České republiky. Děkujeme.
 V souvislosti s tím, že se již brzo stmívá, upozorňujeme cyklisty na povinnost
mít vybavené kolo funkčním svítícím
předním bílým a zadním červeným světlem. Je důležité být viděn na komunikaci
!!! Chráníte sebe i další účastníky silničního provozu. Děkujeme.
RENÉ ŠČÍPA,
Obecní policie Albrechtice

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 4. ČTVRTLETÍ 2016
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Svoz odpadů ze 110 l a 1100 l nádob
6, 13, 20, 27 (čtvrtek)

3, 10, 17, 24 (čtvrtek)

1, 8, 15, 22, 29 (čtvrtek)

Svoz papírů – modré pytle
6 (čtvrtek)

10 (čtvrtek)

8 (čtvrtek)

Svoz plastů – žluté pytle
7 (pátek)

11 (pátek)

9 (pátek)

Svoz skleněných obalů – kontejner
14 (pátek)

18 (pátek)

16 (pátek)

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů – černé pytle
5, 12, 19, 26 (středa)

2, 9, 16, 23, 30 (středa)

21 (středa)
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Vážení rodiče,
spoluobčané

Jsme na začátku nového školního roku
a členové školské rady pod vedením
předsedy Ing. Albína Budjače přejí
všem žákům, učitelům a rodičům hodně
elánu, trpělivosti a zodpovědnosti při
dobývání nových vědomostí a poznání
v naší Základní škole a Mateřské škole
Albrechtice. Nicméně bychom se chtěli ještě ohlédnout za dotazníkem, který
pro rodiče Základní školy a Mateřské
školy Albrechtice připravila právě školská rada. Dotazník byl k dispozici od
15. 12. 2015 do 15. 1. 2016, a to zejména
v elektronické podobě na adrese www.
zsalbrechtice.cz.
Dotazník umožňoval v několika úrovních ztotožnit se nebo naopak nesouhlasit s názory či situacemi, které souvisí s
naší základní školou a mateřskou školou
a s tím, co se v nich děje. I když jsme si
v jednom z minulých vydání Albrechtických listů přáli, aby se tohoto, i když
anonymního vyjádření se k dění v naší
základní a mateřské škole zúčastnilo
co nejvíce rodičů školáků a rodičů dětí
předškolního věku, musíme zde vyjádřit
určité zklamání z počtu respondentů,
kteří dotazník vyplnili. Budeme-li pracovat s jednoduchou úvahou, že v minulém
školním roce navštěvovalo základní školu cca 260 žáků, pak účast na dotazníku
byla 23,5%, neboť dotazník vyplnilo pouze 61 rodičů. Kompletní výsledky jsou
stále ještě ke zhlédnutí na webových
stránkách naší školy. Ve stručnosti lze
však zhodnotit, že na připravené dotazy
bylo 84% pozitivních odpovědí.
Za Školskou radu
Ing. ALEŠ MOLINEK

Ohlédnutí za Albrechtickou poutí 2016
V letošním roce jsme pro Vás připravili tradiční Albrechtickou pouť ve zcela novém kabátě. Pouť se přesunula z areálu
Zámostí přímo do centra obce. Naší snahou bylo tradici oživit a vdechnout této akci něco nového a zajímavého. Podařilo se nám pro naši obec zajistit nové a neokoukané pouťové
atrakce. Také večerní zábava byla zpestřena vystoupením
např. hudební skupinou Nebe a celou akci dokreslovaly sjednocené stánky.
Neméně slavné to bylo v tento den i u dřevěného římskokatolického kostelíka na hřbitově, který v letošním roce oslavil
250. výročí. Kostelík byl zpřístupněn veřejnosti a v průběhu
akce nakouklo 383 návštěvníků.
Všem účinkujícím a organizátorům patří velký dík za vydařenou akci, což dokazuje velký počet účastníků.
Již nyní se můžete těšit na příští rok, neboť pro úspěch budeme akci v centru obce opakovat.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referent kultury
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Obec Albrechtice

Gmina Olbrachcice

srdečně zve občany,
kteří dovršili nebo dovrší v letošním roce 70 let
a občany starší 70 let, na

serdecznie zaprasza obywateli,
którzy ukończyli lub ukończą w tym roku 70 lat
oraz obywateli ponad 70 lat, na

SETKÁNÍ
OBČANŮ,

SPOTKANIE
OBYWATELI,

které se uskuteční v Dělnickém domě
dne 26. 9. 2016 v 15.00 hodin.
Program a občerstvení zajištěno

które odbędzie się w Domu Robotniczym
dnia 26. 9. 2016 o godz. 15.00.
Program i bufet zapewniony

VÝZVA K PŘIPOJENÍ (PŘEPOJENÍ) NEMOVITOSTI
KE KANALIZACI A ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD (ČOV)
Obec Albrechtice jako vlastník splaškové kanalizace vybudované v letech
2012 a 2015, vyzývá tímto vlastníky nemovitostí v obci Albrechtice – lokalita
ul.Stonavská, m.č. Paseky a Na Zámostí, na kterých vznikají, nebo mohou
vzniknout, odpadní vody, k připojení
svých nemovitostí k jednotné kanaliza-

ci a k přepojení domovní části splaškové kanalizace do obecní splaškové kanalizace, a to v termínu do 30. 11. 2016.
Tato výzva se netýká majitelů RD kteří
mají u svých RD vybudovány domácí
čistírny odpadních vod. Povinnost připojit nemovitosti, na kterých vznikají
odpadní vody ke kanalizaci, vychází

z § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
povinnost vlastníkům nemovitostí připojit se na kanalizaci, je-li to technicky
možné.
ROMAN ŠVESTKA, referent investic

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Již v loňském roce jsem vás informovala o
záměru Moravskoslezského kraje provést
změny v zajištění služby dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou
linkovou osobní dopravou na základě výběrového řízení na nového dopravce.
V souvislosti s touto chystanou změnou jsou připravovány i nové jízdní
řády, k jejímž návrhům jste se někteří
vyjadřovali. Vaše připomínky jsem pře-

dala, jízdní řády byly upraveny a podle
možností s ohledem na návaznost linek
byly některé spoje doplněny nebo jejich
odjezdy posunuty.
Pro oblast Karvinska měla tato reforma v osobní dopravě platit od prosince
letošního roku. Nebude tomu tak! Z posledního rozhovoru s pracovnicí krajského úřadu odboru dopravy vyplynulo,
že změna v systému zabezpečení osobní

dopravy na Karvinsku a s tím související nové jízdní řády se předpokládá až
v průběhu roku 2018.
V roce 2017 bude s vysokou pravděpodobností osobní doprava v obci
směrem na Karvinou zajišťována beze
změn, tedy stejnými dopravci – společností ČSAD Karviná a.s. a Ján Kypús
BUS s.r.o.
Ing. JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

Prázdniny v Základní škole a Mateřské škole Albrechtice
Dne 30. 6. 2016 opustilo lavice naší školy 16 žáků 9. třídy. Zatímco všichni tito
žáci nastoupili po prázdninách do škol,
které si sami vybrali, v naší škole jsme
1. 9. 2016 přivítali 30 dětí, které nynější
„deváťáci“ pasovali na „prvňáčky“.
Během prázdnin proběhly v naší základní škole i mateřské škole menší, ale
i velké úpravy a opravy. Byly vymalovány kabinety, některé chodby a další
místnosti. Celkově byla zmodernizována a vybavena novým nábytkem učebna
němčiny, v 1. patře budovy II. stupně
byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení dívek, chlapců i učitelů a v přízemí byla vybudována hygienická kabinka pro dívky. To vše bylo ﬁnancováno
z příspěvku naší obce. Z dotací Krajského úřadu MsK pak byly vybaveny všechny třídy II. stupně dataprojektory.

