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Vážení spoluobčané,

Zanedlouho budou volby do zastupitelstva obce. Bude záležet na Vás, komu
svěříte řízení obce na další čtyři roky.
O výsledcích práce stávajícího vedení
jste byli průběžně informováni po celé
volební období. Pevně věřím, že většina
z Vás si všimla celé řady proměn, které
učinily naši obec hezčí, např. okolí obou
základních škol, mateřské školy, dřevěného kostelíku, hasičské zbrojnice,
Dělnického domu, fotbalových hřišť, ale
také na sídlišti RESIDOMO. Bude to rok,
co jezdíme po novém mostě, celá ulice
Na Zámostí má nový povrch v délce
1 km, děti si hrají na veřejném hřišti „ALBRECHTÍK“, dospělí mohou posilovat na
„Workoutu“, v celé obci bylo opraveno
více jak 1000 m2 chodníků, bylo vybudováno 50 parkovacích míst, zvýšila se úroveň péče o zeleň, bylo vysazeno stromořadí kolem základní školy, modernizací
prošlo veřejné osvětlení včetně osvětlení
všech tří kostelů (LED). Hlavní silnice se
začala v zimním období ošetřovat posypovou solí, což výrazně snížilo prašnost
a zvýšilo jízdní komfort. V provozu jsou
čtyři radary, které se prokazatelně podílejí na snížení průměrné rychlosti vozidel projíždějících obcí. U mateřské školy
plní svou funkci zpomalovací práh.

RADA OBCE
za období od 17. 5. 2018 do
19. 7. 2018 projednala např.:
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
3 000,- Kč Lince bezpečí z.s. se sídlem
Ústavní 95, 181 00 Praha 8 – Bohnice,
 zakoupení 1 ks velkokapacitního
nůžkového stanu s celohliníkovou konstrukcí bez potisku v ceně 31 934,- Kč
(bez DPH) o velikosti 4x8 m v barvě bílé
pro možnost zapůjčení spolkům,
 schválení dodavatele k opravě zpevněných ploch na ul. Bělehradská: VIALIT Soběslav spol. s r.o., se sídlem Na
Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav,
- schválení dodavatele k opravě chodníku na ul. Obecní a dále na Pacalůvce:
PROFIZA s.r.o., se sídlem Podzámčí 847,
763 31 Brumov – Bylnice,
 schválení dodavatele opravy části
místní komunikace ul. Středová: Strojírny a stavby Třinec a.s., se sídlem Průmyslová 1038, 739 61 Třinec-Staré město,
 souhlas s umístěním zpomalovacích
polštářů před bytovým domem čp. 164
na ul. Bělehradská,

V tomto volebním období jsme na rekonstrukci mostu, odkanalizování části
Nový Svět, pořízení dvojjazyčných tabulí s názvy ulic, pořízení kompostérů,
opravy oplocení kolem obou hřbitovů,
opravu chodníku před ZŠ a nátěr dřevě-

Nové parkovací místa na sídlišti.

 schválení Smlouvy o bezúplatném
převodu 5ks radiostanic a 2ks nabíječů
z majetku Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského
kraje do majetku Obce Albrechtice pro
potřeby Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Albrechtice,
 zahrnutí investičního záměru s názvem „Úprava zpevněné plochy u objektu čp. 11, ul. Školní, Albrechtice“
dle předložené studie do návrhu investičních akcí na rok 2019 a zahájení
přípravy projektové práce pro realizaci
záměru,
 schválení podmínek v rámci volební kampaně tj.: bezplatná prezentace
volebních stran registrovaných u registračního úřadu Obecního úřadu
Albrechtice v Albrechtických listech
v max. rozsahu formátu A5 pro jednu
volební stranu,
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5 000,- Kč nájemci areálu Zámostí
k úhradě nákladů spojených s hudební
produkcí v rámci konání Albrechtického Beerfestu dne 28. 7. 2018,
 schválení dodavatele k akci „Oprava
pláště a střechy dřevěného kostela sv.

ného kostela čerpali celkem dotace ve
výši 22 mil. Kč.
Do centra obce se přemístil společenský a kulturní život – tradiční pouť
a rozsvěcování vánočního stromu. Proměnou prošly webové stránky obce i Albrechtické listy, v provozu je Facebook
a jsme rovněž na TV Polar. Byla zavedena pravidelná komunikace s vedením
škol, pro občany byl zřízen „kulatý stůl“
a každá rodina dostává do domácnosti
již třetím rokem praktický kalendář.
Pro nové vedení obce je připraven
k realizaci projekt rekonstrukce Dělnického domu, dále pokračují práce v souvislosti s výstavbou domu pro seniory.
V plánu je rovněž dokončení revitalizace objektů u fotbalových hřišť a modernizace areálu Na Zámostí.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům, radním, členům
výborů a komisí za jejich práci, náměty
či připomínky. Poděkování patří také
všem zaměstnancům obecního úřadu.
Chtěl bych rovněž ocenit spolkovou činnost v naší obci a poděkovat všem, kteří
se na ní aktivně podíleli. Závěrem bych
chtěl všem občanům, voličům, popřát
šťastnou ruku u nadcházejících voleb.
JINDŘICH FEBER, starosta

