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Slovo starosty

RADA OBCE
za období od 1. 6. 2017
do 17. 8. 2017 projednala:

Javor před naší školou nám od loňského
roku opět trochu povyrostl.
Začal nový školní rok 2017/2018, ke
kterému mimo jiné patří i tradiční foto
našich prvňáčků pod jeho korunou.Určitě si pak rádi porovnáme rozdíly, když
za devět let budou coby absolventi tuto
školu opouštět.
Rekonstrukce mostu úspěšně pokračuje. Termín dokončení opravy je stanoven do konce roku, ale dodavatel, ﬁrma
EUROVIA, přislíbila jeho zprovoznění
v předstihu.
Ještě letos bude zahájena výstavba parkoviště na starém sídlišti a bude rekonstruován žlab na dešťovou vodu podél
ulice Školní. Průběžně probíhají práce
při zvelebování naší obce – viz. snímek.

Na závěr bych již tradičně rád poděkoval všem spoluobčanům, kteří sami svými aktivitami přispívají ke zlepšování
prostředí v naší obci. Přeji všem krásné
podzimní dny plné barev. Srdečně zvu
na dva koncerty, které se budou konat
v září a prosinci v rámci Svatováclavského hudebního festivalu v našem katolickém kostele.
JINDŘICH FEBER, starosta

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 27. 9. 2017 v 15.00 hodin.
Program a občerstvení zajištěno

które odbędzie się
w Domu Robotniczym
dnia 27. 9. 2017 o godz. 15.00.
Program i bufet zapewniony

Rozsvěcování vánočního stromečku
I v letošním roce bude Obec Albrechtice organizovat rozsvěcování vánočního
stromečku před budovou obecního úřadu. Tradičně se akce bude konat v předvečer první adventní neděle.
Náš krásný stromeček se rozsvítí v sobotu dne 2. 12. 2017. Budeme rádi, když

si toto datum opravíte ve svých kalendářích.
Stánky i hudební vystoupení zajištěno. Již teď se těšíme na navození krásné
vánoční pohody.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

 schválení uzavření smlouvy na
zhotovení projektové dokumentace a
výkon inženýrské činnosti pro stavební záměr „Rekonstrukce Dělnického
domu č.p. 166, ul. Hlavní, Albrechtice“
mezi obcí Albrechtice a Ing. arch. Igorem Kaňou (ROGING), IČ: 15407233,
se sídlem Kadlčákova 1502, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí
 zadání opravy elektroinstalace
v havarijním stavu v bytovém domě
č.p. 571 na ul. Bělehradská v Albrechticích společnosti Fresh-Elektro s.r.o.
se sídlem Průjezdní 15a/1239, 735 35
Horní Suchá, IČ: 63321645
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
5 000,- Kč na obnovu dřevěného kostela v Třinci Gutech
 souhlas s umístěním zpomalovacích prahů na ulici Rybářská a na ulici
Přehradní v obci Albrechtice

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 27. 6. 2017 projednalo:
 poskytnutí investiční účelové dotace vázané na výměnu oken a dveří
na budově šaten u fotbalového hřiště
ul. Osvobození, Albrechtice dle žádosti FK Baník Albrechtice z.s., ve výši
400 000,- Kč.

U

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

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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INFORMACE PRO OBČANY
Informujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017, (dále
jen ODPAD) aby tak učinili co nejdřív.
ODPAD: 500,- Kč/osoba/rok
Povinnost uhradit místní poplatky je do 30. 6. 2017 nebo ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do 30. 9.
2017, převodem z účtu nebo v hotovosti.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice, a to v přízemí, dveře č. 2 (sekretariát) nebo v prvním patře,
dveře č. 22 (matrika) nebo také bankovním převodem na číslo
účtu: 1721599329/0800. Speciﬁcký symbol pro odpady: 7337.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení
všech osob, za které poplatek hradíte, číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel. čísle: 596 428 448 kl. 13

přidělený variabilní symbol. V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku, nutno doložit patřičné potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám viz „OZV č. 1/2016“ v čl. 6, na
stránkách www.obecalbrechtice.cz v sekci „Právní předpisy
obce Albrechtice“.
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost splnili za rok 2017 i předchozí roky.
Dále upozorňujeme, že již od minulého roku, změnou zákona o místních poplatcích, přechází poplatková povinnost
úhrady poplatku za odpad z nezletilých osob (děti do 18 let)
na jejich zákonné zástupce a u osob s omezením svéprávnosti
na opatrovníky. Nesplněním poplatkové povinnosti může být
nařízena exekuce.
KORNELIA KAPIASOVÁ,
tel. 725 034 513, majetek@obecalbrechtice

Třídění kovů v obci
Vážení občané, nově lze v obci Albrechtice třídit kromě plastů, papíru, skla a
nápojových kartonů také kovové obaly,
tedy především nápojové plechovky, ko-

vové konzervy nebo i víčka od nápojů a
jogurtů. Kovové obaly můžete vhazovat
do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli
mít na paměti, že do kontejneru a pyt-

le nepatří špinavé konzervy se zbytky
jídla nebo objemné kovy. I nadále však
stále platí, že kovové odpady a objemné
kovy můžete odevzdávat také na sběrný dvůr.
Našim cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako
suroviny pro výrobu nových výrobků a
odpady tak nemusí skončit na skládce
odpadů.
Víte, které odpady se v obci Albrechtice třídí do žlutých kontejnerů a pytlů
na plast?
TÁŇA WOJTYNOVÁ,
referentka životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 3. ČTVRTLETÍ 2017
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Svoz odpadů ze 110 l a 1100 l nádob
5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 29

Svoz plastů – žluté pytle
6 (pá), 18-kontejnery (st)

10 (pá), 22-kontejnery (st)

8 (pá), 20-kontejnery (st)

Svoz zhodnotitelných odpadů (papírů) – modré pytle
5 (čt), 19-kontejnery (čt)

9 (čt), 23-kontejnery (čt)

7 (čt), 21-kontejnery (čt)

Svoz skleněných obalů – kontejner
13 (pátek)

17 (pátek)

15 (pátek)

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů – černé pytle
4, 11, 18, 25 (středa)

1, 8, 15, 22, 29 (středa)