Nezměnila se nám však k lepšímu
pouze budova školy, ale i její okolí. Před
školou již není nevzhledný asfaltový
povrch, ale krásná zámková dlažba, na
níž najdeme i nápaditého skákacího
panáka. Zároveň byl vybudován nový
krásný vstup do školy a byla vyměněna
dlažba venkovní terasy. Vše dokreslují

Nový vstup do školy.

další úpravy včetně zeleně, které dělají
celkové okolí školy vzdušné a moderní.
Za tyto změny vděčíme Obci Albrechtice v čele s jejím starostou.
Rovněž i v naší mateřské škole proběhly o prázdninách velké změny. Z bývalé školní kuchyně byla vybudována
krásná víceúčelová místnost pro děti
a moderní přípravna jídel. Celkově byl
upraven venkovní prostor před mateřskou školou a i tam byla položena zámková dlažba. Jistě není bez povšimnutí,
že na vozovce před budovou se podařilo
uskutečnit zpomalovací retardér, o nějž
jsme již žádali několik let kvůli zajištění
větší bezpečnosti zvláště dětí.
Vše opět zrealizovali v bezkonkurenční době představitelé naší obce, kterým
za to patří velké poděkování.
Mgr. ZDENĚK FEBER, ředitel ZŠ
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Zdrowe, uśmiechnięte i wypoczęte…
Takie właśnie były dzieci, które witaliśmy po wakacjach w przedszkolu, a że
kolejny rok z rzędu przyjęliśmy maksymalną liczbę wychowanków tj. 20, w
sali zrobiło się naprawdę gwarno. Cały
pierwszy tydzień staraliśmy się pomagać maluszkom i nowym dzieciom w
adaptacji w nowym środowisku i wygląda na to, że już na dobre pożegnaliśmy
wrześniowe smuteczki.
Choć nasze myśli krążą jeszcze czasem wokół wakacji, powoli odnajdujemy się w przedszkolnej codzienności.
Podczas ciekawych zajęć uczymy się bawiąc i bawimy ucząc. Jak co roku czekają nas liczne uroczystości, występy, wyjścia do teatru i wiele innych atrakcji,
na które nie możemy się już doczekać.
Planujemy również pierwszą wspólną
wycieczkę do zaprzyjaźnionej placówki w Orłowej. Starszaki odwiedzą tym
samym kolegów z wiosennego wyjazdu

W przedszkolu Wesoła Biedronka fajnie jest.
do przedszkola w przyrodzie, a maluszki będą miały okazję ich poznać.
Wszystkim Paniom, dzieciom i ich Ro-

dzicom życzymy wszelkiej pomyślności
w nowym roku szkolnym 2016/2017!
Panie z przedszkola

1 września w olbrachcickiej placówce edukacyjnej
Słoneczny ranek, 1 września, miło pomógł nauczycielom przywitać w naszej
szkole trójkę nowych pierwszoklasistów
oraz jedną uczenicę w klasie drugiej.
Trzech sympatycznych pierwszaków zaraz na pierwszej lekcji poznało literę O,
nauczaną metodą sfumato. Uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego zaszczycili
swoją obecnością pan starosta Henryk
Feber, panie: prezes Macierzy Szkolnej Jolanta Polok i prezes MK PZKO w
Olbrachcicach Helena Bubik, fotograf
Marek Santarius oraz rodzice i bliscy
naszych nowych uczniów. W tym roku
szkolnym 2016/2017 do naszej szkoły
uczęszczać będzie jedenaścioro uczniów,
a do przedszkola jest zapisanych dwadzieścioro dzieci. W imieniu nauczycieli
życzymy wszystkim uczniom wspaniałej szkolnej przygody i samych dobrych
ocen.
Grono nauczycielskie

Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej.

Uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego.

Na dobry początek... czekoladki!
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JEŠTĚ MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2015/2016

19. GLOBE GAMES se uskutečnily v Karviné

Letos se této čtyřdenní akce zúčastnilo na 250 žáků, učitelů a vědců z celé
ČR i několika dalších Evropských zemí
(Norsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a
Chorvatsko). Akci organizovalo vzdělávací centrum TEREZA v úzké spolupráci se dvěma vynikajícími místními GLOBE školami – ZŠ a MŠ Dělnická
a SPŠ Karviná.

Badatelská konference
Letos se na konferenci sešlo na 30 projektů z České Republiky a 7 týmů (nepočítáme-li Slovensko) přijelo prezentovat své
projekty ze zahraničí. Zvláštností byly
týmy z Norska a Chorvatska, které přijely
představit výsledky svého mezinárodního výzkumného projektu zaměřeného na
měření aerosolů v atmosféře. Po prezentacích bylo pro účastníky ve spolupráci
s vědci z Vědecké rady GLOBE a místní
SPŠ Karviná připraveno 12 dílen s odborníky, během nichž si žáci vyzkoušeli pokročilé badatelské experimenty a práci s
nejrůznějšími specializovanými přístroji.

V přírodě i ve městě
Badatelskou konferenci žáků následující den v sobotu 4. 6. tradičně doplňova-

la Terénní hra a Festival pro veřejnost.
Terénní hra se letos odehrávala v bezprostředním okolí dolu Darkov, v krajině historicky silně poznamenané těžbou
černého uhlí, která v létech posledních
prochází náročnou revitalizací. Týmům Gloubáků se tak poštěstilo zkoumat krajinu, jež vzbuzuje mnoho badatelských otázek: Jde o krajinu kulturní

Šesťáci zabodovali v PYTHAGORIÁDĚ!
Pythagoriáda je matematická soutěž pro
žáky 5-8 tříd ZŠ:
Poprvé byla vyhlášena v roce 1979 a
bez přerušení probíhá dodnes.
Školní kolo proběhlo 8. dubna 2016.
Zúčastnilo se ho 17 žáků z naší školy
z 6. až 8. ročníků.
Do okresního kola, které se uskutečnilo na ZŠ 1. Máje, postoupili:

6.A Poláková Terezie
6.A Romanowská Lea
6.A Baron Michal
Gratulujeme!
Všechny informace o škole najdete na
webových stránkách školy: www.zsalbrechtice.cz.
Mgr. IRENA RUHSWURMOVÁ,
Mgr. MIRIAM CHARVÁTOVÁ

nebo o novodobou divočinu? Odkud
se vzaly zkamenělé organismy otisklé
do horniny navezené hlušiny? Co žije v
místním potoce a je tzv. Darkovské moře
opravdu moře?
V sobotu odpoledne se dokoulela tři a
půl metru velká nafukovací zeměkoule,
která je symbolem programu GLOBE v
ČR, od ZŠ a MŠ Dělnická až na Masarykovo náměstí v Karviné, kde probíhala
poslední část akce – festival pro veřejnost, letos zvaný Badatelský jarmark.
Celý pátek jsme prezentovali naše
projekty na studentské konferenci, kde
žáci představují formou prezentace a
plakátů své GLOBE projekty.
Naše děvčata prezentovala projekt
s názvem „Zkoumání vlivu opalovacích
krémů na intenzitu UV záření“, Prezentace se jim moc povedla a naše dívky
byly oceněny i porotou.
A kdo nás reprezentoval? Byla to Sára
Ruhswurmová, Klaudie Branikovičová,
Klára Škutová a Petra Kačmarčíková.
Děkuji děvčatům za celoroční práci a už
nyní se všechny těšíme na příští GLOBE
Games.
Mgr. Irena RUHSWURMOVÁ

Mistr odhadu

V závěru minulé školního roku 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. třida:
1. místo: Ondřej UHEREK
2. místo: Denisa HOLBOVÁ
3. místo: Barbora KADĚROVÁ