Petra a Pavla v Albrechticích u Českého Těšína“: Tomáš STRAUB s.r.o., se
sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín,
 stanovení nájmu v ordinaci dětského lékaře ve zdravotním středisku v Albrechticích (s ohledem na výjimečnou
situaci) ve výši 1,-Kč/měsíc za celou ordinaci po dobu 1 roku.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 26. 6. 2018 a 16. 7. 2018
projednalo např.:
 stanovení počtu tj. 15 členů Zastupitelstva obce Albrechtice na volební
období 2018 – 2022.
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce www.obecalbrechtice.cz
Na webových stránkách obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo
programu jednání Zastupitelstva obce
Albrechtice i všechny materiály, které
jsou na tato jednání předkládány: www.
obecalbrechtice.cz. – úřední deska.
JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice
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Obec Albrechtice

Gmina Olbrachcice

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

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

SETKÁNÍ
OBČANŮ,

SPOTKANIE
OBYWATELI,

které se uskuteční
v Dělnickém domě
dne 26. 9. 2018 v 15.00 hodin.
Program a občerstvení zajištěno

które odbędzie się
w Domu Robotniczym
dnia 26. 9. 2018 o godz. 15.00.
Program i bufet zapewniony

Informace pro občany ostatních členských států EU
o podmínkách hlasování ve volbách do zastupitelstva obce,
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Vážení občané, obecní úřad vede dodatek stálých seznamů voličů (dále jen „dodatek“) pro účely voleb do zastupitelstva
obce, a to pro voliče, který alespoň druhý
den voleb dosáhne věku nejméně 18 let,
je v obci přihlášen k trvalému pobytu nebo k evidovanému přechodnému pobytu
a není státním občanem České republiky, ale je jiným občanem členského státu
Evropské unie. Do dodatku zapíše obecní
úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní žádosti. Žádost o zápis do dodatku
může volič – občan jiného státu – podat
kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 3. října
2018 v 16.00 hodin.
Žádost je možno podat na Obecním
úřadě Albrechtice – matrika, 1. patro,
v pracovní dny pondělí až pátek v těch-

to hodinách: pondělí a středa 8.00-17.00
hodin (obědová přestávka 12.00-12.30
hodin), úterý, čtvrtek a pátek 8.00-13.00
hodin (obědová přestávka 11.00-11.30
hodin).
Pokud máte zájem zúčastnit se voleb
do zastupitelstva obce a nejste již zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů
z předchozích voleb do zastupitelstva
obce, dostavte se osobně na matriku
Obecního úřadu Albrechtice s Průkazem
o povolení k pobytu. Upozorňujeme, že
v den voleb nelze voliči, který je občanem jiného členského státu EU a který
nepodal žádost o zápis do dodatku pro
volby do zastupitelstva obce, umožnit volit. Děkujeme za pochopení.
IVETA CHODUROVÁ,
matrika, evidence obyvatel

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.

Rozsvěcování
vánočního stromečku
dne 1. 12. 2018
Obec Albrechtice bude opět organizovat rozsvěcování vánočního
stromečku před budovou obecního
úřadu. Náš vánoční stromeček se
rozsvítí v sobotu dne 1. 12. 2018.

Zhlédnout můžete vystoupení známého houslisty Jiřího Erlebacha
a také zde budou stánky s občerstvením. Přijměte srdečné pozvání
na tuto tradiční akci a započněme
tak společně adventní čas.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme občany na uplynutí termínu splatnosti 2. splátky místního poplatku ze psů za rok 2018 nejpozději do
31. 8. 2018.
Termíny splatnosti poplatku ze psů
jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010.
Poplatek ve dvou splátkách hradí pouze poplatníci, jejichž roční poplatková
povinnost činí více než 500,- Kč.
Současně upozorňujeme držitele psa
(poplatníka), dojde-li ke změně údajů
uvedených v ohlášení k poplatku, je dr-