20 (středa)
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OZNÁMENÍ

OBWIESZCZENIE

o době a místu VOLEB
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

o czasie i miejscu WYBORÓW
do Izby Poselskiej
Parlamentu RC

(ve dnech 20. 10. 2017 a 21. 10. 2017)

(w dniach 20. 10. 2017 i 21. 10. 2017)

dle § 15 zák. č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů

zgodnie z praw. nr 247/1995 Dz.
o wyborach do „PS ČR“
oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów

starosta Obce Albrechtice oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 21. 10. 2017 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 7. 9. 2017
JINDŘICH FEBER, starosta obce

wójt Gminy Olbrachcice informuje:
1. Głosowanie będzie się odbywało wyłącznie w lokalach wyborczych
w piątek dnia 20. 10. 2017 od godz. 14.00 do godz. 22.00
i w sobotę dnia 21. 10. 2017 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 potwierdzi
obwodowej komisji wyborczej swoją tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa Republiki Czeskiej poprzez okazanie
ważnego dowodu osobistego lub paszportu Republiki Czeskiej. Jeżeli wyborca tak nie zrobi, głosowanie nie zostanie
mu umożliwione.
4. Karty do głosowania do wyborów zostaną do wyborców
rozprowadzone najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.
W dniu wyborów wyborca może wystąpić do obwodowej
komisji wyborczej o wydanie nowego zestawu kart do głosowania.
Olbrachcice dnia 7. 9. 2017
JINDŘICH FEBER, wójt gminy
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 38 oznámení, řešeno
24 přestupků na úseku silničního provozu, 7 přestupků dle §4/2 zák.251/2016Sb.
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“.

 Na úseku zákona č.65/2017Sb. o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, §35 byly řešeny
3 přestupky. Jednalo se o kouření na
zakázaných místech.
 Dne 06.06.2017 v 17.05 hodin během pojížďky zjistila hlídka OP, že po
ulici Pardubické jede motocykl Jawa
50 Pionýr bez registrační značky. Motocykl byl hlídkou zastaven a místní
znalostí poznán řidič mladistvý M.J. z
Albrechtic, který nebyl schopen předložit potřebné doklady k motocyklu a

nevlastnil řídičské oprávnění. Přestupek byl postoupen dopravnímu odboru
do Havířova.
 Dne 08.06.2017 v 06.26 hodin během pochůzky byl nalezen na zemi
dotykový mobilní telefon. Telefon byl
zajištěn a hlídce OP se podařilo v průběhu měsíce vypátrat majitele, kterému
byl dne 26.06.2016 mobil předán.

 Dne 11.06.2017 v 00.05 hodin pro-

běhla součinnost hlídky OP s hlídkou
PČR Těrlicko při zadržení opilého řidiče, který jel ze Zámostí do centra obce.
Vozidlo bylo odstaveno na ulici Hlavní
a muž byl převezen na protialkoholickou záchytnou stanici do Karviné.

 Dne 12.06.2017 v 10.45 hodin

osobně oznámil majitel prodejny Bala
pan V.T. z Dolních Marklovic, že dne
09.06.2017 mu z obchodu odcizila skupina mladíků láhev alkoholu. Hlídka
OP po prohlídnutí si záznamu z kamer rozpoznala mladíky a věc předala
správnímu orgánu na podezření spáchání přestupku krádeže.
 Dne 28.06.2017 v 08.00 hodin během pochůzky byla nalezena na ulici
Kostelní RZ vozidla. Lustrací zjištěno,
že náleží H.K. z Těrlicka. Vyrozuměna
PČR Těrlicko, která majitele informovala a ten si v 10.00 hodin RZ převzal.
 Dne 22.07.2017 v 02.20 hodin během pojížďky nalezen v areálu Zámostí
mobilní telefon. Hlídce OP se podařilo
majitele vypátrat a mobil byl předán
oproti podpisu.
 Dne 22.07.2017 v 23.05 hodin během pojížďky hlídka OP spatřila na ulici Nádražní K.D. z Albrechtic. Jelikož
hlídce OP bylo známo, že je to osoba v
pátrání PČR, byl zadržen a předveden
na služebnu OP a poté vyrozuměna
PČR Těrlicko, která si muže odvezla.
 Dne 25.08.2017 v 23.11 hodin telefonicky oznámil J.L. z Albrechtic, že v
areálu venkovního posezení restaurace
Miczka je opilý D.S. z Albrechtic, který vulgárně uráží hosty restaurace a
vyhrožuje jim újmou na zdraví. Hlídka
OP pojížďkou na místo zjistila, že na
lavičce sedí D.S., který byl bez trička a
vulgárně nadával hostům. Byl vyzván
hlídkou OP, aby upustil od protiprávního jednání, ale začal nadávat i hlídce
OP a stupňoval svou agresivitu. Tudíž
byly použity donucovací prostředky a
byl převezen na protialkoholickou záchytnou stanici do Karviné. Věc byla
následně postoupena správnímu orgánu na podezření spáchání přestupků
neuposlechnutí výzvy úřední osoby
při výkonu její pravomoci, znevážení
postavení úřední osoby při výkonu její
pravomocí, úmyslné narušení občanského soužití tak, že jinému vyhrožoval
újmou na zdraví a vůči jinému se dopustil jiného hrubého jednání.
 Dne 26.08.2017 v 22.39 hodin telefonicky oznámil K.V. z Albrechtic, že
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OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
Tel.: 596 428 119
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
před chvíli našel na ulici Hornické peněženku s doklady a chce ji odevzdat
hlídce OP (občanský průkaz, průkaz
zdravotního pojištění, bankovní karta a ﬁnanční obnos 464,- Kč). Lustrací
zjištěn majitel a dne 27.08.2017 v 00.05
hodin nález předán majiteli S.K. ze Stonavy osobně oproti podpisu.

 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.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP
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Uczniowie na start!

Powitanie pierwszoklasistów.












