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Milí spoluobčané,
druhou polovinu volebního období jsme
zahájili tradičním, v pořadí XVIII. obecním plesem. Zima je za námi a můžeme
se tak naplno pustit do jarního úklidu.
Oprava mostu pokračuje v souladu s harmonogramem a lze předpokládat, že do
konce roku bude opět v plném provozu.
Společnost ČEZ zahájila modernizací sítě nízkého napětí. Naše obec v této
souvislosti opravuje zastaralé veřejné
osvětlení, mizí postupně nevzhledné
sloupy a staré lampy s vysokou spotřebou elektřiny jsou nahrazovány moderními LED prvky, které jsou mnohem
spolehlivější a mají třetinovou spotřebu.
Tento proces bude pokračovat i v příštím roce. Zároveň chceme ujistit všechny občany, zejména pak majitelé dotčených rodinných domků, že veškeré
náklady spojené s úpravou přípojek nn
včetně úprav při zemních pracích nese
společnost ČEZ. Veškeré změny budou
zároveň předem projednány a odsouhlaseny s dotčenými majiteli rodinných
domků. Po úspěšném ukončení tohoto
procesu se zařadíme mezi moderní obce 21. století.
Velkou výzvou je pro nás v současnosti stav Dělnického domu. Zastupitelům

obce byla prezentována studie na jeho
modernizaci. Bylo rozhodnuto o pokračování v přípravách projektů a zároveň
budou řešeny možnosti ﬁnancování.
Celkové náklady na rekonstrukci a modernizaci objektu jsou odhadovány na
30 mil. Kč. S rekonstrukcí se však s ohledem na složitost projektu začne nejdříve
v příštím roce.
Dle ﬁnančních možností obce bude
probíhat estetizace centra tj. rekonstrukce osvětlení a plochy před obecním
úřadem. Dětské hřiště bude obohaceno
o nový herní prvek a v areálu Zámostí,
kde od letošního roku působí nový nájemce, bude instalován venkovní ﬁtness
park. Bude se rovněž pokračovat s opravami chodníků na sídlištích a v plánu je
i výstavba parkoviště, to vše bohužel bez
ﬁnanční účasti majitele bytů RESIDOMO (RPG) viz. samostatný článek.
Toto je krátký výčet některých aktivit
naší obce pro letošní rok.
Závěrem bych rád poděkoval všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem osobně
podílejí na úklidu či zvelebování naší
obce. Naše heslo zní „Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít!“
JINDŘICH FEBER, starosta obce

V

ážení spoluobčané, Považujeme za nutné informovat vás o sdělení společnosti
RESIDOMO s.r.o., dříve společnosti RPG Byty s.r.o., o jejím negativním stanovisku k žádosti Obce Albrechtice o ﬁnanční spoluúčast na opravách přístupových chodníků a sjezdů k bytovým domům, jejichž vlastníky je právě společnost RESIDOMO
s.r.o. S ohledem na tuto skutečnost vám sdělujeme, že opravy zničených přístupových
chodníků bude, jako doposud, Obec Albrechtice ﬁnancovat plně z obecního rozpočtu. Pro informaci uvádím výši výdajů na některé provedené opravy od roku 2014:
ul. Hornická, přístup k bytovému domu č.p.: 492, 493, 494..................171.251,- Kč
ul. Středová, přístup k bytovému domu č.p.:
400, 401, 404, 405, 435, 436, 438, 489........................................................427.135,- Kč
Opravy budeme provádět postupně a jejich realizace bude naplánována do několika
let. Samozřejmě přednostně budeme opravovat chodníky, na kterých budou závady
ohrožovat zdraví chodců.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

OZNÁMENÍ O HROMADNÉM
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 25. 5. 2017 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 těm majitelům psů,
kteří mají zaplacen místní poplatek ze psů na rok 2017.
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
25. 5. 2017.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka ŽP
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RADA OBCE
za období od 24. 11. 2016
do 31. 1. 2017 projednala:
 schválení poskytnutí příspěvku na

hromadné očkování psů proti vzteklině, které proběhne 18.5.2017, ve výši
50,-Kč/1 pes těm majitelům psů, kteří
zaplatili místní poplatek ze psů na rok
2017

 souhlas se zakoupením webové ka-

mery pro obec Albrechtice s využitím
k monitorování obecních staveb za
účelem vytvoření časosběrných snímků

 souhlas s prováděním nočního čiš-

tění silnic III.třídy v obci Albrechtice
(tj. ul. Stonavská, Hlavní, Životická a
Těšínská)

 informaci o výši inﬂace za rok 2016,
tzn. 0,7% a rozhodla ponechat nájemné z nebytových prostor pro rok 2017
ve stejné výši jako v roce 2016, tzn. nenavyšovat nájem o inﬂaci

 souhlas s úplnou uzavírkou části ul.
Školní a s objízdnou trasou vedenou
po místní komunikaci ul. Na Zámostí
(a dále po silnici III.tř. ul. Těšínská a
ul. Hlavní) v Albrechticích v termínu
od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2017 z důvodu
provádění opravy mostu.

ZASTUPITELSTVO
OBCE
dne 13. 12. 2016 projednalo:
 vydání Obecně závazné vyhlášky

č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
odpady), kterou se mění výše místního
polplatku za odpady na rok 2017 ze
400,- Kč na 500,- Kč/osoba.
Usnesení 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.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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INFORMACE PRO OBČANY

Jak je to s místními poplatky v roce 2017?
Blíží se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
poplatek za odpady) a poplatku ze psů.

POPLATEK ZA ODPADY:

činí 500,- 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. 1/2016“ v čl. 6, na
stránkách www.obecalbrechtice.cz v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice“.

VÍTÁME
nové občánky
Obce Albrechtice

SPLATNOST POPLATKU ZA PSY JE 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 ZE PSŮ NA ROK 2017 ČINÍ:

a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě
1. za prvního psa: 1 200,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 1 500,- Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku
1. za prvního psa 100,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
a tento držitel má trvalý pobyt v bytovém domě (mimo rodinné domy)
1. za prvního psa 200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.
Speciﬁcký symbol pro místní poplatek ze psů 1341.
Speciﬁcký symbol pro místní poplatky za odpady: 7337.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice, a to v přízemí (sekretariát) nebo v prvním patře (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

Blahopřejeme jubilantům!
kteří oslavili nebo oslaví v 1. pololetí roku 2017 významné životní jubileum:
Bronislava Szurmanová, Alena Žiaková, Dagmar Marťáková, Adéla Pawlasová, Petr
Böhm, Anna Erbenová, Helena Chodurová, Marie Mrázová, Jaroslava Raszková, Anna
Pavelková, Věra Gincelová, Zdeňka Firlová, Anna Strzelcová, Miroslav Nedorost, Anna Piętoková, Zdeněk Suchánek, Kazimír Ondruch, Věra Firlová, Anna Budjačová,
Ervin Kobierski, Karel, Svoboda, František Palowski, Juraj Legindi, Alois Sliwka, Ján
Kovács, Anděla Kostková, Teoﬁl Kajstura, Věra Urbanczyková, Helena Folwarczná,
Bronislava Ježowiczová, Miroslav Brzoza, Oton Kloza, Alois Oczadly, Boleslav Plucha,
Jana Blažková, Hilda Klimszová, Anna Valošková, Karol Dinda, Bohumila Michejdová,
Aloisie Szataniková, Anežka Tesarczyková, Mária Berecová, Anna Gradková.

D

ěkujeme panu starostovi Ing. Jindřichu Febrovi, matrikářce Ivetě Chodurové
a ze Sboru pro občanské záležitosti paní Heleně Bubikové a paní Marcele Palowské za uspořádání slavnostního obřadu u příležitosti naší ZLATÉ SVATBY. Poděkování patří i hudebníkům a přednášejícím dětem. Srdečné díky všem, kteří z naší
ZLATÉ SVATBY udělali nezapomenutelný zážitek. ALENA A JAROSLAV ŽIAKOVI












Petr Feber
Veronika Febrová
Tobiáš Wojtyna,
Elena Kupka
Štěpán Rajdus
Natálie Poledníková
Ondřej Mohyla
Lora Letková
Elizabeth Abrahámová
Jakub Kodenko.

Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Gratulujeme! Sbor pro občanské
záležitosti v Albrechticích.