V kategorii 8. a 9. třída:
1. místo:Erik HAWLASEK
2. místo: David MIECH
3. místo: Aleš HACKENBERG
Všem gratulujeme
Mgr. MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Debrujáři chodili po žhavém uhlí
V pátek 17. června 2016 se vydalo 20
žáků z Albrechtic do Dolního Benešova, kde se konalo setkání debrujárských klubů Moravskoslezského regionu. Přijeli také vzácní hosté. Mezi
nimi byl prezident debrujárů našeho
regionu Mgr. Libor Lepík a hlavně pre-

zident MILSET EUROPE pan Antoine
van Ruymbeke.
Počasí bylo po oba dny perfektní.
Předvedli jsme si navzájem své pokusy.
A že těch pokusů bylo! Naše vystoupení
ostatní velmi zaujalo, zvláště unikátní
pokus se šneky a třením, který vymys-

lela a ve světové premiéře předvedla
Klára Waclawková. Debrujáři ale nejsou
jen šikovní, ale rozhodně i velmi odvážní, protože součástí setkání byla i chůze
po žhavém uhlí, které si vyzkoušeli i někteří nadšenci z naší školy.
Mgr. MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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První parta na Slovensku
Tou první partou myslím 46 nejlepších sběračů papíru naší
školy, kteří se v pátek 24. června zúčastnili zážitkového výletu
tentokrát na Slovensko. Prvním cílem byla Oravská přehrada.
V jejim přístavu jsme nastoupili na parník a s ním jsme odpluli na Slanický ostrov „Umenia“. Jakmile jsme dopluli zpět
do přístavu, přehrada nás lákala k sobě slovy: „Skočte do mě,
ráda vás osvěžím“. A my jsme poslechli, protože jinak bychom
se v tom parném létě nemohli osvěžit.
Poté jsme pokračovali do Terchové a dalším cílem bylo zdolání Jánošíkových dier. Pravda, cesta byla svízelná: obrovské
kameny, drny, skály, nebezpečné žebříky, propasti, strmé kopce plné vystupujících kořenů kolemrostoucích stromů, prostě
adrenalin jak má být. Ale my jsme byli stateční, nikdo nenaříkal a Janošíkovy diery zdolali i naši nejmladší – tedy prvňáčci.
Stihli jsme také neplánovanou zastávku v malebné vesničce Stará Bystrica. V roce 2007 tam postavili jediný orloj na
Slovensku a ten jsme mohli ještě před naším odjezdem vidět.
Počkali jsme tradičně na celou hodinu a sledovali, jak se orloj
dává do pohybu.

Myslím, že si tento výlet každý plnými doušky vychutnal a
nabudil všechny účastníky k tomu, abychom si za vydělané
penízky ze sběru opět na příští rok někam vyjeli.
Velké poděkování patří p. as. L. Chybové a p. Kampasové za
pomoc při dozoru nad dětmi a p. Ing. Horskému, který celý itinerář cesty připravil.
I. DEMELOVÁ, organizátorka výletu

Také druhá skupina se dočkala
Druhá parta nejlepších sběračů papíru naší školy se v úterý
28. června 2016 dočkala své sladké odměny. Myslím to tím
doslova a do písmene. Vysvětlení je jednoduché. 27 žáků na-

vštívilo výrobnu tradičních medových dortů Marlenka, kterou
v r. 2003 založil Armén Gevorg Avetisjan se svou sestrou. Zde
jsme si mohli prohlédnout nejen automatickou výrobní linku,
která má délku 80 m a je jediná svého druhu na světě, protože
za hodinu vyrobí až 1 000 ks dortů, ale také jsme mohli všechny výrobky ochutnat. Na závěr jsme svým nebližším také nějaké sladkosti koupili.
Pak jsme pokračovali pod zříceninu hradu Hukvaldy. Jako
předkrm jsme si dali Tropic Hukvaldy – jde o miniareál, kde
jsme viděli spoustu motýlů, mušlí, drahých kamenů, exotických rostlin . Úžasné, jak celá zahrada byla upravená. Úplně
ze všeho nás dostala puma a leguán.
Pak jsme pokračovali ke zřícenině hradu Hukvaldy. Nepohladit si ocas lišky Bystroušky (už v novém provedení) to by
snad byl hřích. Také rozhled z hradní vyhlídky stál zato.
Poděkování patří Mgr. J. Kowalczykové a p. L. Jedlinské, které dohlížely na tuto prima partu dětí.
Mgr. I. DEMELOVÁ, organizátorka výletu

Army – Land Ostrava – cíl výletu 4.A
Jde o originální multifunkční areál ve Vratimově u Ostravy s
army tématikou.
Areál vznikl v roce 2011 jako muzeum pojízdné, kolové a
pásové vojenské techniky a zbraní. V uzavřeném areálu, který
napodobuje vojenský a bojový prostor, jsou k dispozici různé
outdoor a army-aktivity.
Areál není pouze pro vojenské nadšence, ale pro širokou
veřejnost, kterou oslovuje vojenská tématika, trocha historie a
outdoorový zážitek ve volném čase.
Právě to bylo důvodem rozhodnutí tento areál navštívit. Naše
třída tedy 17. června 2016 zažila:

 komentovanou prohlídku v muzeu ručních palných zbra-

ní, výstroje a výzbroje ČSLA, dále komentovanou prohlídku funkční vojenské historické techniky z dob Varšavské
smlouvy – období tzv. "studené války" - s možností inter-

aktivně vyzkoušet různé pozice vojáků, velitelů v bojové
technice, včetně tanku T 55.
 prohlídku vojenských zákopů, ukázku hledání min
 praktické cvičení poskytnutí 1. pomoci zraněnému ve vojenské pojízdné polní nemocnici PRAGA V3S POP.
 střelbu na cíl paintballovou zbraní
 soutěž o dosažení nejlepšího času na „vojenské opičí dráze
bojovníka“ (kopie výcvikové dráhy armády ČR).
 zkoušku evakuace s odvozem zúčastněných z místa A do
místa B vojenským nákladním vozidlem PRAGA V3S.
Největším zážitkem pro všechny byla bezpochyby právě jízda vojenským vozidlem PRAGA V3S. Děti si den s nadšením
prožily a hodnotí jej jako nejlepší školní výlet. Věřím, že takových bude víc.
Mgr. INGRID DEMELOVÁ, tř. učitelka 4.A
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Přestavba v naší mateřské škole

Retardér před mateřskou školou.

Nově zrekonstruované prostory.

Ještě v červenci se ozývaly v naší školce veselé hlasy dětí zaměstnaných maminek a užívaly si nabídky letních činností,
většinou na školní zahradě a v přírodě. O měsíc později prošly
přízemní prostory MŠ velkou proměnou. V roce 2003 přešla
naše mateřská škola, která neměla právní subjektivitu, pod
zdejší základní školu. Během následujícího léta byla školka
vybavena novým nábytkem ve třídách, postupně každým rokem se zrekonstruovaly dětské umývárny a záchodky.
Téměř 13 let zde byla nefunkční kuchyně a nevzhledná
chodba v přízemí. Protože nám chyběla místnost, která by dětem sloužila nejen jako tělocvična, ale i k jiným činnostem,
hledalo se nejvhodnější řešení. Vznikl dobrý nápad, předělat
prostory ve funkční víceúčelovou velkou a moderní místnost
pro děti a přípravnu jídel pro paní kuchařku. Na začátku se to
zdálo nemožné, ale po několika schůzkách s architekty ing.
Petrem Kalinou a ing. Igorem Kaňou a taky zdejším staros-

tou, dostával nápad konkrétní podobu. Všechny plány byly
průběžně konzultovány na místě se zaměstnanci, což jsme
opravdu ocenili. V srpnu se ﬁrma ROGING – Frýdlant nad
Ostravicí s vervou pustila do práce. Za rekordní dobu zde
vznikla naprosto úžasná místnost, kam si děti budou chodit
zacvičit, zahrají si pohybové hry bez obavy o jejich bezpečí. Také zde bude probíhat Angličtina pro nejmenší, taneční
kroužek s Hopsalínem a pískání na zobcovou ﬂétnu. Tím, že
jsme získali tuto místnost, nebude narušován běžný program
ostatních dětí v mateřské škole a všichni budou spokojeni.
Také krásně upravený prostor před naší budovou byl překvapením pro nás i rodiče. 1. září nás uvítalo pěkně vyřešené
prostředí před školkou, ale hlavně bezpečnější vstup do objektu. Poděkování patří vedení školy, starostovi obce a především
stavební ﬁrmě, která proměnila nápad v realitu.
KVĚTA FUSIKOVÁ, ved. učitelka MŠ