Laura Plchová
Debora Suchanková
Katka Škrobáková
Štěpán Šaraj
Noemi Eliana Palátová
Sára Tichá
Sabina Juhaňáková

Jeszcze wszyscy myślami są na wakacjach, a już nas woła szkolny dzwonek.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/
2018. Ten rok będzie dla naszej szkoły
nie tylko rokiem nauki, ale również rokiem obchodów zacnego jubileuszu wybudowania naszej polskiej szkoły. Już
190 lat istnieje szkolny budynek przy
ulicy Szkolnej 11. Budynek stary, lecz
zadbany i ciągle tętniący życiem oraz
gwarą uczniów i dzieci. W tym roku
szkolnym uczęszcza do naszej szkoły
szesnaścioro uczniów, z tego czwórka
pierwszoklasistów. Do przedszkola chodzi dziewiętnaścioro dzieci oraz dwójka
dzieci przedszkolnych z indywidualnym tokiem nauczania przedszkolnego.
W poniedziałek 4 września, uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego zaszczycili

swoją obecnością pan starosta Henryk
Feber, panie: prezes Macierzy Szkolnej
Jolanta Polok, prezes MK PZKO w Olbrachcicach Helena Bubik oraz rodzice
naszych uczniów. Wszyscy goście przekazali naszym uczniom i nauczycielom
życzenia powodzenia w nowym roku
szkolnym a pani prezes Macierzy Szkolnej oraz jej zastępczyni pani Barbara Koneszová przekazały naszym pierwszoklasistom wartościowe wyprawki szkolne.
Życzę naszym uczniom wspaniałej
przygody szkolnej, przedszkolakom miłego i ciekawego spędzania czasu bez
mamy i taty, a pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym pomyślnego szkolnego roku.
JOLANTA KOŽUSZNIK,
dyrektor szkoły

Matěj Warta
Beata Gerda
Mikuláš Molinek

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
Macierz Szkolna rozdaje wyprawki szkolne pierwszoklasistom.
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Zahájení nového školního roku 2017/2018
Dne 4. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. Zahájení se zúčastnil starosta obce Ing. Jindřich Feber, předsedkyně
organizace PZKO p. Helena Bubiková a
předsedkyně Sdružení Rodina a škola p.
Struhárová. Nejvíce se do školy těšilo 23
nových prvňáčků, kteří poprvé usednou
do lavic a budou mít i pana učitele. Mgr.
Petr Kubiena bude třídním učitelem ve
třídě 1A. Celkem v tomto školním roce
bude 11 tříd. Na prvním stupni bude
155 žáků a na druhém stupni 116. Během prázdnin se ve škole pracovalo. Byly vymalovány a zrekonstruovány třídy

na 2. stupni, nové sociální zařízení, provedeny úpravy a malování některých
učeben a kabinetů. Taktéž jsme vybavili
některé třídy, učebny a kabinety novým
nábytkem, nově jsme přestavěli učebnu přírodopisu a hudební výchovy. Na
prvním stupni jsme vybavili audiovizuální učebnu novou Smart tabulí s PC a
dataprojektorem a novinkou velkým interaktivním dotykovým panelem. Také
v mateřské škole došlo k rekonstrukci
sociálního zařízení. Došlo také ke změnám v pedagogickém sboru, Mgr. Václav Vrubel s aprobací dějepis, zeměpis a

občanská výchova posílil řady učitelů. A
Mgr. Markéta Križanová bude ve škole
pracovat jako asistent pedagoga. Zapojili jsme školu do dvou projektů. Všichni
žáci budou zdarma dostávat ovoce – i
žáci druhého stupně a druhý projekt je
zdarma mléko pro všechny žáky. Stále
se snažíme naši školu vylepšovat a modernizovat, abychom získali perfektní a
moderní pracoviště, které bude poskytovat vzdělávání a výchovu pro vaše děti.
Všem žákům přeji mnoho úspěchů v novém školním roce 2017/2018.
ZDENĚK FEBER, ředitel školy

Červen v mateřské škole

Červen byl v Mateřské škole v Albrechticích ve znamení bohaté zábavy, legrace, nadšení, dobrodružství a skvělých
zážitků.
Už 1. června všechny děti z MŠ odjely do JOJO Parku v Ostravě, kde měly
k dispozici skákací hrad, trampolínu,
skluzavky, šlapací káry a senzační diskotéku se světelnými efekty.
15. 6. se našich 22 předškoláků slavnostně rozloučilo na Obecním úřadu
se svými učitelkami z MŠ a zároveň se
poprvé setkali se svým novým panem
učitelem prvňáčků. Společně zarecitovali krátké básničky a rodičům zazpívali

písničky, které si pečlivě připravili pod
vedením svých vyučujících.
Všech 22 hrdých předškoláků si mohli
občané Albrechtic prohlédnout na krásném tablu vytvořeném paní Radkou Križanovou, které tímto mockrát děkujeme
za ochotu a čas.
16. 6. proběhlo pasování předškoláků z
třetího oddělení – zelené třídy, kam byly
pozvány nejenom děti, ale i jejich rodiny. Tématem akce, kterou zorganizovali
rodiče, byla všem známá pohádka „Ať
žijí duchové“. Sešli jsme se na zahradě
restaurace Pamol. Ještě za pěkného počasí stihnul přijít rytíř Brtník z Brtníku v

plné zbroji, který si vybral svou skupinu
dětí, budoucích prvňáčků. Další skupinu tvořily děti starší a v poslední skupině byli nejmladší kamarádi. Rytíř měl u
sebe 6 klíčů, pro každého předškoláka
jeden. Uprostřed zahrady byla truhla
omotaná řetězem s 6 zámky. Vítěz každé
soutěže, jako například zatloukání hřebíků, střílení kuší na prase nebo prakem
na plechovky, vytahování skleněných
kuliček nohou ze dna bazénu a mnoho
dalších, získal klíč potřebný k otevření
každého z 6 zámků truhly. Když se ji podařilo otevřít, všichni v ní uviděli to, co
má rytíř nejraději – „Francův Nápoj“, za
který dětem Brtník půjčil meč potřebný
k pasování. Paní učitelky meč převzaly
a každého předškoláka jím povýšily do
řad prvňáčků. V truhle nebyl pouze lahodný nápoj pro rytíře, ale i drobné dárky pro všechny soutěžící. Na závěr akce si všichni pochutnali na opékaných
párcích a různých sladkých dobrotách,
které připravily maminky.
Celý školní rok byl zakončen poslední
společnou aktivitou – výletem do Světa
techniky v Ostravě – dětský svět, kde si
to děti náramně užily.
JANA MILERSKÁ
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Indiánské léto