Maleństwo się Wam urodziło,
wielki szum do domu wprowadziło.
Ty dzisiaj mamusią zostałaś,
i swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy! Aktyw dla Spraw
obywatelskich w Olbrachcicach

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost:
narození dítěte, uzavření manželství,
změna jména či příjmení, úmrtí, aby
tuto skutečnost nahlásili na matriku
Obecního úřadu Albrechtice (1. patro).
Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE

Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 26 oznámení, řešeno
19 přestupků na úseku silničního provozu, 4 přestupky 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 jim bylo občany předáno celkem 9 volně pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní
znalosti byli psi majitelům vráceni a
přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
Psi, u kterých nebylo možno zjistit majitele, byli předání odchytové službě a
převezeni do útulku.
 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 můžou občané volat
obecní policii nebo Policii České republiky.
 Dne 19. 12. 2016 v 6.20 hodin telefonicky oznámil pan E.M. z Albrechtic,
že jeho sousedovi je nějak zle. Klepal
na jeho dveře, ale neotvírá mu. Hlídce
OP na místě otevřel dveře pan M.V. z
Albrechtic a sdělil, že je mu zle, špatně
se mu dýchá, bolí jej hlava a má oteklé
nohy. Hlídka OP na místo přivolala záchranku, která muže převezla na vyšetřeni do nemocnice v Karviné.
 Dne 11. 2. 2017 v 00.49 hodin tele-

fonicky oznámil pan S.J. z Albrechtic,
že na ulici Školní došlo k dopravní nehodě, při níž bylo poškozeno oplocení
kolem fotbalového hřiště. Hlídka OP
na místě od oznamovatele zjistila, že se
patrně jednalo o vozidlo VW Golf bílé
barvy. Bylo poničeno cca 10 sloupků,
pletivo, zábradlí u hřiště a zlomený jeden stromek. Na místo byla přivolána
hlídka PČR Těrlicko a poté taky hlídka
dopravní policie z Karviné, která si případ převzala. Následným šetřením byl
hlídkou OP zjištěn řidič vozidla, který
se přiznal a byl sepsán zápis o podaném vysvětlení a vše předáno dopravní
policii.
 Dne 12. 2. 2017 v 1.40 hodin telefonicky oznámil pan W.D. z Albrechtic, že jej probudilo řinčení rozbitého
skla od nákupního střediska Hruška
na ulici Hlavní. Má podezření, že někdo rozbil výlohu prodejny a snaží se
ji vykrást. Vše také nahlásil na tísňovou linku 158. Hlídka OP okamžitou
pojížďkou na místě zjistila rozbitou výlohu vedle vchodu do prodejny a také

Kostelní 547
735 43 Albrechtice
Tel.: 596 428 119
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
rozbité vnitřní vchodové dveře. Vevnitř
bylo rozházené zboží u pokladny i před
prodejnou na trávě. Místo bylo hlídkou OP zajištěno do příjezdu hlídky
PČR Těrlicko. Obě hlídky místo a okolí
prohledaly, jestli se zde nenachází pachatel vloupání. Hlídce PČR byl sdělen
poznatek oznamovatele, že pachatelé
utekli směrem na ulici Rakovecká, kde
nasedli do zaparkovaného vozidla a odjeli směrem na Stonavu. Hlídka OP zajela pro vedoucí prodejny. Na místo byl
přivolán technik PČR, který odebral
biologické stopy.
 V souvislosti s tím, že se nám blíží
jaro, upozorňujeme cyklisty na povinnost mít vybavené kolo funkčním předním bílým a zadním červeným světlem.
Je důležité být viděn na komunikaci.
Dále upozorňujeme jezdce na koních,
aby uklízeli koňské exkrementy, jinak
se vystavují nebezpečí postihu za znečištění veřejného prostranství. Strážnici budou tyto přestupky řešit v blokovém řízeni.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ 2017
DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Svoz odpadů ze 110 l a 1100 l nádob
6, 13, 21, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

Svoz zhodnotitelných odpadů (papírů) – modré pytle
6 (čt), 21-kontejnery (pá)

4 (čt), 18-kontejnery (čt)

8 (čt), 22-kontejnery (čt)

Svoz plastů – žluté pytle
7 (pá), 20-kontejnery (čt)

5 (pá), 17-kontejnery (st)

9 (pá), 21-kontejnery (st)

Svoz skleněných obalů – kontejner
14 (pátek)

12 (pátek)

16 (pátek)

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů – černé pytle
5, 12, 20, 26 (středa, čtvrtek)

3, 10, 17, 24, 31 (středa)

7, 14, 21, 28 (středa)
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V třídění odpadů je naše obec stále lepší…
Při každodenní činnosti produkujeme
v našich domácnostech a zaměstnáních
různé druhy odpadů, které bez řádného třídění skončí na skládce směsného
odpadu, bez dalšího využití. Většinu
odpadů však lze snadno třídit, jsou to
především plasty, papír a sklo. Z takto
separovaného odpadu, můžou být recyklací vyrobeny předměty každodenní
potřeby, jako jsou např. toaletní papíry,
propisky či skleněné nádoby.

Proč třídit odpad? Co kam patří?
Jak funguje v ČR systém
třídění a recyklace odpadu?
A opravdu má smysl třídit odpad?
Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v Odpadových novinách pro
Moravskoslezský kraj, které jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě.
V roce 2016 díky Vám, občanům obce a Vašemu třídění, došlo k nárůstu
sběru separovaných odpadů na 101,98
tun, což představuje navýšení třídění
odpadů v obci o 27,70 tun oproti roku
2015. Celkové navýšení v porovnání roku 2015 a roku 2016 činí 37,3 %. V roce 2016 jste vytřídili 37,09 tun papíru,
26,77 tun plastu, 38,12 tun skla a celkově vyprodukovali 793,54 tun směsného komunálního odpadu, což však
bohužel představuje navýšení množství
tohoto odpadu o 12,3 tun v porovnání
s rokem 2015.
Zdánlivě nepotřebným odpadům jste
tak díky třídění dali druhou šanci. V barevných kontejnerech a pytlích, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž
cesta vytříděného odpadu nekončí, ale
naopak začíná.

Kam s použitými
pneumatikami?

Sada barevných tašek na třídění
odpadů pro domácnosti zdarma
Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je již v místě jeho vzniku, a to ve
vašich domácnostech. Abychom Vám
toto třídění co nejvíce usnadnili, zajistili
jsme pro naše občany bydlící v rodinných domech 200 ks sad, které obsahují 3 polypropylenové barevně odlišené
tašky na třídění odpadu. Jednotlivé
tašky jsou opatřeny uchy pro pohodlný
přenos, suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady a jsou omyvatelné. Sada
tašek je určena pro opakované použití.
Jednu sadu tří tašek si může občan Albrechtic bydlící v rodinném domě vyzvednout na obecním úřadě.

V roce 2016 byl založen kolektivní systém zpětného odběru pneumatik, který
provozuje nezisková společnost ELT
Management Company – Eltma. Po celé ČR existují místa zpětného odběru
pneumatik, do kterých můžete odložit
použité pneumatiky:
 bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo služeb
 zcela zdarma
 bez ohledu na značku, velikost a počet (ten ale musí odpovídat množství
obvyklému užívání automobilu).
Odevzdáním pneumatik na místech
zpětného odběru zajistíte jejich ekologické zlikvidování a recyklování pro
další využití.
Seznam sběrných míst je možno nalézt na stránkách: www.mzp.cz/cz/odber_pneu, www.eltma.cz nebo www.
obecalbrechtice.cz.
DĚKUJEME občanům, že tříděním odpadů a odevzdáním použitých pneumatik
chráníte životní prostředí a čistotu okolí.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka ŽP

Bezplatná linka SmVaK
Poté, kdy se od 1. října loňského roku změnila čísla zákaznické
i poruchové linky a místo zpoplatněných bílých linek volají lidé na bezplatné zelené linky, učinila společnost SmVaK Ostrava další vstřícný krok směrem k zákazníkům. Od 2. ledna roku
2017 je zákaznická linka přístupná až do 20:00. Vodárenská

společnost chce tímto krokem umožnit svým zákazníkům, aby
se na ni mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i ve večerních hodinách třeba po příchodu ze zaměstnání.
MAREK SÍBRT,
mluvčí Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
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Kalendárium 2017
Prvního ledna nezačal jen nový rok, ale rokem 2017 se nám otevřel celý nový devítiletý cyklus. A pokud se nám s koncem roku 2016 podařilo ukončit vše zastaralé a nefunkční, čekají nás nové šance a příležitosti, můžeme se těšit na příchod nových
energií a informací. Podle numerologů nám nová devítiletá etapa přinese nové myšlení a nové vnímání.
Co říkají o roce 2017 čísla? Dvojka znamená zvýšené emoce, citlivost a intuici.
Nula v letopočtu pozitivně ovlivňuje
všechna okolní čísla, podporuje prosazení nových cílů, které přináší číslo jedna
a posiluje citlivost čísla dvě. Jednička
je číslo ve znamení autority, číslo, které
otevírá nové šance a příležitosti a zároveň je to určující číslo roku. Sedmička
pak přináší hlubší duchovní zaměření ve
všech aspektech každodenního života.
Tolik tedy o roce 2017 z pohledu
numerologů. Jak se ovšem rok bude
vyvíjet ve skutečnosti, neví nikdo.
Pochopitelně si všichni přejeme,
aby byl pro nás co nejlepší, abychom byli zdraví, spokojení,
šťastní…
Podívejme se, jaká kulatá či
půlkulatá výročí nás v rámci
obce v tomto roce, který byl
vyhlášen Rokem udržitelného rozvoje cestovního ruchu,
čekají a neminou.