Jesiynne manewry
Na jesiyń je mi dycki troche smutno,
że zaś uciykły ciepłe dni lata i że zaś
mi przibył dalszy roczek. Też se wtedy
spómniym na ty nejpiekniejsze chwile
przeżyte we Stónawie, spómniym se aji
na Jesiynne manewry.
Otóż hned po wojnie stónawianie se
dali do kupy, wyrychtowali zol w Katoliku, przistawili scyne z całym zapleczym.
Żodyn ani za robote nic nie wzión, a eszcze dopłacili. To było parady i radości,
że se mogóm zyńść we swoim PZKO.
Jak zorganizowali zabawe, bal, jak przijechała Polsko Scyna z Juróm spod Grónia i stónawskim aktorym Mołdrzikym,
tak Głos Ludu pisoł, że chybiło stołków,
a bilety wykupili aji nimocni, co leżeli w
łóżku. Jónek z Pohybu nas też pochwolił
we Zwrocie aji Kalyndorzu Ślónskim.
Wtedy pan Hanzel, kiery mioł moc
rod teatr, też chcioł ukozać, na co stać
Stónawianów. Pozganioł organizatorów i chyntnych zagrać i ukozać se na
scynie. Uszyli kostiumy, pojczali stare
gwery, dali do kupy muzykantów, kierych dyrygowoł pan Firla i wyćwiczyli
operetke Emericha Kalmana Jesiynne

manewry. Też żech tam groł austryjackigo wojoka.
Uż na pruby se schodzili ludzie posłóchać piekne melodie, przepiekne
śpiwani Jadzi Kałużanki. Wtedy było zaangażowanych ze sto aktorów i tela też
chyntnych robiło na zapleczu.
W sobote wieczór wszyscy Stónawianie byli w PZKO, grało se i śpiwało z
takóm radościóm, że aż płaczki se cisły
do oczy, ludzie klośkali ani nie chcieli
isć do dómu. Po ceście se śpiwali... taki
buziak to prawdziwy raj...
W niedziele dopołednia zaś cało Stónawa była na mszy w kościele. Na organach groł organista Firla, kiery dyrygowoł aji muzykantów na przedstawiyniu.
Jak groł kościelne pieśniczki, tak symtam zaczón na organach wygrować aji
wóntki operetki Kalmana. Ludzie se
uśmiychali,kościół zaczón szumieć.
Wtedy zagroł... pójdź, pójdź kotku słodki i całusa daj... Farorz Smyczek se obrócił od ołtorza ku organóm i pieknie se
roześmioł, bo w sobote też był na przedstawiyniu. Myślym se, że aji Pómbóczkowi se to wtedy też podobało.

Za tydziyń se musiało przedstawiyni
grać po drugi. Zaś była pełno sala, że
nieszło dychać. Nikierzi prziszli aji po
drugi, co se im to tak podobało. Potym
my grali Jesiynne manewry aji w mieście, aby i tam pocieszyć ludzi.
Dzisio je w Stónawie przepiekno scyna, zol, sóm tam zwani artyści, ale taki
przedstawiyni jak my zagrali w pindziesióntych rokach, uż nie bydzie, bo chybio Hanzla, Firli i stówki amatorów.
O tym, co było, se nikiedy zaspóminómy, a w salce PZKO we Stónawie wisi
wielko fotka Jesiynne manewry.
Aji w naszym olbrachcickim PZKO
był amatorski zespół teatralny. Do dzisio starsi spóminajóm jak reżyserzi, Karol Kalina, potym Karol Miczka i insi od
1947 do 1996 przygotowali prawie 40
przedstawiyń. Myślym se, że aji teraz
by se naszeł organizator, aji dość chyntnych aktorów i muzykantów, aby my
zagrali choć jedno przedstawiyni.Tóż
porozmyślejcie, wypnijcie telewizory i
przidźcie do naszej kapliczki – Domu
PZKO.
Starzik Władek
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Bejvávalo…ve škole
Prázdniny skončily. K velké úlevě rodičů a k neskonalému
smutku téměř všech školou povinných dítek – píši „téměř“,
protože vždycky se najdou takoví, kterým dva měsíce bez
testíků z matematiky a záludných diktátů připadají nekonečné. Ale teď školní třídy zaplnili vykulení prvňáčci i ostřílení
mazáci– deváťáci a školní rok 2016/2017 je v plném proudu.
Jak to ale bylo dřív? Jak to vůbec ve škole vypadalo za dob
našich pradědečků a prababiček? Vraťme se zpět v čase o 90
let a podívejme se na školní rok 1926/1927 v albrechtické
české škole. Učilo se v nové školní budově, která byla slavnostně otevřena 4. listopadu 1923.
Vyučování bylo zahájeno 1.září 1926, do školy nastoupilo
94 žáků.V 1. třídě učil Alois Dvořák, 2. třídu František Bednář, který však k 1. 10. 1926 nastoupil vojenskou prezenční
službu a místo něj nastoupil Alois Kubálek. Hned počátkem
školního roku byla podána žádost o povolení 3. třídy, které
ministerstvo vyhovělo. Z počátku se muselo suplovat a tak
se v 1. a 3. třídě vyučovalo dopoledne a ve 2. třídě odpoledne. K 10. říjnu se vrátil František Bednář, který byl mezitím
vojenské služby zproštěn. Ruční práce vyučovala industriální učitelka Marie Jurajdová, římsko-katolické náboženství
katecheta Alois Baran a evangelické náboženství farář Jan
Geryk.

V kronice se dočteme i o ﬁnancování školy. Na doplnění
učebních pomůcek byla povolena dotace 2.000 Kč. Za 846,20
Kč byly nakoupeny knihy pro žákovskou a učitelskou knihovnu. Na zakoupení učebních pomůcek bylo věnováno 1.153,75
Kč. Normální dotace na učební pomůcky byla snížena o 30%
a vyměřena na 900 Kč. Z toho bylo 648 Kč na vazbu knih,
196 Kč na rámování obrazů a 47 Kč na předplatné časopisů
pro učitelskou knihovnu. Dotace na školní žákovské potřeby
činila 2.400 Kč. Z toho byly zakoupeny za 339,87 Kč učebnice pro nemajetné žáky, psací a kreslicí potřeby za 1.158,20
Kč, potřeby pro chlapecké ruční práce za 523,20 Kč a pro
dívčí ruční práce za 378 Kč. Kromě toho Ministerstvo školství škole darovalo harmonium v ceně 3.000,- Kč, po dvou
knihách do žákovské a učitelské knihovny, sérii historických
obrázků a obrazů do prvouky, železniční mapu ČSR a patery
dětské sáně.
I tehdy se ve škole nejen učilo, ale konaly se i různé školní
akce. Na oslavu 28. října byla ve škole uspořádána žákovská
akademie. Oﬁciální oslava k tomuto dni pak proběhla v režii

odboru Slezské matice osvěty lidové dne 31.10.1926 v sále
hostince u Cichého. Vystoupil profesor Ochman s přednáškou o významu 28. října a bylo sehráno divadelní představení hry „Vrah“.
21. listopadu 1926 sehráli žáci za režie Aloise Bednáře divadelní představení „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ – odpoledne
pro spolužáky a večer pro rodiče. Hra měla velký úspěch.
19. prosince 1926 byla ve škole uspořádána vánoční nadílka. Celkem 89 nemajetných žáků obdrželo různé dárky
– boty, šatstvo, ale i ovoce, cukroví či vánočky – vše v ceně asi 6.000 Kč. Na nadílku přispěla Okresní péče o mládež
v Lazích 25 páry obuvi, odbor Slezské matice osvěty lidové
v Karviné částkou 1.500 Kč, místní odbor Slezské matice
1249 Kč, sbírková akce vynesla 2.250 Kč. Dívčí měšťanská
škola v Brně na ulici Veveří, která byla ochranitelkou dorostu Československého červeného kříže, darovala zdejší škole
obnošené šatstvo, knihy a cukroví.
Na oslavu 77-tých narozenin prezidenta Masaryka sehráli
žáci 6. března 1927 divadelní představení „Honza v kouzelném zámku“.
12. června 1927 uspořádal odbor Slezské matice osvěty
lidové národní slavnost spojenou s dětskými radovánkami,
která se konala v zahradě statkáře J. Michníka. Žactvo obdrželo zdarma uzenky a sodovku.
V každé třídě zvlášť proběhla koncem roku oslava 10. výročí bitvy u Zborova (v této slavné bitvě na Ukrajině bojovaly
vítězně československé legie proti rakousko-uherským a německým vojskům).
Také školní výlet se konal – ve dnech 19. – 22. června 1927
se vypravila 3. třída na výlet do Brna. Prvňáci a druháci si
udělali „jen“ pěší výlet do cihelny v Horní Suché.
Na konci školního roku byla uspořádána výstava žákovských ručních prací, písemností a výkresů, která byla hojně
navštívena.
Školní rok byl zakončen dne 28. června 1927 s 90 žáky.
Průměrná školní docházka činila 93,1%.
Dnešní žáci by zřejmě se svými pra pra neměnili. Doba byla úplně jiná. Finanční částky na školu se nám mohou dnes
zdát směšně nízké. Pousmějeme se i nad dary Ministerstva
školství. Pro tehdejší žáky to však bylo hodně a troufám si
říci, že si toho uměli snad i více vážit.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce
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Splatili jste svůj dluh
a věřitel stále trvá
na jeho zaplacení?
Vymáhání dluhů není žádnou novinkou
a někteří věřitelé touto cestou požadují
po dlužníkovi i to, co již zaplatil.
Podobnou situaci zažil i pan Luděk,
který se obrátil na OBČANSKOU PORADNU Slezské diakonie v Karviné.
Uvedl, že si vypůjčil od nebankovní společnosti částku 50 000,- Kč, kterou včas
a řádně splatil. Jako důkaz mu slouží
ústřižky poštovních složenek o provedených platbách. Pan Luděk však obdržel
od soudu platební rozkaz, kterým mu
je uloženo, aby dluh v plné výši znovu
uhradil.
Sociální pracovnice poskytla panu
Luďkovi informace z občanského soud-