V mateřské škole už na dveře klepal konec školního roku a všichni se už těšili
na blížící se prázdniny.
Na Obecním úřadě proběhlo slavnostní, symbolické předání předškoláků
z péče učitelek mateřské školy do rukou
pana učitele z 1. třídy za přítomnosti pana starosty, pana ředitele a rodičů.
Sluníčko už teple hřálo, lákalo nás
ven a čekání na prázdniny se zdálo nekonečné.
Indiánské hry patřily odedávna k ob-

líbeným dětským hrám a tak jsme si
pro děti vymyslely „Indiánské léto“.
S dětmi jsme vyráběli indiánské čelenky, vyzdobili totem, maminky připravily trička a indiánský týden mohl začít.
Celý týden se ve třídě i venku ozývaly
indiánské písničky a také s písničkou
jsme se vydali k místnímu Ranči Pohoda, kde si děti vyzkoušely jízdu na
opravdovém koni. Největší očekávání
přišlo v den, kdy jsme se vypravili hledat indiánský poklad. Cestou děti pl-

Radovánky
Letošní Radovánky se vydařily především díky skvělým vystoupením žáků prvního stupně ZŠ, ale konečně nám také
přálo počasí, které se umoudřilo a pustilo do areálu Na Zámostí sluneční paprsky. Žáci prvního stupně ZŠ a jejich třídní učitelé si připravili krásný a pestrý program plný tance
a sportovních dovedností. Zajímavé představení si připravili
i někteří žáci druhého stupně ZŠ. Rodiče vystoupení svých
dětí sledovali s nadšením a pýchou. Díky učitelům a vystupujícím žákům byl program bohatý a nápaditý.
Rodina a škola zajistila doprovodný program pro všechny
děti v podobě skákacího hradu, malování krásných motivů na
obličeje a občerstvením pro všechny, kteří se přišli podívat.
Pro děti byla připravena i stanoviště s jednoduchými úkoly
a po jejich splnění obdržely drobné odměny. Kromě toho se
děti mohly povozit na koních z ranče Pohoda.
Z výdělku dosaženého prodejem jídla a pití na této akci
Rodina a škola jako vždy podpoří žáky ZŠ Albrechtice. Děkujeme pedagogům a všem, kteří přišli a podpořili žáky potleskem, ﬁnančními dary a dobrovolným vstupným. Velký dík
patří také obci Albrechtice.
Závěrem Vás chceme pozvat na Svatomartinskou zábavu,
která se uskuteční 11. 11. 2017 v Dělnickém domě. Věříme,
že i letos se sejdeme v hojném počtu u tradiční husy se zelím
a svatomartinského vína.
Za RaŠz.s., RADKA KRIŽANOVÁ,
ANNA GERLICHOVÁ, GALINA STRUHÁROVÁ

nily úkoly, poznávaly stromy, květiny
a učily se mířit lukem. Děti neskrývaly
obrovskou radost z třpytících se briliantů a dukátů z čokolády. Pro nás byla největší odměnou obrovská radost
a úsměv našich dětí.
Než jsme se nadáli, ve dveřích mateřské školy už stáli školáci s vysvědčením
a my jsme si uvědomili, že konec školního roku je už konečně tady a opravdové léto může začít.
Učitelky 2. třídy MŠ
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Sběr papíru na základní škole

V loňském školním roce se do akce Sbíráme sběr s panem
Popelou zapojilo z naší školy 98 žáků. Celkově jsme nasbírali 24 280 kg papíru. Sbírali jednotlivci a sbíraly také celé
rodinné klany. Tou nejaktivnější rodinou se stala rodina Branikovičova, která pro své dcery nasbírala 1 876 kg. Pak by
následoval dlouhý seznam ostatních: Wojkowští, Byrtusovi,
Rusinovi, Grabowšti, Kaděrovi, Folwarczni atd.
V červnu se to vše sečetlo a ti nejlepší byli odměněni dvěma zajímavými výlety. První skupina vyjela na exkurzi do
České televize Ostrava a do ZOO. Druhá skupina se pak těs-

ně před ukončením školního roku účastnila akčního výletu
do Štramberku. Místní agentura Rikitan dětem připravila
nevšední zážitky.
A jaké plány jsou na tento školní rok? To nechám zatím
pod pokličkou, i když vím, že ti nejpilnější hned u prvního
sběrného dne se mohou těšit na překvapení už v měsíci říjnu. A pak? V létě se opět vypravíme za hranice všedních
dnů. Určitě nebude nikdo litovat.
INGRID DEMELOVÁ,
organizátorka sběrných akcí
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A zase do školy…
Prázdniny deﬁnitivně a neúprosně skončily a rozběhl se nový školní rok. Obchodní domy během letních měsíců byly plné
rozmanitého zboží, které podle prodejců dnešní školáci nutně potřebují k tomu, aby vůbec mohli do školy nastoupit.
Aktovky a batůžky všech barev a velikostí, pouzdra, pera, sešity, pastelky, barvičky, plastelíny, barevné papíry, různé
bloky a spousty dalších a dalších artiklů, o kterých se starším ročníkům ani nesnilo. Nemluvě o mobilech, tabletech
a podobných zázracích techniky. Není pochyb, že po takových předškolních nákupech zůstanou peněženky pánů rodičů
důkladně provětrané…
Co asi potřebovali žáci ve škole dříve?
Odpovědět na tuto otázku nám pomůže
dochovaný originál tzv. Řádného dožadovacího listu na školní potřeby, který
vyplnil úhledným drobným písmem
pan řídící učitel Alois Dvořák 23. dubna 1929. Inspektorátem byl schválen
30. dubna.
Podívejme se, co si tehdy pan řídící
objednal a za jaké ceny:

POČET KUSŮ

Další dožadovací list, tentokrát na
potřeby pro ženské ruční práce, byl adresován ﬁrmě Albín Chamrad, obchodní dům v Orlové. Mezi jiným bylo objednáno 20 přaden bílé bavlny č. 6 po
2,- Kč za přadeno, 10 přaden perlovky
č. 5 ve třech odstínech modré po 1,80
Kč, 60 dkg sportovní vlny v barvách
modrá a šedá po 10,- Kč, 10 klubek bílé
háčkovací příze č. 30 a 40 po 2,50 Kč,