 1912 – 105 let - v obci byla zřízena
četnická stanice.
 1927 – 90 let – v domě p. Březiny na
Zámostí byla až do roku 1934 otevřena
česká mateřská škola.
 1932 – 85 let – byla zahájena postupná elektriﬁkace obce.

PŘIDEJME TAKÉ NĚKOLIK
VÝROČÍ LETEM SVĚTEM
VE ZKRATCE:
 11. ledna by se dožil 75 let zpěvák
Michal Tučný, legenda české country

 20. ledna jsme sledovali inauguraci

 1322 – 695 let uplyne od

první zmínky o podkomořím
Těšínského knížectví Albrechtovi, od kterého je zřejmě odvozen název obce
 1447 – 570 let - listina z 18. září 1447 rozděluje Těšínské knížectví po smrti kněžny Ofky (Eufémie),
manželky knížete Boleslava l. mezi
syny Přemyslava a Boleslava. Albrechtice v té době již byly farností, seznam
svatopetrského haléře vratislavského
biskupství z téhož roku zmiňuje farní
kostel sv. Petra a Pavla.
 1452 – 565 let – je připomínán albrechtický zeman Jan Sudiš, starosta
těšínský
 1572 – 445 let – Mikoláš Karvinský, maršálek Těšínského knížectví,
odevzdává ves Albrechtice knězi Benkovskému, který ji prodává Laryšovi ze
Lhoty.
 1727 – 290 let – karvinská kostelní
kronika se zmiňuje o tom, že ač obec nemá samostatnou školní budovu, působí
v ní učitel a varhaník (v jedné osobě)
 1747 – 270 let – mlýn v Albrechticích byl prodán za 300 zlatých Janu
Měrkovi.
 1762 – 255 let – nejstarší zpráva o
krčmě v Albrechticích.

letech chátrání ji zachránila ﬁrma SKY
Paragliders, která v ní otevřela svoji pobočku.

 1947 – 70 let – založena MO PZKO a
Místní osvětová rada.

 1952 – 65 let – došlo ke sloučení

tělovýchovných jednot v obci v DSO Sokol, později TJ Sokol Albrechtice. Dne 1.
6. 1952 bylo slavnostně otevřeno nové
jeviště v Dělnickém domě.
 1967 – 50 let – na budově polské základní školy byla odhalena pamětní deska učiteli Janu Farníkovi, který zahynul
v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen.
 1972 – 45 let – tehdy založená
moštárna je již bohužel dlouho mimo
provoz.
 1982 – 35 let – byla dokončena stavba správní budovy státního statku, po

45. amerického prezidenta Donalda
Trumpa
 7. května před 150 lety si nechal
Alfred Nobel patentovat dynamit
 před 100 lety, 13. května, se
poprvé zjevila ve Fátimě třem
dětem Panna Marie
 29. července 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně
 14. září 1867 vydal Karel
Marx Kapitál
 16. září téhož roku „objevili“ Václav Hanka a Josef Linda
Rukopis Královédvorský
 31. října 1517 uveřejnil Martin Luther ve Wittenbergu svých
95 tezí, ve kterých kritizoval praktiky církve, hlavně odpustky
 7. listopadu uběhlo 100 let od
VŘSR
 26. listopadu 1917 byla založena kanadsko-americká NHL
 18. prosince 1892 měl v Mariinském
divadle v Petrohradě premiéru slavný
balet Louskáček P.I. Čajkovského
Od roku 2009, kdy pracuji jako kronikářka naší obce, jsem uveřejnila v Albrechtických listech 30 článků, ve kterých jsem se snažila občanům přiblížit
alespoň některé zajímavosti z historie
obce. Přiznám se, že mi už někdy dochází inspirace a proto se chci obrátit
na všechny, kteří by se chtěli dozvědět
ještě něco dalšího z minulosti Albrechtic, aby se se mnou spojili prostřednictvím e-mailové adresy alkronika@email.cz, a napsali mi, o čem by se chtěli
v Albrechtických listech dočíst. Na
všechny podněty se budu snažit poctivě odpovídat.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce
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Ohlédnutí za obecním plesem 2017

XVIII. obecní ples se uskutečnil dne
28. ledna 2017 v Dělnickém domě v Albrechticích. Velký dík patří všem, kteří
se podíleli na jeho přípravě a obsluze,
dále děkujeme hudební skupině Rafael
Music Band, houslovému umělci panu
Jiřímu Erlebachovi, také tanečnímu souboru MK PZKO Bludovice a sponzorům
za podporu tohoto již tradičního plesu.
Pánům kuchařům Petru Šipulovi a Martinu Sydorovi patří poklona za kulinářský zážitek.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

Ludowym piórym:
Zaś my wymiynili kalyndorze, ty z datóm
2016 sóm beztak przerobióne na reklamy,
a w tych nowych uż też je pore kartek obrócónych... Czas pydli jak na zawodach,
a tak je mi nikiedy żol, żech tak wartko
zestarnył, żech uż je z rokami za „globalym”. Też se nikiedy spómnym na przeżyte roki, aji na tych co mie przedbiygli, aji
na opowiadania o mie, jak żech był mały.
O jednej taki prowdziwej historyjce w
kierej żech uczestniczył se poczytejcie:
SPÓMNIYNI MAMY
NA CZEKULADE

Było to za Poloków na kóńcu roku 1939.
Mama z tatóm i zy mnóm (były mi 4 miesiónce) se wybrali do rodziny w Łazach.
Wtedy eszcze autobusy ani auta nie jeździły we wielkim, ludzie chodzili pieszo
abo jeździli cugym. Tóż i moji rodzice se
wybrali na sztacyjón, na cug.
Tata mioł eszcze za swobodna kupióny
piekny, czorny, skurzany kuferek, taki jak
nosili Żydzi abo agenci. Mama do niego
naukłodała moji pieluchy, mie zapakowa-

Spómniyni mamy

ła do pierzinki i pojechali my do rodziny.
W Łazach, na Wiewiórce, miyszkały ciotki a ujec, aji też sztyry dziecka, siroty z
Warszawy. Miyszkani mieli ciasne, prać i
po wode se chodziło na pole, latryna była
wspólno na schodach. Tu my se zdzierżeli dwa dni, a jo pieknie mazoł pieluchy,
kiere mama ukłodała do kuferka. Spatki
do dómu zaś jechali cugym z Dómbrowej na sztacyjón do Stónawy. W cugu
siedzioł pieknie wyoblykany jegomość, z
tatami moc nie mówił, jyny se brusił pazury (robił manikure), fórt se poprawioł
krawatke, a handerkóm glancowoł bóty.
Tata doł kuferek z pieluchami na sztynder nad siedziska we wagónie. Jo snoci
wrzeszczoł, boch zaś mioł w galatach,
ale uż nie było czystej pieluchy. Dojechali
my do Stónawy, tata wzión kuferek, tymu
frajerowi prawił „do widzynio, miyjcie se
fajnie”, ale tyn ani nie odpowiedzioł. Wylyźli z cugu, ﬁra zatrómbił i cug odjechoł.
Mama niósła mie, bo żech był jeji piyrszo pociecha, tata niós kuferek. We Stó-