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.
ního řádu, který uvádí, že platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má

účinky pravomocného rozsudku. Podá-li však jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném
rozsahu a soud nařídí jednání. Odpor
nemusí být odůvodněn, ale je-li podán
pozdě, soud jej usnesením odmítne. Sociální pracovnice panu Luďkovi sdělila,
že ústřižky poštovních složenek jsou věrohodným důkazem o zaplacení půjčky
a poskytla mu vzor odporu proti platebnímu rozkazu a pomoc s naformulováním jeho obsahu. Byl informován o tom,
že lhůta pro podání odporu je 15 dnů od
doručení platebního rozkazu.
Mgr. LENKA ZAHRAJOVÁ, DiS.,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná

Činnost Charity Český Těšín lze nyní
zdarma podpořit nakupováním na internetu
Charita Český Těšín využila možnosti
zapojit se do projektu internetového portálu Givt.cz, který umožňuje přímou ﬁnanční podporu neziskových organizací.
Prostřednictvím tohoto portálu můžete
podpořit činnost organizace svými nákupy na internetu, a to zcela bez navýšení
ceny samotného nákupu. Nakupujete-li
on-line, můžete přispět nákupem u svého oblíbeného e-shopu. Mezi registrovanými obchody je již řada známých e-shopů a slevových portálů.
„Posláním Charity Český Těšín je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména prostřednictvím realizace
sociálních a sociálně-zdravotních
služeb a preventivních služeb. Svou
činnost realizuje v severovýchodní části Moravskoslezského kraje,
na území Karvinska, Havířovska
a Českotěšínska. Organizačně se
dělí na 14 středisek, která zajišťují
realizaci jednotlivých služeb,“ uvádí k činnosti organizace ředitelka
Charity Český Těšín Andrea Beličinová. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra
pro seniory, nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, dům pro matky

v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a
asistenční služba, sociální rehabilitace,
poradna, středisko primární prevence,
půjčovna pomůcek a charitní šatník.
„V dnešní době je nakupování na internetu běžnou a oblíbenou záležitostí. Celý princip možnosti přispění na dobrou

věc je zcela jednoduchý. Zdarma se zaregistrujete na stránkách Givt.cz a před
samotným nákupem se přes tyto stránky
přihlásíte. Po přihlášení už jen stačí vybrat e-shop, kde bude nákup proveden a
v kolonce „přispívám na“ označit Charita Český Těšín,“ objasňuje princip celého projektu Jana Dybová, PR manažerka
Charity Český Těšín. Po uskutečněném
nákupu pak bude část peněz připsána
na účet podpořené organizace, sám nakupující se už o nic nemusí starat, částku
pošle e-shop. U jednotlivých e-shopů lze
sledovat počet procent, které budou ze
sumy nákupu odeslány. Givt.cz momentálně spolupracuje se 440 e-shopy,
mezi které patří například Baťa,
Invia, Tescoma, Parfums, Tchibo
aj., a také velké množství v současné době oblíbených slevových
portálů. „Samotné nakupování
nestojí nic navíc, to znamená, že
zboží je zakoupeno za stejnou cenu. Jedinou podmínkou je, abyste
nákup zahájili na givt.cz. Jen pár
kliknutími navíc tak můžete přispět na dobrou věc a podpořit nás
v naší činnosti“, uzavírá Dybová.
chčt
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Byl to
fajny výlet
Probouzelo se pěkné letní ráno. Podle kalendáře měl svátek Gustav. Od albrechtického Dělnického domu vyjel autokar
s členy a sympatizanty spotřebního družstva COOP Beskydy. Zamířil s námi do
blízkého okolí, do Podbeskydské pahorkatiny.
První zastávka byla v místech, kde ještě
před deseti lety rostlo chutné nošovické
zelí. Teď tam stojí administrativní budova
a komplex továrních hal. Vše propojuje

síť asfaltových cest a nádvoří s plochami
udržovaných trávníků. A spoustou květin, keřů a stromů.
Jsme na exkurzi v automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
(HMMC). První velké dojmy navozuje už
vstupní hala s recepcí a malým autosalonem. Jsou zde vystavena tři auta – Hyundai i20, Hyundai i30 a Hyundai Tucson.
Krásná, nablýskaná a vonící novotou. Narodila se tady v Nošovicích.
Co tomu předchází jsme se dověděli
od Kateřiny Churé, průvodkyně při naší exkurzi v automobilce. Úvodem jsme
shlédli videosnímek o vzniku a provozu
této automatizované továrny. Vybaveni
výstražnou vestou, ochrannými brýlemi
a sluchátkem s přijímačem mluveného
výkladu jsme nasedli do dvou prohlídkových vláčků. Postupně jsme projeli
lisovnou plechů, karosárnou, montovnou a převodovkárnou. Přímo v každém
provoze mají zaměstnanci odpočinkové
prostory s možností stravy o pracovních
přestávkách. V pracovní dny, ve třísměnném provoze, vyjíždí z montážní linky co
necelou minutu jedno nové auto Hyundai. Za rok jich 3,5 tisíc zaměstnanců vyrobí 350 tisíc. Žádné prý není vyráběno
na sklad. Přes síť prodejců míří přímo za
svými novými majiteli. V objednané barvě a s výbavou podle přání zákazníka.

našich dojmů a zážitků z právě absolvované exkurze v automobilce Hyundai v
Nošovicích.

Fojtství a v obchůdku si nakoupili dobrou
medovinu, kvalitní med a další sladké
včelí produkty.
Velký nápis na stěně v Muzeu včelařství krátce a jasně deﬁnuje význam včel.
Bylo o čem přemýšlet. A také debatovat..
Plni dojmů ze zázraků techniky a přírody jsme potřebovali relax. A tak jsme celé
odpoledne věnovali návštěvě malebného
města Štramberk. Kdo se na to cítil a měl
právě dobře načasovanou kondičku, tak
vyšlapal na Trúbu, známou to štramberskou dominantu. Válcovitá věž, pozůstatek hradu z 13. století, přestavěná roku
1903 na rozhlednu, drží stráž nad svým
městem. Jak to vidí Trúba zhora, ukazuje
pohledem trúby, který to z ní vyfotil...
K dobré náladě přispělo i počasí. Sluníčko hřálo tak akorát. Po dobrém obědě
a ochutnávce štramberských uší, pohárů
a zmrzlin nás cestou domů pořádně sušilo. Ve Vojkovicích u Koníčka bylo ha-

Ze světa současné vrcholové automobilní techniky jsme se přemístili do fascinující a nadčasové společnosti včel. V
muzeu včelařství ve starobylém Fojtství
v Chlebovicích jsme shlédli videosnímek
o včelkách a včelaření a vyslechli poutavý výklad vedoucí tohoto muzea Marie
Knödlové. Prohlédli jsme si venkovní včelařský skanzen, muzeum pod střechou

fo aut a bicyklů. Tak jsme radši popojeli
kousek dál do Vyšních Lhot. Do hospody
na Kohútku. Na jednoho neﬁltrovaného,
u nich vařeného Kohúta. Enem tak do hrdla zasyčel.
A náš řidič, pan Hławiczka, pochválil
celý zájezd – to je tymu, že stě sum dobro
partyja. A to byla ta pomyslná tečka za fajnym výletem.
JAROMÍR PAWLAS