CENA CELKEM

5 klubek bílé háčkovací příze č. 80 po
5,- Kč, 25 metrů bílého plátna/metr za
6,- Kč a jedna cívka nití za 5,- Kč.
V objednávce se praví: Žádám za
přesné vyřízení objednávky do 30 dnů,
jinak bude objednávka zrušena. Daň
z obratu nebudiž účtována. Podobně
poštovné a balné. Účet buď opatřen
pouze kolkem účtovým a saldován doložkou s datem a podpisem... Účet bude
zaplacen po obdržení pokud možno co
nejdříve, nejdéle do konce roku.
Inspektorát státních škol menšinových v Karvinné vrátil opisy dohadovacích listů Správě státní menšinové
školy obecné v Albrechticích s tím, že
správa školy po doručení zásilky provede:
1. zjistí, zda byla dodána přesně
dle objednávky a v bezvadném
stavu/počet kusů, jakost i rozměry

DRUH ZBOŽÍ

CENA ZA 1 KS

800 ks

normální sešit 12 listů

0,38

304,00

2. zjistí ciferní správnost účtů

150 ks

deníky v tuhé vazbě 36 listů

1,50

225,00

300 ks

kreslicí listy 1/8 22*30 cm

0,15

120,00

7 ks

pera za krabici- 144 per

14,00

98,00

15 tuctů tužky N.P.Grafo

0,60

108,00

3. opatří účet doložkou: Veškeré
účtované předměty byly škole řádně,
v bezvadném stavu a přesně podle
objednávky dodány.

3 ks

tuž černá

2,00

6,00

2 ks

tuž barevná

2,50

5,00

6 ks

gumy krabice

12,00

72,00

100 ks

barvy vodové

0,40

40,00

1 kg

plastelína 1 kg

10,00

10,00

200 ks

přírodní papír 1/8

0,10

20,00

50 ks

balicí papír bílý za arch

0,60

30,00

100 ks

balicí papír modrý za arch

0,45

45,00

30 ks

kreslicí podložka Blažena

1,00

30,00

1 kg

rákos loupaný za 1 kg

45,00

45,00

1 kg

pšeničný škrob 1 kg

5,80

5,80

20 ks

anilinové barvy sdružené po 5 g

1,10

22,00

10 ks

celulosový hřeben

1,00

10,00

10 ks

štětce k roztírání škrobu

2,50

25,00

25 ks

vysekané nálepky z pestrého papíru

0,70

17,50

200 ks

náčrtkový papír 22*30

0,06

12,00

ÚHRNEM

1.250,30

4. tuto doložku opatří podpisem
správce školy s datem, kdy zásilka
došla.
5. předměty, které mají trvalou cenu,
zapíše do inventáře chronologického
a odborného
6. označí značku chronologického
inventáře červeným inkoustem na
účtě u příslušné položky; věci
spotřební (papír, pera, sešity apod.)
nezapisují se do inventáře, nýbrž
pouze do zásobníku.
Nejzajímavějším objednaným artiklem
mi připadá ten jeden kilogram loupaného rákosu. Jakožto obávaná výchovná pomůcka je sice rákoska zmiňována
v literatuře často, ale doufejme, že pan
řídící Dvořák potřeboval rákos jen na
ukazovátka a ne na trestání zlobivých
žáčků.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce
alkronika @email.cz
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Zemní práce v blízkosti
vodovodních řadů se mohou prodražit
 Společnost

Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
je rozhodujícím dodavatelem pitné
vody v Moravskoslezském kraji a
dlouhodobě se řadí mezi přední ﬁrmy na vodárenském trhu v ČR.

 Hlavní výrobní činností je výro-

ba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod.

 V roce 2016 společnost vyrobila

62 036 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den
u vody fakturované celkem 128 litrů, u vody fakturované domácnostem 88 litrů.

Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy prochází vodohospodářská infrastruktura.
Ostrava každý rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo přípojek uložených
v zemi. Ve většině případů je zdrojem
problémů fakt, že lidé situaci podcení a
nenechají si přesně vytyčit průběh podzemního vedení na daném pozemku.
„Jedná se o zhruba pět procent z celkového počtu poruch za rok. V roce
2016 se jednalo o 110 případů. Nejde
tedy o zanedbatelný počet. Přitom na
podmínku a zároveň povinnost nechat
si vytyčit, kudy infrastruktura pozemkem prochází, jsou žadatelé upozorněni v oﬁciálním stanovisku vydaném
naším oddělením vyjadřování,“ říká
vedoucí oddělení vodovodů SmVaK
Ostrava Roman Bouda.
Ve vyjádřeních k záměrům, které
přímo kolidují, případně se mohou
přiblížit vodohospodářskému zařízení,
jsou přitom uvedeny podmínky, které
je nutné dodržet při realizaci stavby.
Základním předpokladem je povinnost stavebníka zajistit si na středisku
vodovodních sítí společnosti SmVaK
Ostrava vytyčení vodohospodářského
zařízení v terénu a respektovat ho.
Pokud stavebník při realizaci ignoruje trasu, kudy zařízení vede, případně
o vytyčení vůbec nepožádá, vystavuje
se riziku dodatečných nákladů na změnu jeho stavby, případně přeložku zařízení. Nejzávažnějším důsledkem nezajištění si vytyčení zařízení, případně
nerespektování jeho průběhu, je pří-

mé
poškození vodohospodářského
majetku. Při tom dochází k mimořádnému riziku kontaminace pitné vody
v síti nasátím okolní vody z místa poškození. „V těchto případech musí naši
pracovníci nad rámec provedení standardních manipulací na síti a odstranění poškození potrubí vyloučit riziko
kontaminace vody v síti. To zpravidla
spočívá v oddělení postižené části vodovodní sítě, její důkladné dezinfekci,
proplachu a odběru vzorků s odvozem
do akreditované laboratoře. Ta vyloučí,
případně potvrdí na základě výsledků rozboru, zda došlo ke kontaminaci
vody. V případě negativního výsledku
přistupujeme k neprodlenému obnovení standardní dodávky vody. V případě
pozitivního výsledku je nutné neprodleně přijmout další provozní opatření,“
vysvětluje Bouda.
Viníkovi poškození vodovodu nebo
vodovodní přípojky se po obnovení
standardní dodávky vody účtují dle
platného ceníku náklady na veškeré
činnosti související s opravou poruchy,
veškeré náklady související s odstavením a zprovozněním vodovodní sítě
včetně náhradního zásobování a nákladů na rozbory kvality vody (orientační rozbory přímo na síti a rozbory
v akreditované laboratoři), stejně jako
uniklá voda a voda potřebná pro proplach sítě.
V konečném důsledku se náklady za
nerespektování podmínky na vytyčení
našeho potrubí mohou vyšplhat až na
několik desítek tisíc korun. Zároveň se
viník vystavuje postihu ze strany pří-

 Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1837
kilometrů v 80 městech a obcích.
Na ni je připojeno více než 522 000
obyvatel. V provozu je 67 čistíren
odpadních vod s celkovou kapacitou 271 169 m3 za den. V roce 2016
odváděla společnost odpadní vodu
z 54 105 kanalizačních přípojek a
bylo odkanalizováno více než 28
milionů m3 odpadních vod.
 Ostravský oblastní vodovod
(OOV) je základním výrobním a
distribučním systémem zajišťujícím
dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je
téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů
za sekundu, které upravují vodu z
údolních nádrží Kružberk, Morávka
a Šance ve správě státního podniku
Povodí Odry. Objem 112 vodojemů
systému je 300 668 m3 vody.
 Rozhodujícím vlastníkem spo-

lečnosti SmVaK je Aqualia Czech
S.L.
slušného vodoprávního úřadu, protože
poškození vodovodu nebo kanalizace
nebo jejich součástí či příslušenství je
podle zákona o vodovodech a kanalizacích klasiﬁkováno jako přestupek
s rizikem uložení pokuty až do výše 50
tisíc korun.
MAREK SÍBRT, mluvčí
Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Intervenční centrum Havířov
Intervenční centra poskytují pomoc
a podporu lidem, kteří se setkávají s domácím násilím (či stalkingem). Jedná se
o chování, které v partnerském soužití
nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Může se jednat o násilí mezi rodinnými příslušníky
nebo i dalšími osobami ve společném
obydlí.
Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v Havířově je
napomáhat svým uživatelům při řešení
jejich krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního
centra při své práci dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního
a individuálního přístupu, tolerance, respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré
zajišťované služby jsou bezplatné.

Mezi základní činnosti
INTERVENČNÍHO CENTRA
Havířov patří:

 telefonické, osobní konzultace,
e-maily, dopisy, doprovody – poskytnutí
emocionální podpory
 sociální poradenství pro oběti domácího násilí (od 16 let) nebo osobám
blízkým obětem domácího násilí. V procesu poradenství dbáme na dobrovolné
rozhodnutí uživatelů. Záleží pouze na
samotném uživateli, zda nabízené možnosti přijme
 pomoc při vypracování písemných
žádostí a návrhů – jedná se o návrhy a žaloby související s domácím násilím (návrh na rozvod, žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na vyklizení, návrh
na podání předběžného opatření apod.)
 bezpečnostní plánování – pracovnice intervenčního centra může s uživatelem probrat bezpečnostní plán, který
poslouží k zachování jeho bezpečnosti v
případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném vztahu, tak i pro případ, kdy se
rozhodne ze vztahu odejít
 ventilace – prostor pro vyjádření
emocí,
 poskytování krizové intervence
– pracovnice intervenčního centra jsou
proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou schopny poskytnout
krizovou intervenci jak telefonickou,
tak osobní.
V případě, že se některý občan obce dostal do složité sociální situace spojené
s domácím násilím, může INTERVENČ-

NÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat
na adrese: Opletalova 4/607
Havířov-Šumbark
(vedle krytého bazénu)
tel: 596 611 239
mobil: 739 500 634
e-mail: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz
Po – Pá: 8.00 –16.00 hodin

stat. Jsou mu nabídnuty možné způsoby
řešení a sám si vybere, co mu vyhovuje.
adresa: Opletalova 4/607
736 01 Havířov
tel: 734 864 124
e-mail: obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz
Po: 8.00 – 12_00; 13.00 – 17.00
Út – Čt: 8.00 – 12-00; 13.00 – 16.00

OBČANSKÁ
PORADNA HAVÍŘOV
OBČANSKÁ PORADNA
Havířov Slezské diakonie
působí v našem městě již
od roku 2008. V současnosti pouze na jednom místě,
a to na Havířově-Šumbarku v blízkosti
krytého bazénu. Tamní sociální pracovníci – poradci – poskytují rady, informace a aktivní pomoc při řešení problémových situací občanům od 16 let.
Poradna svou činností usiluje o rozvoj
samostatnosti uživatelů služby, motivuje
je k zodpovědnému řešení své situace.
Cílem poradny je, prostřednictvím odborného sociálního poradenství, zlepšení povědomí občanů o jejich právech a
povinnostech.

OBČANSKÁ PORADNA
Havířov poskytuje informace
zejména z těchto oblastí:
 Sociální dávky a služby – Pracovně
právní vztahy – Bydlení – Rodina a mezilidské vztahy – Majetkoprávní vztahy
– Trestní právo
 Ochrana spotřebitele
 Exekuce, Insolvence
Při poskytování služby pracovníci poradny dodržují několik zásad, kterými jsou
například anonymita, diskrétnost a nestrannost. Pracovníci poradny uplatňují
ve své práci úctu ke každému jednotlivci,
zodpovědnost, spravedlivost, poctivost.
Služby poradny jsou bezplatné.
Zájemci mají možnost objednat si
vyhovující čas konzultace. Mnohdy
je využita možnost promluvit o svém
problému poprvé nahlas, v bezpečném
prostředí, kde je místo na emoce a jejich
uvolnění prožitím. Poradce poskytuje
emocionální podporu a doprovázení při
řešení problému. Tím, že se o problému
aspoň začne mluvit, už začíná nějaká
změna. Dojde k uvědomění, v jaké situaci se člověk nachází a jak by ji chtěl
změnit k lepšímu a spolu s poradcem
pracuje na tom, jak se ke svému cíli do-