nawie na Bónkowie se mu kuferek zdoł
jaksi ciynżki, przekłodoł go z rynki do
rynki, ale mama go uspokojała, że jo pił
moc mlyka, a że woda co je w pieluchach
je ciynżko. Było tam aji cosik brónotnego
o niewabnym zapachu.
Cesta uciykła, a dóma na Meksyku
starka uż nas czakała, jo fórt popłakowoł,
a mama wołała, że mi trzeba dać czystóm pieluche. Tata se zakurził, potym
prziniós garniec prodlok, że se bydóm
ty moji posikane pieluchy prać. Jak odewrzył kuferek, tak przestoł mówić, jyny
palcym ukazowoł mamie i starce, co je w
kufrze. Było tam pełno markowych czekulad od najlepszych ﬁrem.
Dziepro aż sprubowali, tak uwierzili,
że ni jyny z wody idzie zrobić wino, ale
aji z po...nych pieluch czekulade.
Borok ale tyn agynt od czekulady z
tym tatowym kuferkym. Prowde se uż
żodyn nie dowiedzioł, czy dali sprzeduje
czekulade abo piere pieluchy.
Starzik WŁADEK
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Miejscowe Koło PZKO Olbrachcice
W tym roku Polski Związek Kulturalno
– Oświatowy obchodzi 70-lecie swego
istnienia. Powstał w wyniku poprawy
stosunków czechosłowacko-polskich po
II wojnie światowej, w miejsce przedwojennych polskich stowarzyszeń. Zrodził
się w 1947 roku, w czasach trudnych dla
Polaków żyjących na lewym brzegu Olzy. Jego 70-letnia historia pokazała, jak
bardzo był potrzebny w życiu tej społeczności i jak ogromne są jego dokonania.
W tym roku, razem z kilkudziesięcioma
Miejscowymi Kołami na obszarze od
Bogumina po Mosty koło Jabłonkowa,
9 listopada 1947 zostaje założone Koło
PZKO w Olbrachcicach. Młodzi ludzie
od początku spontanicznie angażują się
w działalności związkowej, u nas szczególnie w śpiewactwie, w teatrze amatorskim, w zespole tanecznym. Miejscem
działania jest Dom Robotniczy, gdzie
PZKO-wcy budują własną scenę, później świetlicę, co powoduje rozwinięcie
bogatej działalności. Znaczącym etapem
w historii olbrachcickiego Koła jest budowa od 1988 i otwarcie w 1995 roku
nowego Domu PZKO, który dzięki oﬁarności i zaangażowaniu około 200 członków ﬁzycznie, i wsparciu ﬁnansowemu
licznych darczyńców stał się siedzibą
Koła i jednocześnie ważnym ośrodkiem
kultury w Olbrachcicach. Działalność naszego Koła była wielokrotnie w różnych
okresach czasu przedstawiana, również
w „Olbrachcickich Listach”. Z okazji tak
znaczącego jubileuszu Związku chcemy
naszym członkom i sympatykom przypomnieć, a szerszą rzeszę Czytelników
poinformować o działalności olbrachcickiego Koła na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, od jubileuszu 60-lecia.
W ostatnim dziesięcioleciu olbrachcickie Koło kontynuowało swoją działalność
na bazie dotychczasowych zespołów i w
oparciu o własny Dom PZKO. Na początku siódmej dekady liczyło 405 członków.
Aktualny stan na początku roku 2017
wynosi 354. Zarząd jest 17-osobowy, Komisja Rewizyjna – 3-osobowa. Prezesem
jest Helena Bubikowa.
Zespoły naszego Koła wykazywały następującą działalność:
 Chór Mieszany, którego liczba członków wahała się w granicy ok. 20 był w
miarę aktywny występując pod kierunkiem Brunona Kaliny przeważnie na
imprezach miejscowych. Kierownikiem
organizacyjnym był Gustaw Guńka senior. W roku 2011 chór zorganizował
jeszcze uroczystość jubileuszową z oka-

zji 90-lecia śpiewactwa w Olbrachcicach,
w 2012 wystąpił po raz ostatni na miejscowych obchodach 65-lecia Związku.
W następstwie zgonu kilku chórzystów i
podeszłego wieku reszty został rozwiązany. Kontynuacji podjął się oktet żeński o
nazwie „Pół Żartem, Pół Serio” pod przewodnictwem Jadwigi Czap, występując z

repertuarem piosenek ludowych i popularno-rozrywkowych na wewnętrznych
imprezach Koła. W październiku 2015
wystąpił po raz ostatni na jubileuszu 20-lecia Domu PZKO i następnie z powodu
braku chórzystek został i on rozwiązany.
 Teatrzyk Dziecięcy „Drops” był dotychczas najbardziej znanym zespołem
olbrachcickiego Koła. W ciągu 28-letniej
działalności pod kierunkiem Jadwigi
Czap wielokrotnie występował w innych miejscowościach a także w wielu
miastach Polski na różnego rodzaju konkursach i festiwalach teatralnych zdobywając wyróżnienia i nagrody. W 2008 r.
uczestniczył w Cieszynie w Przeglądzie
Śląskiej Pieśni, w Czechowicach-Dziedzicach w Czeskich Spotkaniach Teatralnych, miał występy w Kołach na Sowińcu
i Frysztacie, w Nieborach na jubileuszu
teatrzyku „Gapa II”. W następnych latach zespół przygotował trzy premierowe
przedstawienia, Barbórkowy program
słowno-muzyczny, liczne recytacje, uroczysty jubileusz 25-lecia zespołu, co
roku koncerty na Dzień Matki. W ostatnim okresie liczył 15 dzieci z nielicznej
polskiej szkoły i miejscowego polskiego
przedszkola. Po ostatnim „Koncercie dla
Mam” w maju 2012, dzieci przeszły wyłącznie pod opiekę szkoły.
W ostatnich latach wszystkie te zespoły wprowadziły tradycję wspólnego
kolędowania w okresie Świąt Bożego
Narodzenia w zabytkowym kościółku w
Olbrachcicach. Kontynuują to obecnie
dzieci szkolne.
 Klub Młodych, od 20 lat bardzo aktywny, poniekąd dojrzał wiekowo, ale
nadal podejmował wiele młodzieżowych
inicjatyw urozmaicenia życia kulturalne-

go w Kole, zwłaszcza w kręgu młodzieży.
Popularne są zwłaszcza tradycyjne Bale
Młodzieżowe, Witanie Wiosny, Pożegnanie Lata, sportowe i turystyczne imprezy,
włączanie się do imprez ogólnozwiązkowych: kluboturnieje, mistrzostwa piłkarskie – z sukcesami. Uczestniczą w
organizowaniu większych imprez w Kole, pomagają w remontach Domu PZKO.
Kilkoro pracujących w Zarządzie przygotowuje się do przejęcia kierownictwa Koła. Niestety, aktualnie odczuwa się brak
ich aktywnych następców.
 Klub Kobiet – najbardziej zapracowany zespół w Kole, świadczący usługi
kulinarne na wszystkich większych imprezach Koła. Aktywnie uczestniczy w
imprezach Sekcji Kobiet Zarządu Głównego, utrzymuje kontakty z okolicznymi
Kołami PZKO, głównie poprzez udział w
wystawach Klubów Kobiet. W 2009 i 2013
KK zorganiował w naszym Domu duże
wystawy o zasięgu obwodowym, w 2013
współpracował z olbrachcickim Oddziałem Związku Pszczelarzy przy organizowaniu jego uroczystości jubileuszowych,
w r. 2012 zorganizował ogólnozwiązkowe
Jesienne Spotkanie Klubów Kobiet z całodziennym programem. Co roku urządza
samodzielnie tematyczne i krajoznawcze
wycieczki, uczestniczy w wycieczkach
również z innymi organizatorami. Prowadzi własną kronikę. Przewodniczącą jest
Maria Witoszek.
Klub Seniora kontynuuje swoją aktywną działalność pomimo pewnych
ograniczeń związanych z wiekiem członków. Comiesięczne spotkania klubowe
mają formę dyskusyjną na podstawie
organizowanych we własnym zakresie
prelekcji lub prezentacji zdjęć i videodokumentacji z imprez oraz na aktualne
tematy związkowe, polityczne i sportowe. Regularną formą są wycieczki: do
Beskidów po stronie zaolziańskiej i w rejon Wisła – Ustroń, na tematyczne techniczne wystawy w Ostrawie, do fabryki
samochodów w Noszowicach, do muzeów górnictwa i hutnictwa w Ostrawie,
regionalne do miejsc pamięci w bliskiej
okolicy. Klub urządza każdego roku 2 lub
3 takie wycieczki. Ciekawostką spotkań
klubowych był dotychczas dwukrotny
sprawdzian w formie testu ze znajomości
historii i ważnych wydarzeń dotyczących
Olbrachcic oraz znajomości Beskidów po
stronie zaolziańskiej. Klub prowadzi własną kronikę i album zdjęć. Przewodniczącym KS jest Janusz Kupka, który zastąpił
w r. 2014 Edwarda Zaleskiego.
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w dziesięcioleciu 2008–2017
 Zakres dalszej działalności: Koło olbrachcickie w okresie ostatniej dekady
starało się przedstawić swym członkom
zespoły z innych kół pezetkaowskich,
z innych miejscowości lub z Polski. Odbywało się to zazwyczaj przy okazji
organizowania naszych tradycyjnych
corocznych imprez: wiosennego Święta
Kobiet „Kwiatek dla Pań” lub „Koncertu Jesiennego”. Okazją też były jubileusze 15- i 20-lecia Domu PZKO, 65-lecia
Związku. Gościliśmy zespoły: kapelę
„Nowina”, „Oldrzychowice”, „Kamraci”
i Regionalny Zespół „Błędowice”, Chór
Nauczycieli Polskich, Chór „Lira”, Chór
Collegium Canticorum, zespół wokalny
„Ta Grupa” z Czeskiego Cieszyna, zespół
dziecięcy „Dziecka ze Stonawy, dwukrotnie zespół wokalny „Niezapominajki” z
Suchej Średniej, z Polski zespół wokalny
„Olzanka”, Estradę Ludową „Czantoria”.
Na naszej scenie występował amatorski
teatr wędryńskiego Koła PZKO, dwukrotnie teatr z Milikowa-Centrum. W latach 2007-2015 urządziliśmy w naszym
Domu 7 wystaw naszych zaolziańskich
twórców – artystów malarzy, które łącznie zwiedziło ok. 400 osób. Stałe miejsce
w rocznych programach Koła ma Klub
Propozycji, na którym 3-4 razy w roku
odbywają się spotkania z interesującymi
osobami wygłaszającymi ciekawe prelekcje. Od roku 2013 Koło nasze urządziło 5
całodniowych wycieczek do Polski, w minionym roku do Zabrza i dwudniową do
Wrocławia. W 2017 planowane są dwie
następne. Na Festiwalu PZKO 2015 w
Karwinie członkowie naszego Koła wzięli liczny i czynny udział. Panie z Klubu
Kobiet zaprezentowały swoje eksponaty
na festiwalowej wystawie Klubów Kobiet, Klub Młodych otworzył i obsługiwał

stoisko kulinarne z napojami i posiłkiem.
Imprezy przygotowywane były przez Zarząd, Klub Kobiet i Klub Młodych.
 Dom PZKO służy naszemu Kołu już
22. rok. Gospodarzami dbającymi o Dom
w omawianym okresie byli: państwo Iwona i Gustaw Guńkowie oraz Maria Harokowa, od r. 2013 funkcję tę przejęli Stanisław i Helena Bubikowie, Olga Dudowa