Velkolepé zážitky z exkurze v této obrovské automobilce jsme si uchovali jen očima a ušima. Fotit se uvnitř areálu HMMC
s.r.o. nesmí. Jen před vstupní budovou.
Skupinový záběr ukazuje výměnu

MÁTE ZÁJEM O PŘIDĚLENÍ KOMPOSTÉRU?
Obec Albrechtice bude žádat Státní fond životního prostředí o dotaci na zahradní
kompostéry. Obdrží-li ji, budou kompostéry bezplatně přiděleny na jaře roku 2017
žadatelům v obci. Zájemci podávejte si, prosím, do 10.října t.r. přihlášky. Podrobné
informace a tiskopis přihlášky na internetové adrese: www.obecalbrechtice.cz.
Ing. TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka životního prostředí
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1. ročník Neckyády
pobavil posádky i diváky

I letos přivezl Spolek přátel Albrechtic do naší obce Kinematograf bratří Čadíků. Promítalo se opět na Zámostí, od 18. do
21.8.2016. Na programu byla česká komedie, tradiční páteční
pohádka, tentokrát Ať žijí duchové! a dva díly ﬁlmy o nechvalně proslulém rodákovi z našeho regionu, Gangster Ka. Účast
byla i tentokrát pěkná, na Konto Bariéry, které Kinematograf
svou činností podporuje, se tentokrát vybralo 3.978 Kč, za což
patří divákům dík. Rovněž děkujeme obci za poskytnutou dotaci, díky které se letní promítání může stát tradiční součástí
kulturních akcí v obci.
za SPA Ing. HELENA MARKOVÁ

Abychom podpořili tvořivost našich obyvatel a samozřejmě
se pobavili, uspořádali jsme letos první ročník Neckyády a
už teď můžeme slíbit, že nebyl poslední. Na startu se sešlo
13 posádek, účastnili se Albrechtičané všech věkových kategorií, a do cíle dojeli všichni účastníci. Díky spolupráci s hasiči a záchranáři nedošlo k žádným ztrátám a zábava to byla
nejen pro konstuktéry a členy posádek, ale také pro diváky,
kterých se díky hezkému počasí sešlo 2. 7. na pláži „Deváťák“
u Těrlické přehrady mnoho. Propracovaná plavidla, z nichž
autor toho nejnáročnějšího si jako cenu odnesl sud piva, jsou
motivací i inspirací do příštího ročníku.
Ing. HELENA MARKOVÁ

Pojízdný kinematograf.

Vítězné plavidlo vydrželo od startu až do cíle kompletní.

Mistrovství světa Ironman 70.3, Mooloolaba, Austrálie
4. 9. 2016 jsem se postavil premiérově na start MS v polovičním
Ironmanovi. Jedná se o triatlon, kdy se plave 1,9 km, na kole
se jede 90 km a celý závod se zakončí během o délce 21 km.
Celková vzdálenost je 113 km, což je 70.3 mil – proto to číslo v
názvu závodu. Na startu bylo téměř 3000 závodníků z 83 zemí.
Letošní MS se konalo v Mooloolabě v Austrálii.
Plavání proběhlo v Tichém oceánu, kde celý týden byly neskutečné vlny, a proto jsem byl hodně překvapen, když v den
závodu byl oceán klidný jako Těrlická přehrada. Start mé vě-

Lumír Hlaváč

kové kategorie byl v 7.15 ráno místního času. V Albrechticích
v té době bylo 23.15. Plavalo se mi dobře a z vody jsem šel za
29 minut.
Trať cyklistiky jsem měl nastudovanou pouze teoreticky, proﬁlově to vypadalo na zvlněnou rovinu s pár kopečky někde kolem 50 km. Cyklistika je má nejslabší disciplína, a proto jsem to
ze začátku nikde nehnal. Prvních 40 km proběhlo bez problémů a celkem to i utíkalo. Průměr jsem držel překvapivě těsně
pod 40 km/h. Kolem 50 km jsme dojeli pod kopec, kde byla
značka ukazující 20% stoupání, pro představu Červenky mají
12%. Hodně mě překvapilo, že tam normálně někteří závodníci
šli pěšky a tlačili kolo! Kopec jsem nějak zdolal, ale stálo mě to
asi více sil než jsem čekal a dalších 10 km jsem byl úplně mimo.
Nad vodou mě drželo jen to, že jsem na MS a musím bojovat.
Naštěstí krize přešla a dostal jsem se až do druhého depa.
Běh, má nejsilnějsí disciplína, byl hodně těžký. Jen co jsem se
rozběhl, tak mě začaly kousat křeče do obou stehen. Postupně
jsem si našel tempo, kdy jsem křeče přemohl, ale tempo nic
moc - pohybovalo se okolo 4:45 na km. Trať běhu patřila mezi
náročnější, ale nic co by se nedalo běžet. Kolem trati bylo plno
diváků a to mě hnalo postupně do cíle.
Cílovou bránou jsem proběhl v čase těsně nad 5 hodin. S výkonem nejsem spokojený, ale na druhou stranu je to motivace do dalšího tréninku. Samotná účast na takovém závodě, je
opravdu zážitek a stojí za tu dřinu, která za tím stojí. Udělám
vše proto, abych se ještě někdy postavil na start některého z
Mistrovství světa v Ironmanovi!
LUMÍR HLAVÁČ
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Již devátým rokem
existuje kroužek ragby v Albrechticích
Právě skončil devátý rok činnosti školního kroužku ragby při ZŠ Albrechtice za
podpory vedení základní školy a samozřejmě také za podpory obce Albrechtic. Přes určité nesnáze byl nakonec i
tento rok úspěšný, i když v kroužku byli
prakticky jen žáci 1. stupně. Přesto se
družstvu ZŠ Albrechtice podařilo vybojovat celkové 2. místo v Havířovské
školní lize v TAG RAGBY 2015 – 2016
za RC Havířova A a před ZŠ Na Nábřeží,
ZŠ Gorkého, ZŠ Moravská a RC Havířov
B. V družstvu Albrechtic nastupovali
střídavě Filip Kubica, Matyáš Daňhel,
Monika Wojkowská, Lukáš Dědík, Filip
Hrachovec, Adéla Suchánková a Ester

Vítězné družstvo ZŠ Albrechtice v Praze v roce 2016 – zleva: Filip Kubica, Hynek Hřebíček, Marek Kocourek, Matyáš Daňhel a Monika Wojkowská.
Tobolová. V květnu a červnu ještě na
trénink docházeli Michal Sieder a Ondřej Kopel.
Tím se družstvo kvaliﬁkovalo na Celorepublikový turnaj školních družstev
v TAG RAGBY, který se již pravidelně
koná v Praze.

Albrechtice v Praze neobhájily
loňské prvenství v kategorii
Junior (8.-9. třída ZŠ),
přesto si odváží titul
Kvůli snaze ragbyové unie uspořádat
obdobný turnaj v červnu taktéž v Praze,
a problému rozhodnout, kterého turnaje se máme zúčastnit, jsme měli určité
problémy se zajištěním ubytování. Větší
problém však nastal s počtem hráčů ze
ZŠ Gorkého, proto bylo nakonec vytvořeno společné družstvo pod názvem ZŠ
Havířov. I tak jsme museli improvizovat,