PORADNA PRO RODINU
HAVÍŘOV
Pokud se ve Vašem životě vyskytly
problémy v partnerských či rodinných
vztazích, se kterými si nevíte rady nebo
se stydíte či bojíte s někým o svých problémech mluvit, využijte poradnu pro
rodinu, která je bezplatná, diskrétní a
můžete si zde zachovat anonymitu.
Pracovník poradny Vám může zprostředkovat zdarma několik terapeutických sezení, která vám mohou pomoci
na cestě ke zlepšení vztahů v rodině,
či zlepšení vaší osobní situace. Terapie
může probíhat individuálně, s rodinou
či skupinově prostřednictvím externích
pracovníků – terapeutů.
Další službou, kterou poradna může
zprostředkovat, je mediace, což je speciﬁcký druh mimosoudního řešení sporů,
k nimž dochází mezi členy rodiny, a to
za pomoci třetí nestranné osoby. Nejčastějšími problémy, které způsobují rodinné konﬂikty a jsou v rodinné mediaci
řešeny, jsou spory o děti a s dětmi spojené, např. spor o výchovu dítěte, o úpravu
styku či o jeho zákaz, o volbu školy či zájmových aktivit dětí, rozhodování týkající se dětí, částečně také spory o úpravu,
zvýšení či snížení výživného na děti a
spory vztahové – související s rozvodem
manželství, s rozhodovacími pravomocemi, spory mezi dospělými příbuznými, mezi seniory a mladšími příslušníky
v rodině. PORADNA PRO RODINU Havířov poskytuje 3 mediační sezení zdarma. Pomůžeme Vám také se sepsáním
různých návrhů, žádostí apod.
adresa: Opletalova 4/607
736 01 Havířov-Šumbark
tel: 732 804 353
e-mail: prorodinu@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz
Konzultační hodiny jsou
jen na objednání v pondělí a čtvrtek
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
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Zájezd do Čech
„Z Čech až na konec světa“ – kniha
Aloise Jiráska vydaná roku 1890. Je
napsaná dle původního cestopisu Václava Šaška z Bířkova. Ten se zúčastnil
v letech 1465–1467 diplomatické mise vyslané králem Jiřím z Poděbrad.
Výpravu popsal pod názvem „Deník o
jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu
a z Blatné z Čech až na konec světa“.
Vyslanci cestovali Německem, Anglií,
Francií a Pyrenejským poloostrovem,
kde navštívili vesnici Finisterre – tehdejší „konec světa“.
O 550 let později, letos v druhé polovině srpna, přijali pozvání místního
výboru spotřebního družstva COOP
Beskydy jeho členové a přátelé. Tito
vyslanci z naší obce se vydali na jednodenní autobusový zájezd. Z konce
našeho malého slezského světa západním směrem – do Čech. Ne však do
těch za Českomoravskou vrchovinou,
ale do Čech pod Kosířem. Do malebné
hanácké vesnice ležící na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny. Nachází se
20 km od Olomouce a 12 km od Prostějova. Sousedí přímo s lázněmi Slatinice, a poblíž jsou Kostelec na Hané a
Náměšť na Hané. Obec vznikla nejpozději roku 1131. Svůj název několikrát
měnila. Nejdéle a nejčastěji byl užíván
název Čechy. Část svého pojmenování
získala podle vrchu Velký Kosíř (442,8

vodně rodinné sídlo hrabat rodu Silva Tarouca. Od roku 1945 v majetku
státu. Desítky let byl zámek dětským
domovem a školou pro děti se speciál-

a jeho energií nabitý motor. Svým poutavým výkladem přenesl na přítomné
své nadšení a obdiv nad vystavenými
kočáry, bryčkami, rikši a sáněmi. Nad

ními potřebami. V roce 2008 přešel do
vlastnictví Olomouckého kraje. Opět
byl vybaven zámeckým mobiliářem a
uměleckými předměty. A je přístupný návštěvníkům. Část svého života
v něm žil český malíř Josef Mánes. Učil
zde kresbě členy rodu Silva Tarouca a
maloval obrazy. Putoval za náměty po
Hané a zavítal i na Těšínsko, do Střítěže.

m n.m.). Je na něm rozhledna, postavená roku 2013. Avšak z technických důvodů letos uzavřená. Turisticky zajímavé jsou zámek s parkem a dvě muzea
– historických kočárů a hasičské.
První byla prohlídka zámku. Pů-

Plni krásných dojmů a informací
z prohlídky zámku a osvěženi dobrou
kávou a čajem, pokračovali účastníci
zájezdu návštěvou Muzea historických
kočárů. Průvodcem byl pan Václav
Obr. Sám otec zakladatel tohoto muzea