2010 Konsulat Generalny RP w Ostrawie.
W częściowej rekonstrukcji ogrzewania,
wymiany krzeseł i wymiany okien na
parterze pomogła Gmina Olbrachcice,
który jednocześnie wspiera Koło corocznie dotacją na działalność kulturalną.
Dlatego możemy sobie od czasu do czasu
pozwolić zaprosić inne zespoły. Poza tym
sekretariat Urzędu Gminy pomaga Kołu

Chór mieszany Miejscowego Koła PZKO w Olbrachcicach w 2011 roku.
oraz Jerzy Czap. W ostatnim dziesięcioleciu tak, jak przedtem, odbywały się w
nim każdego roku dziesiątki imprez, nie
tylko zespołów naszego Koła lub pezetkaowskich. Był udostępniany wszystkim
organizacjom i osobom prywatnym w
gminie i nawet z szerszej okolicy. Poprzez wynajęcia jesteśmy w stanie go
utrzymać i nawet przeprowadzać drobne
naprawy. W wypadku większych inwestycji musimy zwracać się o pomoc. Tak
było w wypadku wymiany podłogi w sali
i na scenie, co zasponsorował nam w r.

Teatrzyk Dziecięcy „Drops” na scenie Domu PZKO w Olbrachcicach w 2011 r.

przy propagacji imprez (powielanie) i
przygotowaniu niektórych.
Współpraca z olbrachcicką polską
szkołą i przedszkolem polega na występach dzieci na niektórych imprezach
Koła. Zadawalająca jest też współpraca z
Kołem Macierzy Szkolnej.
Z ważniejszych imprez w roku 70-lecia planujemy tradycyjny „Kwiatek dla
Pań” – 19 marca, występią aktorzy Sceny
Polskiej, w maju wystawę obrazów i graﬁk naszego olbrachcickiego rodaka inż.
Stanisława Waszka, w listopadzie uroczystość na 70-lecie naszego Koła, a poza
tym będą prelekcje w Klubie Propozycji,
smażenie jajecznicy, wycieczki do Polski,
wystawa i sprzedaż księżek.
Każda działalność jakiejkolwiek organizacji bez aktywnego udziału członków
nie jest efektywna. Zapraszamy więc
Szanownych członków i sympatyków do
uczestniczenia w imprezach Miejscowego Koła, do wspólnych spotkań w Domu
PZKO. Zapraszamy aktywnych Panów
do Klubu Seniora, Panie do Klubu Kobiet.
Można w ten sposób urozmaicić sobie życie emeryta. Zapraszamy najmłodszych
członków i młodych, już dorosłych, do
aktywnego uczestniczenia w życiu pezetkaowskiej społeczności.
JERZY CZAP
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Astronomická
olympiáda
VÝSLEDKY 14. ROČNÍKU
ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY
 V kategorii 6. a 7. tř. vyhrála Micha-

ela Zaleská, na 2. místě se umístila Zuzana Daňhelová a na 3. místě skončila
Adéla Suchánková.

 V kategorii 8. a 9. tř. se na 1. místě
umístil David Seman, 2.-3. místo obsadili Barbora Štajnerová a Filip Kotula se
stejným počtem bodů.
Všem gratulujeme a držíme palce
v krajském kole, do kterého všichni postoupili.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Soutěž Techniáda
Stejně jako v předcházejících letech
byli pozváni žáci 9. třídy naší Základní školy v Albrechticích na soutěž do
Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Havířově-Šumbarku. Tato
soutěž se nazývá Techniáda a uskutečnila se 9. prosince 2016.
Všechny děti z posledního ročníku
základní školy se chystají v letošním
roce opustit školní lavice a nastoupit
do pro ně nových oborů na středních
školách. K tomuto účelu pořádají některé střední školy zajímavé prezentační akce, jako byla například soutěž
Techniáda.
Žáci rozděleni do menších skupinek

se seznamovali s tamějšími středoškoláky, kteří je provázeli celou akcí, přičemž
poznávali prostory školy, plnili úkoly,
jež vyplývaly ze studijních oborů. Naši
deváťáci si například vyzkoušeli, jak sestavit počítač podle nápovědy, poznat
jeho části, mikropájkou svařit rezistory
k měděné desce, přes počítač zapojit
obvod tak, aby se rozsvítila žárovička,
zastrkávali šrouby do správných otvorů
či skládali obrazy z kostek. Také měli
možnost si zasportovat, jelikož sport je
nedílnou součástí výuky na této škole.
Vyzkoušeli si trenažer veslování, trefovali se do různě velkých branek malým
ﬂorbalovým míčem a zvládali spoustu

jiných zajímavých úkonů. Po namáhavém dni se měli možnost občerstvit v jídelně tamní školy.
Za nejlépe vykonané činnosti si domů odnesli ti nejlepší z každé skupinky
robotického pavouka, kterého si ovšem
museli sami sestavit.
Naši žáci ohodnotili Střední školu
elektrotechniky a strojírenství v Havířově – Šumbarku velmi pozitivně, stejně jako celou zdařilou akci, vstřícné
studenty i jejich usměvavé vyučující.
Bára Štajnerová, Aleš Hackenberg a
Petr Stodůlka byli žáky, kterým se nejvíce dařilo.
TÁŇA PAWEROVÁ

Workshop ve Střední odborné škole Na hrázi ve Frýdku-Místku
Pracovní a současně studijní cesta do
Frýdku-Místku čekala žáky 9. A třídy
naší školy jednoho velmi mrazivého dne počátkem ledna tohoto roku.
Střední škola Na Hrázi ve Frýdku-Místku vyslala školní autobus s příjemným
panem řidičem, aby odvezl žáky deváté
třídy pod dozorem p. učitelky T. Pawerové k nim do školy, kde se žáci celé
dopoledne seznamovali s činností některých studijních oborů. Škola je zaměřena na agropodnikání, dopravní
prostředky, zahradnictví, stroje apod.
Děti se rozdělily na dvě skupiny a
postupně procházely jednotlivými stanovišti, kde si například vyzkoušely
aranžování. Měly připravenu aranžovací hmotu, sušené květiny, aranžovací květiny, traviny, tavnou pistoli, drát

aj., prošly přednáškou o aranžování a
mohly se pustit do práce. Některým se
dařilo více, některým méně. Všechny
děti si mohly svou zručně vytvořenou
květinovou vazbu odvézt domů.
Dalším stanovištěm byla jízda na
traktoru, kde se děti učily rozjet tento
velký dopravní prostředek, a když se
jim rozjezd zdařil, pokračovaly ve slalomové jízdě na zmrzlé vozovce. Všem
se kouřilo od pusy, ale úsměv nikomu
na rtech nezamrzl.
Na dalším stanovišti se žáci pokoušeli převážet pomocí novějšího traktoru s
nakladačem svázané balíky obilí, navážet je na sebe a zase sundávat balíky a
opět je umístit zpět na původní místo.
Tentokrát se museli soustředit na více
činností najednou. I tuto pro ně nezná-

mou práci zvládli všichni téměř na výbornou.
A posledním úkolem bylo projet
s malým traktůrkem na ovládání předem stanovenou trasu. Úkol to byl
nelehký, ale zároveň všechny pobavil.
Se zaujetím všichni sledovali všechny,
komu traktor vyjede z dráhy, kdo se
naopak během chvilky stane „řidičem
z povolání“, nesjede z trasy, nenabourá
a s minimální časovou ztrátou dojede
do cíle.
Děti se zabavily, poučily, prohlédly si
školu, naučily se novým činnostem a
možná, možná se na Střední odbornou
školu do Frýdku – Místku vrátí, aby
zde studovaly a připravovaly se na svá
budoucí povolání.
TÁŇA PAWEROVÁ
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Ledová
Praha