V růžové zahradě před petřínskou rozhlednou.
neboť k dispozici jsme měli 2 hráče z 3.
třídy, tři hráče ze 4. třídy, šest hráčů z
5. třídy a dva hráče z 6. třídy. Mohli bychom sestavit dvě družstva v kategorii
Mini, ale aby si zahráli i hráči z 6. třídy,
tak družstvo ZŠ Havířova startovalo v
kategorii Benjamin (6. – 7. třída ZŠ v bezkontaktním ragby). V kategorii Mini
(3. – 5. třída ZŠ v kontaktním ragby)
hrálo družstvo ZŠ Albrechtice doplněno
podle věku o hráče z Havířova a v kategorii Benjamin hrálo družstvo ZŠ Havířova doplněné o hráče Albrechtic.
Ve středu 8. června jsme z Havířova
vyjeli ráno vlakem RegioJet a v Praze
jsme byli před jedenáctou hodinou. Na
hřiště Tatry jsme se dostali metrem a
pak autobusem, kde jsme se prezentovali a teprve na místě jsme tvořili družstva
podle věku a po dohodě s pořadatelem.
Jako každým rokem byl turnaj velmi
dobře zorganizován, všechna utkání se
hrála na 2 x 6 minut a hrálo se na hřišti
o rozměrech 30 x 45 metrů. Startovala
smíšená pětičlenná družstva v kategorii
Junior, Benjamin a Mini.
Družstvo ZŠ Albrechtice startovalo
v kategorie Mini (kontaktním ragby),
ve kterém hráli Filip Kubica, Matyáš
Daňhel a Monika Wojkowská. Albrechtice nejprve porazily ZŠ Drtinova 1 v
poměru 4:3, následně pak zvítězily v
poměru 5:3 nad družstvem ZŠ Vybíralova a v posledním utkání pak porazily
družstvo ZŠ Drtinova 2 výsledkem 4:3.
Za vítězným družstvem ZŠ Albrechtice
skončila družstva ZŠ Drtinova 2, družstvo ZŠ Vybíralova a na čtvrtém místě
se umístilo družstvo ZŠ Drtinova 1.
Družstvo ZŠ Havířov startovalo v kategorii Benjamin, které skončilo ve své
kategorii na druhém místě a ve kterém
hrál albrechtický Michal Sieder.

Po turnaji jsme obědvali v klubovně
Tatry, odkud jsme se autobusem dostali
na Petřín, kde jsme se prošli růžovým
sadem, vyšlapali na vrchol petřínské věže, podívali se do zrcadlového bludiště,
pak lanovkou, tramvají a metrem jsme
odjeli na apartmány KOVIS v Praze 10,
kde jsme se ubytovali. Po 20. hodině
jsme se navečeřeli a zůstali již na ubytovně.
Po budíčku v 8 hodin jsme se nasnídali (snídaně formou švédských stolů),
uklidili pokoje a vzhledem k předpovědi počasí (oblačno až zataženo) jsme
vyrazili metrem a tramvají do pražské
ZOO. I když jsme na prohlídku měli
přes čtyři hodiny, jsme bohužel nestačili
projít všechny pavilóny a výběhy zvířat.
V ZOO jsme taktéž poobědvali v restauraci a po krátké prohlídce ještě několika
výběhů jsme již mířili k východu. Pak již
následovala cesta autobusem a metrem
na hlavní nádraží, kde jsme jen krátce
počkali na odjezd vlaku směr Havířov a
Albrechtice.
Účast na Celorepublikovém turnaji
se vydařila nejen po sportovní stránce
– 1. místo ZŠ Albrechtice a 2. místo ZŠ
Havířov, ale také jako poznávací zájezd
do Prahy.
(r)

placená inzerce

KOUPÍM

rodinný dům
v Albrechticích
a blízkém okolí
702 986 491
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Ozvěny z Fotbalového klubu Baník Albrechtice
ŠTÍT ALBRECHTICE 2016

Baník skončil na tradičním Štítu Albrechtic na 3.
místě. V sobotu 25. června 2016 se v Albrechticích
u Lanškrouna konala velká událost. Setkali se představitelé a sportovní přátelé osmi obcí z celé České
republiky, které mají v názvu Albrechtice. Tradiční
turnaj O Štít Albrechtic, na který se vždy sjedou
města a obce s názvem Albrechtice z celé republiky
vyhráli poprvé hráči Albrechtic v Jizerských horách,
kteří si poradili ve ﬁnále s týmem Velké Albrechtice po bezbrankové remíze na penalty. Třiačtyřicátý
ročník byl velmi vydařený ze strany pořadatelů. Naše mužstvo
skončilo na pěkném 3. místě.
Musíme tak naše hráče pochválit za velmi vzornou reprezentaci, jak naší obce, tak našeho fotbalové klubu. A i naše myslivce je třeba zmínit za dobrou prezentaci naší obce.
Všechny naše družstva společně své i nepodařená i podařena
umístění oslavili na večerní taneční zábavě. Díky patří všem
zúčastněným i našim fanouškům, kteří obětovali dlouhou cestu, aby nás podpořili. Poděkování patří samozřejmě i našemu
starostovi Ing. Jindřichu Febrovi a předsedovi Štítu MUDr.
Stanislavu Kowalskému.
Za FK Baník Albrechtice MAREK CHMIEL

PODĚKOVÁNÍ ZA SOUTĚŽNÍ ROČNÍK
2015-2016
Chtěli bychom poděkovat všem hráčům, trenérům a realizačním týmům jednotlivých družstev za obětavou práci a zodpovědný přístup k plnění úkolů. Dále bychom chtěli poděkovat všem naším příznivcům za projevených důvěru i podporu.
Obzvlášť bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na

odklízení sněhu a přípravě hřiště před a během
zimní přípravy. Bez pomoci všech našich příznivců by se nám jen stěží podařilo zajistit kvalitní přípravu v potřebném rozsahu. Jelikož takto náročný
provoz se neobejde ani bez patřičného ﬁnančního
zabezpečení, chtěli bychom poděkovat všem naším sponzorům. V současné situaci klub jen těžce
shání ﬁnanční prostředky pro naplnění rozpočtu
a hlavně ﬁnanční pomoc obce fotbalovému klubu
vytváří zázemí pro úspěšnou činnost všech našich
družstev. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na
řadu dalších sponzorů, kteří nám pomáhají jak ﬁnančně, tak
při organizaci mistrovských utkání a také jim patří naše poděkování. Závěrem bychom chtěli všem členům a příznivcům
popřát do nového ročníku 2016-2017 hodně nadšení a trpělivosti a věříme, že i v novém ročníku si najdou čas, aby přišli
naše fotbalisty povzbudit.
Za výbor FK Baník Albrechtice MAREK CHMIEL

INTERNETOVÉ STRÁNKY
FK BANÍK ALBRECHTICE
Určitě většina ví, že náš fotbalový klub Baník Albrechtice
má svoje Oﬁciální internetové stránky, které má na starost
Marek Chmiel. Naše stránky na adrese www.fkbanikalbrechtice.cz fungují již přes tři roky. Na těchto stránkách najdete
veškeré informace o dění v klubu, o každém našem mužstvu,
soupisky všech týmů, statistiky týmů a vše ostatní, co mají
správné sportovní fotbalové stránky mít, tak sledujte naše oﬁciální internetové stránky klubu a dozvíte se o našem fotbalovém klubu vše, co potřebujete.
Redaktor stránek FK Baník Albrechtice MAREK CHMIEL

FK Baník Albrechtice pořádá nábor mládeže, přidejte se k nám!
Chcete, aby Váš syn oblékal dres Baníku Albrechtic a stal se
tak součástí našeho fotbalového klubu? Je Vaše dítě pohybově nadané a rádo sportuje? Pozorujete na svém synovi potenciál fotbalisty? Pak hledáme právě Vás. Přiveďte své dítě do
kolektivu spoluhráčů a dejte mu příležitost bavit se nejpopulárnějším sportem. Nábor mládeže probíhá po celý rok.
Nabízíme fotbalový růst pod odborným dohledem, náplň
volného času a mnoho příjemných zážitků při práci s dětmi.
Klub zajišťuje vše potřebné k celkovému fotbalovému i osobnostnímu vývoji mladého člověka.
Vynikající úroveň péče o mládež v FK Baník Albrechtice je
jistě velkým lákadlem přijít mezi nás. Neváhejte ani vy a kontaktujte náš klub FK Baník Albrechtice, přiveďte tak ukázat
své dítě, které nám předvede dovednosti pod dohledem vysoce kvaliﬁkovaných a zkušených trenérů mládeže v našem
sportovním areálu FK Baník!
Všichni chlapci a dívky, kteří si chtějí s námi zatrénovat nebo nám předvést své dovednosti, jsou srdečně zváni.
Nabízíme možnost hrát mládežnické soutěže, kvalitní tréninkovou přípravu pod vedením kvaliﬁkovaných trenérů, tréninky na travnatých hřištích, umělé trávě, v zimním období v
tělocvičně.
Zajišťujeme kvalitní využití volného času mládeže, děti mají možnost jít ve stopách svých předchůdců, kteří nyní slaví
úspěchy v profesionálním fotbale. Sport není jen o pohybu,
formuje osobnost, vede k umění komunikovat, působit v ko-

lektivu, překonávat překážky a zanechává neopakovatelné
fotbalové zážitky. Proto přijďte mezi nás.
Klub FK Baník Albrechtice neustále nabírá mladé hráče do
všech věkových kategorií, proto neváhejte a kontaktujte nás.
Veškeré informace či jakékoliv dotazy Vám s radostí poskytne
Marek Chmiel na tel. čísle 773 913 774 nebo formou e-mailu
na adrese fkbanikalbrechtice@seznam.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODAJÍ
I TRENÉŘI DANÝCH KATEGORIÍ
 Starší žáci: Grabowski Pavel – trenér starších žáků