těmito zachráněnými svědky historie.
S podobnými nadšenci jako je on sám,
po nich pátrají a získávají je pro muzeum. Renovací jim pak vracejí jejich
původní krásu a zašlou slávu. Přenášejí
nás do doby, kdy čas plynul pomaleji a
pohon zajišťovali živí tahouni. Převážně koníci. V páru, jednotlivě nebo jako
dvoj a vícespřeží.
Další muzeum – hasičské, jsme už
vynechali. A zamířili z Čech zpátky
do Albrechtic. Se zastávkou v Brodku
u Přerova. Na programu byla smluvená exkurze ve zvonařské dílně ﬁrmy
Tomášková – Dytrychová s.r.o. Provázel nás a svým podrobným výkladem
zaujal jejich dlouholetý pracovník
– zvonař. O tom, jak přicházejí na svět
zvony. Tradiční manufakturní řemeslnou výrobou. V malé ﬁrmě se čtyřmi
zaměstnanci. Těžkou manuální prací.
Ve stísněné dílně – snad bývalé stodole. A ozvučené produkty jejich práce
rozdávají radost v Česku i sousedních
zemích. Doputovaly ještě dál. Jejich
zvonění je slyšet až v jižní Africe, Japonsku a na dalekém sibiřském východě. V kostelích, kaplích, zvonkohrách
i na lodích. Menší bratříčky velkých
zvonů – památeční či domovní zvonky
a zvonečky si někteří z účastníků exkurze odvezli domů.
A zazvonil zvonec…a výletu byl konec.
Totiž – nebyl to zvonec, ale zvonkohra.
Na náměstíčku v Brodku nám na ní náš
průvodce zahrál tři pěkné melodie.
JAROMÍR PAWLAS
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V sobotu dne 2. 9. 2017 uspořádala naše Základní kynologická organizace
Albrechtice u Českého Těšína výběrový
závod pro mládež. Tento Výběrový závod na mistrovství republiky mládeže
ČKS – stopaři je jedním ze tří závodů,
které se v tomto zářijovém měsíci budou konat v rámci naší republiky.
Našeho závodu se zúčastnilo 16 mládežníků a juniorů se svými psími parťáky, z různých koutů Čech a Moravy.
Jedná se o velmi prestižní závod, kdy tito
mladí psovodi bojují o možnost účasti na
Mistrovství republiky mládeže a juniorů
ČKS – stopařů v Žatci. Jsme velmi pyšní
na to, že ačkoliv jsme mladou organizací, přesto se naší člence Lucii Jařmíkové
s fenkou německého ovčáka Charrissma
Faustus Moravia, podařilo v kategorii
mládež do 18ti let probojovat na toto mistrovství a s bodovým ohodnocením 93
bodů získat krásné druhé místo.
Velmi ráda bych jménem všech členů
naší ZKO na tomto místě poděkovala
Obecnímu úřadu Albrechtice u Českého Těšína za poskytnutí sponzorských
darů, Jednotce sboru dobrovolných hasičů Albrechtice za poskytnutí skvělého
zázemí a panu Kochovi za zapůjčení a
přípravu terénů pro naše mladé stopaře
a jejich psy.
(k)

Kategorie fpr – 1.

Kategorie fpr – 3 – mládež.

Kategorie fpr – 1 – junior.
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Fotbalový kemp

V týdnu od 24. 7. – 28. 7. 2017 se v našem
fotbalovém areálu uskutečnil první ročník příměstského fotbalového kempu,
kterého se zúčastnilo 28 dětí z našeho
klubu FK Baník Albrechtice. Věkový
rozsah malých účastníků se pohyboval
od 5-12 let. Děti měly každý den pestrý fotbalový den, trénovalo se dvakrát
denně. Počasí nám přálo, proto se skoro všechy tréninky mohly uskutečnit na
našich travnatých plochách a jen jednou jsme byli nuceni využít tělocvičnu
naší ZŠ. Po celý týden s námi trávil čas
šéftrenér přípravek FC Baník Ostrava
p. Zdeněk Grygar, který tvořil pro naše
děti perfektní tréninkové jednotky. Mimo fotbalové aktivity jsme také navštívili místní ranč Pohoda, kde si děti prohlédly stáje s koníky a také se na nich
povozily. Také jsme navštívili minigolf

v areálu Stonavské restaurace, která
nám také zajišťovala perfektní stravu
po celý týden kempu. Pro děti bylo vel-

ké zpestření také návštěva stonavského
kouzelníka Nikolase Kary. Musíme pochválit naše malé fotbalisty za perfektní
tréninkovou píli a hlavně, že tento náročný týdenní fotbalový cyklus vydrželi

i když na tolik tréninků najednou nejsou
zvyklí. Na závěr kempu proběhlo páteční zakončení i s rodiči, opékání párků a
závěrečný ohňostroj. Velké poděkování
patří Nadaci OKD, od které jsme obdrželi nemalý příspěvek na stravu pro děti. Za super stravu po celý týden a minigolf děkujeme p. Vojtěchu Legindimu
a jeho týmu ze Stonavské restaurace. Za
celoroční podporu Albrechtické ﬁrmě
Interiéry Ryška. Velký dík patří výborné
partě trenérů Zdeňku Grygarovi, Adamu Valoškovi, Ondřeji Matovi, Michalu
Farníkovi a Radimu Smigovi, kteří se
o děti po celý týden perfektně starali.
Závěrem můžeme slíbit, že tento první
ročník kempu nebyl dozajista poslední
a příští rok se budeme těšit znovu.
Za celý organizační tým
LUKÁŠ HAWLASEK
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Pokračování na str. 18
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Současnost minulosti

Fotograﬁe z roku 1981 dokumentuje starý most a výstavbu nového mostu přes
řeku Stonávku v Albrechticích Na Zámostí. Na současném snímku tentýž most,
který slouží již 35 let.
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Můžeme si dovolit
umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích
podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje
nevyléčitelně nemocným dospělým i
dětem umírat v kruhu svých blízkých,
doma. Naše služby jsou pro pacienty
zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich
rodinám od potíží, ať už fyzických nebo
psychických, které onemocnění v závěru
života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři,
sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut,
psycholog a duchovní. Z naší základny
v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši
pacienti a jejich rodiny mají k dispozici
pohotovostní číslo, na které se dovolají
24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit
poslední chvíle doma a že existují služby,
které vám pomohou. Kampaň proběhne
od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA.
Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek,
o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh,
tel: 725 409 411. Více informací lze najít
na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém proﬁlu.
(ho)
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Den zdraví
v Albrechticích
Vážení spoluobčané, chcete-li se dozvědět více o svém
zdraví, přijďte si poslechnout v sobotu dne 7. října 2017
od 14.00 a opakovaně od 16.00 hodin v sále PZKO na ul.
Hlavní v Albrechticích přednášku na téma „Kolorektální
karcinom (rakovina tlustého střeva), příčiny, diagnostika,
léčba a prevence“. Přednášejícím bude již tradičně MUDr.
Radek Sušil, gastroenterolog a senátor. Po loňském velmi
zdařilém setkání s občany obce v hasičské zbrojnici si také letos můžete nechat změřit tlak, množství cholesterolu
v krvi a Vaše tělesné hodnoty BMI u příležitosti „Dne zdraví“.
Potěší nás zájem o Vaše zdraví!
JURAJ LEGINDI,
předseda MO ČSSD 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.

KOUPÍM
STARŠÍ
RODINNÝ DŮM
k rekonstrukci
Platba hotově
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

PEDIKÚR A

ve zdravotním středisku

ˆ






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

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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