V době pololetních prázdnin 3.- 5. února
2017 se 27 žáků naší školy vydalo v rámci
akce Ledová Praha poznávat krásy a zajímavosti našeho hlavního města.
Náš první výlet po Praze vedl na Hradčany. Zážitkem pro nás byly i osobní prohlídky členy hradní stráže před vstupem
do areálu Pražského hradu. 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. Z Hradčanského
náměstí jsme šli kolem Černínského paláce, Lorety na Pohořelec. Potom jsme
se přemístili do Národního technického
muzea na Letné s expozicemi stavitelství,
astronomie, tiskařství, techniky v domácnosti, dopravy, chemie, času, hutnictví,
hornictví a další. Moc se nám tam líbilo.
Dětské duše pookřály při návštěvě
největšího hračkářství ve střední Evropě
Hamleys Na Příkopě. Tři patra plná zábavných atrakcí, kouzelných postav, hraček. A pro legraci jsme se všichni svezli
na historickém kolotoči.
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.
Naše cesta potom vedla do Národní
galerie ve Veletržním paláci, kde je na 5
patrech unikátní soubor českého i zahra-

ničního moderního a současného umění. Na ploše 13 500 m2 je více než 2000
uměleckých děl. Už samotný interiér
s galeriemi je zajímavý. Pak jsme přijeli
na Smetanovo nábřeží s vyhlídkou na
Karlův most. Byla hustá mlha a my jsme
neviděli typický pohled na Hradčany a
Petřín. Navštívili jsme Muzeum Karlova
mostu, které přibližuje historii spojení
obou pražských břehů. Prošli jsme Karlův
most. Poté naše kroky vedly na Kampu
k Sovovým mlýnům, kde na Vltavě stojí
fronta 34 žlutých tučňáků, kteří v noci
svítí. Pokračovali jsme po mostě zamilovaných s množstvím připevněných zámků přes Čertovku kolem Lennonovy zdi.
V Českém muzeu hudby jsme si prohlédli ukázky vzácných hudebních nástrojů a
součástí byla i výstava unikátních předmětů z poslední cesty Karla IV. V kostele
Panny Marie Vítězné byla k vidění soška
Pražského jezulátka, kterému se připisují
zázračná uzdravení. Z Újezdu jsme vyjeli lanovou dráhou na Petřín a zašli k Petřínské rozhledně, kopii pařížské Eiffelovy věže. Pro mlhu a smog jsme tentokrát

299 schodů na vyhlídku neabsolvovali.
Osvětlená rozhledna se nám moc líbila.
Třetí den jsme zamířili k Národnímu
muzeu a soše Svatého Václava. Prošli
jsme Václavské náměstí, Havelský trh a
Staroměstské náměstí, prohlédli si orloj a
Pražský poledník. Pokračovali jsme prohlídkou židovských památek. Viděli jsme
Židovskou radnici s hodinami s hebrejskými číslicemi a ručičky ciferníku se otáčejí pozpátku. Navštívili jsme Maiselovu
synagogu, Klausovou synagogu, Obřadní
síň, nahlédli na Starý židovský hřbitov,
kde se nachází 80 000 hrobů a mrtví jsou
pochováni až ve 12 vrstvách.
Poslední zastávka byla v Nové budově
Národního muzea. Konala se tam výstava
Retro – krása a elegance dob minulých a
nás zaujala i stálá zoologická expozice
Archa Noemova, která nám ukázala svět
živočichů, kteří obývají nebo obývali naši
planetu.
Se spoustou dojmů a zážitků jsme mířili zpátky domů. Ledová Praha se nám
vydařila a rádi na ni budeme vzpomínat.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

První odměna sběračům papírů v novém roce

Těsně po Novém roce proběhl na naší
škole druhý sběrný den ve školním roce
2016/17. Bylo vidět, že se opět nezahálelo, proto 39 nejlepších sběračů mohlo
být odměněno výletem na Pustevny, kde
se konal další ročník Ledových soch –
tentokráte s podtitulem podmořský svět
a makrosvět brouků.
14. leden jsme měli opravdu štěstí.
Pustevny zavál sníh a my jsme si užívali zimní radovánky, přírodní krásy, jarmark a doprovodný program rádia Čas.
Další sběrné dny proběhnou ve čtvrtek 30. března od 12.15h do 15.15h a
v pátek 31. března od 7.00h do 7.40h.
Opět se bude vybírat na nádvoří školy,
kde budou v tyto dny přistaveny mobilINGRID DEMELOVÁ,
ní kontejnery.
organizátorka akce
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Od kolędowania do kursu narciarskiego
Chociaż czar świąt Bożego Narodzenia powoli już znika a
wiosna zaczyna zaglądać w okna i w ludzkie dusze, to warto
przypomnieć sobie imprezy szkolne związane z tym okresem.
16 grudnia nauczyciele wraz z dziećmi z przedszkola oraz

uczniami zorganizowali tradycyjne Kolędowanie w naszym
drewnianym kościółku. Występ dzieci oraz uczniów szkoły
bardzo się wszystkim podobał, a zaproszeni przez nas goście
wraz z nauczycielami swym profesjonalnym występem podkreślili jeszcze bardziej estetyczne odczucia słuchaczy.

22 grudnia odbył się dzień na wesoło czyli Złota Bombka
– bardzo ulubiony konkurs szkolny, podsumowujący wiadomości szkolne zdobyte dotychczas przez uczniów. Podczas
ferii świątecznych 29 grudnia grupka uczniów z panią Janiną
Guńka uświetniła swoim występem wigilijkę pezetkaowców.
W nowym roku kalendarzowym, rodzice zrzeszeni w Macierzy Szkolnej im. Jana Farnika na czele z panią Jolantą Polok, w niedzielne popołudnie 8 stycznia, zorganizowali wesołą zabawę na śniegu.
Już od kilku lat korzystamy z propozycji organizacji „Planeta Země”, która przygotowywuje regularne projekcje ﬁlmowe
na tematy związane z różnicami w kulturze i w życiu ludzi
i nie tylko, planety Ziemi. W tym roku uczniowie obejrzeli
ﬁlm dokumentalny z komentarzem „Filipiny – Za obry a trpaslíky”, opisujący życie największych i najmniejszych istot żywych tej krainy.
W niedzielę 22 stycznia dzieci oraz uczniowie wystąpili
z bogatym programem muzycznym na dorocznym zebraniu
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego Beskid Śląski.
Spotkanie ze strażakami należy również do tradycji naszej
szkoły. W tym roku odwiedzili nas z kompletnym wyposażeniem w czwartek 19 stycznia, a za tydzień przyszli „przeegzaminować” dzieci z wiadomości, które im przekazali”.

Balik dla dzieci, impreza organizowana przez rodziców, odbył się w tym roku 12 lutego. Pełna sala bawiła się świetnie w
rytm wesołej muzyki, do której dzieci i uczniowie z nauczycielkami przygotowały wesołe tańce. Było bardzo sympatycznie a zabawa, prowadzona przez panią Jolantę Polok wspomaganą przez pana Kielara, wręcz wyśmienita.
Występ uczniów na Walnym Zebraniu PZKO w Olbrachcicach w niedzielne popołudnie 19 lutego był oceniony przez
widzów gorącymi oklaskami
Od marca tego roku, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego w Ostrawie, nasza szkoła wraz z innymi będzie co
miesiąc otrzymywać dziecięce czasopismo Kumpel, które
można wykorzystywać na lekcjach języka polskiego, podczas przerw w kącikach literackich oraz w świetlicy szkolnej.
Celem projektu, który opracowało Towarzystwo Nauczycieli
Polskich w Republice Czeskiej jest: uatrakcyjnienie oraz intensyﬁkacja procesu nauczania, podniesienie poziomu edukacji współczesnego języka polskiego, zapewnienie uczniom
kontaktu z polskimi czasopismami edukacyjnymi, lekturami
szkolnymi oraz literaturą współczesną. Dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi formami językowymi oraz współczesnymi tekstami polskimi. Kontakt z
językiem i rozwijanie zasobu słów polskich przyczynia się do
posługiwania się poprawną polszczyzną.