– tel.: 604 465 838, e-mail: grabowski.pavel@centrum.cz

 Starší přípravka: Kruczek Tomáš – trenér starší přípravky





– tel.: 604 534 437, Lankočí Jiří st. – trenér starší přípravky
Mladší přípravka: Hawlasek Lukáš – trenér mladší přípravky – tel.: 734 470 951, e-mail: hawlin81@seznam.cz,
Smiga Radim – trenér ml. přípravky – tel.: 739 653 836
Předpřípravka: Valošek Adam – trenér předpřípravky
– tel.: 723 928 225
Chmiel Marek – trenér předpřípravky – tel.: 773 913 774,
e-mail: maro.chmiel@seznam.cz
Trenér brankářů mládežnických týmů: Gradek Břetislav
– trenér brankářů mládežnických týmů
Přijď mezi nás a staň se fotbalistou!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Pohyb je život!
Máte problémy se svým tělem? Bolí vás záda a klouby?
Určitě si něco vyberete, když přijdete mezi nás! Kdy?
OD DĚTÍ AŽ PO SENIORY JSTE VŠICHNI VÍTÁNÍ
OD 5. 9. 2016 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ ALBRECHTICE
PONDĚLÍ..........velká tělocvična............15.30 hod............volejbal žáků a žákyň
17.00 hod............volejbal mužů a žen
malá tělocvična.............17.00 hod............cvičení starších žen
18.00 hod............cvičení mladších žen
ČTVRTEK..........velká tělocvična............ 17.00 hod............volejbal mužů
malá tělocvična............. 17.00 hod............volejbal žáků a žákyň
PÁTEK............... velká tělocvična............ 18.00 hod............volejbal Mixů
Co pro vás připravujeme? Zdravotní a relaxační cvičení, posilování, aerobic, pilates a jiná pohybová cvičení s různým náčiním.
Vážení rodiče! Nevíte si rady se svými dětmi? Pošlete je k nám, ať se vybouří a
dostanou chuť na sport. Pro ně má připravenou pestrou hodinu volejbalu trenér
p. Milan Klívar.
Za výbor TJ Albrechtice u Českého Těšína, z.s. DAGMAR PIPREKOVÁ

FLORBAL: sport, který ti přinese vzrušení, radost ze hry, nové kamarády a
plno nových zážitků! Nenechte své děti zahálet, přiveďte je mezi nás!

Nabízíme výborné
sportovní podmínky:

tréninky ve velké sportovníhale v Horní
Suché  letní ﬂorbalový kemp  účast
na mezinárodních turnajích  nákup
ﬂorbalového vybavení za zvýhodněné
ceny  licencované trenéry  zapůjčení hokejek pro začínající hráče  zdarma vybavení pro gólmany.
Přijďte si vyzkoušet naše podmínky vždy
v úterý a čtvrtek:
16:30-18:00 – starší + mladší žáci
18:00-19:30 – dorostenci – ženy,
juniorky, dorostenky
19:30-21:00 – muži, junioři
v pondělí a středu
16:30-18:00 – elévi, přípravka od 6 let
19:30-20:00 – veteráni.
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OZNÁMENÍ

OBWIESZCZENIE

o době a místě konání
VOLEB
do zastupitelstev krajů

o czasie i miejscu odbywania się
WYBORÓW
do Rad Wojewódzkich

(ve dnech 7. 10. 2016 a 8. 10. 2016)

(w dniach 7. 10. 2016 i 8. 10. 2016)

dle § 27 odst. 1, zák. č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

zgodnie z prawem nr 130/2000 Dz.
o wyborach do Rad Wojewódzkich oraz o zmianie
i uzupełnieniu niektórych przepisów

starosta Obce Albrechtice oznamuje:

Wójt Gminy Olbrachcice informuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek dne 7. 10. 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 8. 10. 2016 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku..........číslo 1
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1. patro)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému bytu:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní , Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní,
Písečná, Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského,
Školní, Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní,
Stonavská,
ve volebním okrsku..........číslo 2
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní , č.p. 11 (přízemí)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká, Pod
Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická,
Chotěbuzská, Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny,
Strmá, Slunečná, Přehradní, Osvobození, Darkovská,
Rybářská, Zátiší, Těrlická, U Vodojemu, Rekreační, Hrázní,
ve volebním okrsku..........číslo 3
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1 patro)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanských průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Albrechtice dne 31. 8. 2016
Ing. JINDŘICH FEBER, starosta

1. Wybory do Rad Wojewódzkich odbędą się
w piątek dnia 7. 10. 2016 od godz. 14.00 do godz. 22.00
i w sobotę dnia 8. 10. 2016 od godz. 08.00 do godz. 14.00
2. Miejscem odbywania się wyborów:
w obwodzie wyborczym.....numer 1
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr.d. 11 (1 piętro)
dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní , Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní,
Písečná, Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského,
Školní, Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní,
Stonavská,
w obwodzie wyborczym.....numer 2
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr.d. 11 (1 parter)
dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká, Pod
Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická,
Chotěbuzská, Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny,
Strmá, Slunečná, Přehradní, Osvobození, Darkovská,
Rybářská, Zátiší, Těrlická, U Vodojemu, Rekreační, Hrázní
w obwodzie wyborczym.....numer 3
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr.d. 11 (1 piętro)
dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.
3. Wyborca po przyjściu do lokalu wyborczego udokumentuje obwodowej komisji wyborczej swoją tożsamość i obywatelstwo państwowe Republiki Czeskiej ważnym dowodem
osobistym, albo parzportem turystycznym, dyplomatycznym lub służbowym Republiki Czeskiej lub tymczasowym
dokumentem podróży. Wyborcy, który tego nie spełni, głosowanie nie zostanie umożliwione.
4. Każdemu wyborcy zostaną dostarczone trzy dni przed
dniem wyborów karty do głosowania. W dniach wyborów
może każdy wyborca zażądać w lokalu wyborczym o wydanie nowego kompletnego zestawu kart do głosowania.
Olbrachcice dnia 31. 8. 2016
inż. JINDŘICH FEBER, wójt gminy
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volební inzerce | co nás zajímá

Den zdraví
a den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici
v Albrechticích
Vážení spoluobčané, v sobotu dne 1. října 2016 se uskuteční od 13:00 v Hasičské zbrojnici „Den zdraví“ pod záštitou MUDr. Radka Sušila, gastroenterologa a senátora
našeho volebního obvodu. Kolorektální karcinom nebo
ne zcela přesně rakovina tlustého střeva představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. Chcete-li se
dozvědět více o svém zdraví, přijďte si poslechnout přednášku na téma „Kolorektální karcinom, příčiny, diagnostika, léčba a prevence“, která bude zahájena od 14:00 a
opakovaně od 16:00 hodin v kulturní místnosti Hasičské
zbrojnice v Albrechticích. O přestávce si můžete nechat
změřit tlak, množství cholesterolu v krvi a Vaše tělesné
hodnoty BMI.
Současně bude od 13:00 hodin probíhat „Den otevřených dveří“ v hasičské zbrojnici s ukázkou zásahu hasičů
u ﬁngované autonehody a prezentace hasičské techniky
a výstroje výjezdní jednotky SDHO. Rádi přivítáme účast
zájemců o činnost v místním sdružení hasičů všech věkových skupin! Přijďte mezi nás! Občerstvení zajištěno!
JURAJ LEGINDI, předseda MO ČSSD Albrechtice,
LUMÍR JABLECKÝ, velitel JSDHO Albrechtice,
JAN KONYA, starosta SDHO Albrechtice

placená inzerce
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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

KOUPÍM RD

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

k rekonstrukci
v Albrechticích
hotově do 2 mil.
724 670 589

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

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