Ostatnia ciekawostka – w lutym odbył się historycznie pierwszy kurs narciarski. W dniach od 20. 2. do 24. 2. na stoku narciarskim w Bukowcu dzieci od przedszkola do klasy czwartej w
ramach gimnastyki uczyły się pierwszych, drugich... i następnych kroków na nartach. Było sympatycznie sportowo.
JK
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Vážení občané, rodiče, přátelé a příznivci Rodiny a školy z.s.
Rádi bychom Vás seznámili s činností
RaŠ z.s. za období od ledna 2017 dosud.
Druhé pololetí jsme zahájili Karnevalem pro I. stupeň, bohužel se nám jej
podařilo uskutečnit až na druhý pokus,
žáky ZŠ zasáhly virózy a ani na druhý
pokus se nemohly ze zdravotních důvodů zúčastnit všechny děti. Karnevalem
provázela Šárka Kašpárka, letos na téma „piráti“. Převleky dětí byly zajímavé
a nápadité. Jako vždy měla porota velmi
těžkou práci s vyhodnocováním těch
nejlepších a nejoriginálnějších karnevalových masek. Převážně vyhrávaly ty
masky, které si děti doma s rodiči pracně vyrobily. Ceny byly rozdány a pro
ty smutné, na které se letos nedostalo,
máme vzkaz – nevzdávejte to a zkuste
to zase za rok. Děkujeme dětem, rodičům, učitelskému sboru a všem, kteří
nám pomohli s přípravou i samotnou
realizací.
Únor je již tradičně spojován se svátkem zamilovaných. Pro žáky II. stupně
to znamená, že se bude konat Valentýnská diskotéka. Tu si žáci připravili
spolu s učitelským sborem. Diskotéku
si sami odmoderovali, každá třída (ale
i jednotlivci) si do úvodního programu
připravila zahajovací číslo, se kterým se
prezentovala. Pak už jen tanec, hudba,
zábava (pod pečlivým dohledem pedagogů) a skvělý DJ Jarek Šenkeřík. Opět
se patří poděkovat učitelskému sboru za

organizaci, díky nim se diskotéka mohla
uskutečnit.
Sobota 18. února a Školní ples, pro
RaŠ stěžejní, ale současně organizačně
nejnáročnější, akce. Ples zahájila ostravská taneční skupina Shahrazad, poté
předvedl svou vítěznou sestavu úřadující juniorský mistr republiky Tomáš Němec a poutavý úvodní program uzavřeli silní muži, ale i krásné slečny z týmu
Workout Karviná. Příjemnou atmosféru
vytvořila skupina MUSIC DRINK s kapelníkem Mirkem Ennenkelem, která
nás celý večer doprovázela hudbou.

Vynikající a chutnou večeři připravil
prvotřídní kuchař pan Petr Šipula. Soutěž o ceny byla zajímavá. První cenu do
soutěže věnoval pan Mieczyslaw Molenda za společnost GASCONTROL,
s.r.o., druhou cenu poskytla RaŠ z.s. a
třetí Mgr. Jan Siostrzonek, dále děkujeme p. Ing. Kowalczykovi, Obecnímu
úřadu Albrechtice, lékárně – Mgr. Kalinové, Ing. Rusinovi, Mystic production,
Internetu pro každého spol. s.r.o., RRKREATIV, salónu Lucie, Sky Paragliders
a.s., p. Tomašákové – optice Lunettes,
Kutilce, p. Novákové – masáže, Eurofertil CZ, a.s. (IVF klinika Ostrava), p. Martinovi Šipulovi a Petrovi Šipulovi, Ing.
Molinkovi, Fittnes – p. Vaculík, Pizzerie
& Brazilian Grill, Mgr. Gerlichovi, Mgr.
Križanové – Něha kovu, p. Drozdové –
nehtová modeláž, manželům Královým,
Byrtusovým, p. Ing. Dvořákové, p. Vodičkovi, manželům Berkovým a p. Križňanskému, P. Galuszkové „Květinka“.
Samozřejmě děkujeme všem rodičům,
kteří přispěli ﬁnančními dary. Naše poděkování patří také učitelskému sboru
ZŠ za součinnost. Všem Vám patří naše
velké DĚKUJEME.
Všechny ﬁnanční prostředky získané nejen z výše uvedených akcí budou
použity ve prospěch dětí navštěvujících
ZŠ Albrechtice, a to na jejich školní i mimoškolní aktivity.
Nejbližší plánovanou akcí je již zavedený a oblíbený
Albrechtický Permoník, jejímž cílem je
rodinná procházka
po
Albrechticích.
Na trase budou již
tradičně rozmístěna
stanoviště, u nichž
děti mohou, ale nemusí, za razítka plnit
rozmanité úkoly. Za
splněné úkoly budou
děti v cíli odměněny.
Permoník je určen
pro všechny, kteří mají chuť se projít před
sobotním obědem.
Termín bude s časovým předstihem zveřejněn na našem Facebookovém proﬁlu,
na našich stránkách
http://www.ras-albrechtice.cz. Všichni
jste srdečně zváni!
Děkujeme Vám,
za kolektiv RaŠ z.s.,
Galina S.
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Doubravská naučná stezka
POZNEJTE ZAJÍMAVÁ MÍSTA,
ARCHITEKTURU
A HISTORII TÉTO OBCE
Obec Doubrava patří mezi nejstarší obce v regionu, přesto je pro řadu obyvatel
žijících v blízkém okolí velkou neznámou. Rovněž návštěvníci zábavního parku DinoPark málokdy zavítají do centra
obce. Naučná stezka je složena ze dvou
okruhů, první – červená trasa prochází
středem obce a vede po stopách památek, historie a významných událostí.
Modrá trasa je delší a z části vede po
cyklotrase. Pokud se rozhodnete vydat
z náměstí po modré trase, zavede vás na
Doubravský kopec, odkud se vám otevře
nevídaný pohled do okolní krajiny. Při
dobré viditelnosti jsou vidět téměř celé
Beskydy. Trasa končí v části obce nazývané Na Hranicích, kde kromě krytého
posezení je také hřiště pro děti.

patří mezi památkově chráněné kostely
a náleží mu patřičná pozornost
 Zastavení páté – před roubeným domem tzv. „Dřevěnkou“, jenž je ojedinělou
zachovalou stavbou lidové architektury.
V ní sídlila škola a vývoji školství v naší
obci je také věnována informační tabule.

tí se dostanete na doubravský kopec,
kde se nachází krytá odpočívka, panoramatická mapa a nádherný výhled
do široké okolní krajiny. Z vyhlídky se
můžeme vrátit stejnou cestou zpět do
středu obce nebo dále pokračovat po
modré trase.

 Zastavení šesté – patří architekto-

 Zastavení třetí – nachází se u dolu
Doubrava Sever. Toto místo se zapsalo
do naší historie propadnutím těžní věže
do nitra země.
 Zastavení čtvrté – je na křižovatce
v blízkosti úpatí haldy, která je součástí
DinoParku. Zde se dozvíte zajímavé informace o místní fauně a také o cihelně, která se nacházela v blízkosti tohoto
místa.
 Zastavení páté – nachází se na Hranicích (jedná se o hraniční území mezi
obcemi Doubrava, Dětmarovice a městem Orlová) a je tedy určeno zejména
pro výletníky na kole, ale také pro pěší
turisty, zejména pro rodiny s dětmi, neboť na tomto místě se kromě krytého
posezení nachází také hrací zóna s multifunkčním vybavením.
Na vytvoření stezky se podílelo vedení i zaměstnanci úřadu, ale také představitelé církví a některých spolků, které
působí na území obce Doubrava. Celkové náklady na vybudování stezky se
vyšplhaly na 410 tisíc korun, 160-ti tisíci
přispěla nadace OKD.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
ŠÁRKA HUGÁŇOVÁ,
referent úseku vnitřních věcí,
Obecní úřad Doubrava

ČERVENÁ TRASA

 Zastavení první – náměstí, nachází
se na náměstí a je zaměřeno na historii
obce a vše, co se v okolí náměstí nachází. Pozornost je věnována historii zámku a dalším zajímavostem v jeho okolí.
 Zastavení druhé – Římskokatolický
kostel sv. Hedviky, můžete zde načerpat
řadu zajímavých informací o zdejší architektonické památce.
 Zastavení třetí – památník důlních
neštěstí, vzpomínka na události, jež se
zapsaly do smutné historie hornictví na
Dole Doubrava.
 Zastavení čtvrté – před kostelem
Československé církve husitské, jenž

nickému skvostu Doubravy, kterým je
Národní dům, spjatý s bohatou historií
spolkové činnosti v obci.

MODRÁ TRASA:

 Zastavení první – začíná na náměstí
stejně jako červená trasa
 Zastavení druhé – cestou z náměs-

Jak lze vidět na fotograﬁi, zastřešené posezení již funguje a instalace informačního panelu proběhne během měsíce března.
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Albrechtice jsou průběžně druhé
ve Havířovské školní lize TAG RAGBY
V prosinci 2016 a lednu 2017 odehrálo
družstvo ZŠ Albrechtic další dva turnaje desátého ročníku Havířovské školní
ligy v TAG RAGBY 2016-2017 v rámci
Get Into RUGBY a za podpory nadace
OKD, a.s. – Srdcovka. Oba turnaje se
uskutečnily v tělocvičně SPŠ Stavební
na ul. Kollárova za účasti čtyř družstev
– RC Havířov, ZŠ Albrechtice, ZŠ Gorkého a ZŠ Na Nábřeží.
Hrálo se podle platných pravidel pro
bezkontaktní rugby, kdy družstvo tvoří
čtyři hráči v poli a případní další hráči –
náhradníci mohou střídat průběžně. Hrálo se na hřišti o rozměrech 20x35 metrů.
Druhý turnaj se hrál systémem každý
s každým a všechna utkání se hrála v
čase 2x4 minuty. Družstvo ZŠ Albrechtice nejprve zvítězilo nad družstvem ZŠ
Gorkého v poměru 4:3, v dalším utkání
pak družstvo ZŠ Albrechtice nestačilo na družstvo RC Havířov a prohrálo
v poměru 1:3 a v posledním utkání pak
družstvo ZŠ Albrechtice zvítězilo nad
družstvem „Havířováci“ (složené z náhradníků zúčastněných družstev) v poměru 3:2. Celkové vítězství v turnaji si
vybojovalo družstvo RC Havířov, které
zvítězilo ve všech utkáních, druhé místo
obsadilo družstvo ZŠ Albrechtice (dvě
vítězství a jedna porážka), na třetím

Gorkého, které zvítězilo nad družstvem
„Havířováků“ v poměru 2:0.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu třetího turnaje si pak ještě hráči a
hráčky zahráli utkání „žlutí“ proti „modrým“, skóre po skončení utkání v košíkové bylo 14:9 (vstřelené koše, ne body) pro
družstvo žlutých.

Snímek z 2. turnaje z utkání ZŠ Albrechtice (v modrém) proti ZŠ Gorkého.
místě se umístilo družstvo ZŠ Gorkého
a na čtvrtém místě skončilo družstvo
„Havířováci“.
Také třetí turnaj se hrál systémem každý s každým, utkání se tentokrát hrála na
1 x 6 minut. Zkušenost družstva RC Havířov tentokrát převyšovala nad ostatními
družstvy. Družstvo RC Havířova zvítězilo
nad družstvem ZŠ Albrechtice v poměru
2:1, nad družstvem ZŠ Gorkého 5:2 a
nad družstvem „Havířováci“ v poměru
4:1. Družstvo Albrechtic porazilo nejprve družstvo „Havířováků“ 2:1 a pak družstvo ZŠ Gorkého v poměru 3:1. V utkání
o třetí místo pak bylo lepší družstvo ZŠ

Výsledky dvou turnajů...

Na společném snímku z 1. turnaje jsou
ze ZŠ Albrechtice – nahoře zleva Daniel Nekoranec a Petra Grutmanová,
ve spodní řadě 3. zleva Lukáš Baron a
vpravo Adéla Pavelčáková.
ZŠ Albrechtice jsou po třech turnajích
Havířovské školní ligy v TAG RAGBY
2016 – 2017 průběžně na druhém místě
za družstvem RC Havířov.
Čtvrtý turnaj školní ligy se odehrál
20. února 2012 opět v tělocvičně.
RADOMÍR KLODA

CHCETE SI
PROTÁHNOUT SVÉ TĚLO?
TAK PŘIJĎTE MEZI NÁS! KDY?

malá tělocvična
PONDĚLÍ
17.00-18.00 h – cvičení starších žen
15.30-17.00 h – volejbal mládež
ČTVRTEK
16.00-18.00 h – volejbal mládež
PÁTEK
18.20 h – volejbal Mix

velká tělocvična
 10. 2. 2017 TJ pořádala turnaj v bow-

lingu v Horní Suché. Kategorie chlapců: 1. místo Aleš Klívar, 2. místo Karel
Cielecki, 3. místo Milan Klívar, Kategorie dívek: 1. místo Gabriela Valachová,
2. místo Kristina Cielecká, 3. místo Renáta Veničáková.

 18. 2. 2017 se konal ve Stonavě tur-

naj ve ﬂorbalu mladších žáků. Zúčastnilo se 5 družstev. Na 1. místě se umístili
žáci ZŠ Stonava, na 2. místě ZŠ Těrlicko
a na 3. místě FBK Horní Suchá.
Všem sportovcům blahopřejeme!
DAGMAR PIPREKOVÁ

PONDĚLÍ
15.30-17.00 h – volejbal mládež
17.00-19.00 h volejbal Mix
ČTVRTEK
16.00-19.00 h – nohejbal
PÁTEK
18.00-20.00 – volejbal Mix
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Současnost minulosti

Na fotograﬁi z března 1988 r. budova na Rakovci před demolicí. Nejdřív sloužila jako nádraží, později jako restaurace.
Na tomto místě od roku 2010 se nachází sběrný dvůr obce Albrechtice.
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jízdní řád
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LETNÍ PRÁZDNINY
Platí od 1. 7. 2017 do 2. 9. 2017
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pozvánky na akce

Kostely v Albrechticích nabídnou jedinečný koncertní cyklus
Hned čtyři koncerty vážné hudby se letos odehrají v albrechtických kostelích v rámci cyklu Čtvero ročních období. V programu, za kterým stojí organizátoři Svatováclavského hudebního festivalu, nebudou chybět prvotřídní domácí i zahraniční
umělci.

PROGRAM

 7. 4., 18.00, Evangelický kostel:
Alfred Strejček – RECITACE, Štěpán Rak – KYTARA
 16. 6., 18.00, dřevěný kostel sv. Petra a Pavla:
Classico Terzetto Italiano
 24. 9., 17.00, kostel Svatých apoštolů Petra a Pavla:
Slovenský komorní orchestr
 27. 12., 18.00, kostel Svatých apoštolů Petra a Pavla:
Eva Dřízgová-Jirušová – SOPRÁN, Alena Mazgajová-Čechová – HOUSLE, Petr Čech – VARHANY.

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO

 Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, A Dr.
Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava, tel. +420 773 513
941, e-mail: info@shf.cz.

Cyklus zahájí v dubnu Alfred Strejček, který bude recitovat
za doprovodu světově proslulého kytaristy a skladatele Štěpána Raka v evangelickém kostele SCEAV. „Velice mě těší, že
posluchačům můžeme nabídnout koncert tohoto uměleckého
dua, které má za sebou stovky a stovky vystoupení v desítkách
zemí po celém světě a jsem si jist, že koncert v Albrechticích
bude jedinečný a strhující. S ohledem na dubnový termín
umělci odehrají pašijový příběh, který přináší nejen věčnou
inspiraci, ale i naději pro nás pro všechny,“ říká ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.
Letní část cyklu se pak uskuteční v dřevěném kostele sv. Petra a Pavla, kde vystoupí italský soubor Classico Terzetto Italiano, specializující se na interpretaci staré hudby na autentické
historické nástroje. Za pozornost rovněž stojí podzimní koncert, který bude realizován v rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu ve farním kostele svatých apoštolů
Petra a Pavla, jehož protagonistou bude Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala se svým uměleckým vedoucím a vynikajícím houslistou Ewaldem Danelem, který vedle pravidelných vystoupeních na půdě Slovenské ﬁlharmonie účinkuje
na festivalech a koncertních turné v zahraničí. „Těžiště repertoáru tohoto tělesa se nachází především v období romantismu a hudbě 20. století. V Albrechticích se posluchači mohou
těšit na virtuózní a zároveň velice populární Čtvero ročních
období od Antonia Vivaldiho a argentinského skladatele Astora Piazzolly,“ upřesňuje Igor Františák. Celý cyklus Čtvero
ročních období pak uzavře adventní koncert sopranistky Evy
Dřízgové-Jirušové, která vystoupí spolu s houslistkou Alenou
Mazgajovou-Čechovou a varhaníkem Petrem Čechem.
Předplatné na čtveřici koncertů lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 500 korun na Obecním úřadu v Albrechticích nebo v kanceláři Svatováclavského hudebního festivalu, a to až
do prvního dubnového koncertu. Předplatitelé navíc zdarma
získají CD s nahrávkami toho nejlepšího ze Svatováclavského hudebního festivalu 2016. Vedle předplatného je rovněž

inzerce

N

a schůzi družstva COOP Beskydy konanou ve středu
5.dubna 2017 v 18,00 hod. v sále Dělnického domu
v Albrechticích zve albrechtické členy.
Výbor volebního obvodu Albrechtice

 Obecní úřad Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice,
tel. +420 596 428 448, e-mail: sekretariat@obecalbrechtice.
cz. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou také v prodeji
v místě konání koncertů. Více informací na www.shf.cz.

možné koupit si vstupenku na jednotlivá vystoupení. „Velice
mě těší, že se obec Albrechtice zařadila mezi města, kde se
koncertní cyklus uskuteční. Kultura v našem regionu je stěžejní věc, jelikož s kulturním vyžitím roste laťka kultivovanosti.
Jsem přesvědčen, že všechny koncerty budou atraktivní a vychutnají si je jak hudební odborníci, tak široká veřejnost.
Zve IGOR FRANTIŠÁK

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.

KOUPÍM
STAVEBNÍ POZEMEK
 min. 1000m2
 podmínkou voda, elektřina
 HOTOVOST
 606 662 854

Ha 596 810 741, 603 447 219

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

Přivýdělěk Nová šance
www.pracevevolnu.cz
LEVNÉ OPRAVY
Provádím opravy oděvů a ložního
prádla (výměna zipů, zkracování)
Mária Ostřížová, tel.: 732 861 224

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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