žitel psa povinen tuto změnu oznámit
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala. Toto se týká zejména
povinnosti ohlásit ukončení poplatkové
povinnosti z důvodu uhynutí psa, předání psa jinému majiteli atd. Speciﬁcký
symbol místního poplatku ze psů 1341.
Poplatky je možno uhradit hotově nebo
kartou 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 nutno uvést jméno

a příjmení, číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel. č. 596 428 448
přidělený variabilní symbol.
V případě nezaplacení poplatku v termínu stanoveném obecně závaznou vyhláškou může být poplatková povinnost
zvýšená až na trojnásobek. Všichni poplatníci by měli zvážit a poplatkovou povinnost splnit, předejdou tak tím dalším
nepříjemnostem, jako je vymáhání nedoplatku exekucí.
RENÁTA PAPALOVÁ,
referent ﬁnančního oddělení
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 39 oznámení, řešeno 30 přestupků na úseku silničního provozu, 9 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“.
 Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno celkem 5 volně pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní
znalosti byli psi majitelům vráceni a
přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
Psi, u kterých nebylo možno zjistit majitele, byli předání odchytové službě a
převezeni do útulku.
 Na úseku zákona č.65/2017Sb. o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, §35 byly řešeny
2 přestupky. Jednalo se o kouření na
zakázaných místech.
 Dne 16.05.2018 v 12.09 hodin telefonicky oznámila paní M.H. z Albrechtic, že u zástavky MHD u sídliště na
ulici Životické se nacházejí dvě ženy
a jedna z žen tlačila druhou ženu do
vozovky a fyzicky ji napadala. Po příjezdu hlídky OP na místo obě ženy
seděly u zástavky na trávě a již nebyly
nijak agresivní. Lustrací zjištěna B.K. z
Havířova, která přiznala, že strčila po
hádce svou matku N.M. z Havířova do
vozovky. Na místě byl také pan K.J. z
Havířova, který uvedl, že byl společně
s ženami tady na návštěvě a při čekání
na autobus se ženy pohádaly. Všichni
tři slíbili, že již bude klid a odjeli směrem na Karvinou.
 Dne 04.06.2018 v 16.56 hodin telefonicky oznámil pan K.R. z Albrechtic, že mu bylo dnes mezi 05.55-16.30
hodinou odcizeno z přístřešku ČD na
ulici Nádražní zeleno-bílé jízdní kolo
zn. Eska. S oznamovatelem byl sepsán
zápis o podaném vysvětlení. V případě
nálezu bude informován.
 Dne 06.06.2018 v 11.00 hodin během pojížďky na skútrech hlídka OP
zjistila na ulici Životické cyklistu jedoucího na kole bílozelené barvy zn.
Eska. Hlídka pojala podezření, že se
může jednat o kolo, které bylo zcizeno
dne 04.06.2018 od vlakového nádraží.
Hlídka cyklistu zastavila a bylo mu
sděleno, že kolo na němž jede, odpovídá popisu kola, které bylo odcizeno. Cyklista začal být mírně nervózní
a uvedl, že o krádeži nic neví a kolo našel včera večer v Havířově u restaurace
Beskyd. Kolo si chtěl ponechat na cestu
do práce. Cyklista byl poučen o svých

právech a dále, že si přisvojil věc nálezem a tím se dopustil přestupku dle
§8/1 písm.c) zák. 251/2016Sb. Lustrací
zjištěn pan H.T. z Kaňovic. Byl vyzván,
aby hlídku následoval na služebnu k
sepsání zápisu o podaném vysvětlení
a bylo mu vydáno potvrzení o odnětí
věci. Věc bude postoupena správnímu
orgánu k dořešení. V 17.00 hodin se
dostavil na služebnu OP pan K.R. z Albrechtic a potvrdil, že se jedná o jeho
odcizené jízdní kolo.
 Dne 12.06.2018 v 11.44 hodin telefonicky oznámil pan P.S. z Albrechtic, že
byl před několika minutami svědkem
dopravní nehody, kdy automobil zn.
VOLVO vjel do plotu u domu č.p. 215
na ulici Rakovecké a při tom poškodil
reklamní tabuli a také víko kanálu SMVaK. Řidič poté z místa nehody ujel.
Dle popisu vozidla a místní znalosti
hlídka OP usoudila, že by se mohlo jednat o vůz pana K.J. z Albrechtic. Toto se
vzápětí potvrdilo, když hlídka nalezla
vůz VOLVO před jeho domem a byly
na něm zjevné stopy této nehody. Hlídka OP pořídila fotodokumentaci a poté
vyrozuměla o celé události PČR.
 Dne 23.06.2018 v 01.20 hodin během
pojížďky po ulici Hlavní zjistila hlídka
OP podezřelou postavu v černém oblečení a s čelovkou na hlavě u potravin
„Bala“. Postava stála u bočních dveří
obchodu a svítila si čelovkou na dveře. Hlídka tedy zamířila k postavě a ta,
když spatřila služební vozidlo obecní
policie, tak se dala na útěk směrem k
potravinám „AMI“. Hlídka začala osobu pronásledovat, ale za potravinami
„AMI“ se osoba ztratila z dohledu. Hlídka se tedy vrátila zpět k místu, odkud
osoba utekla a zjistila, že je zde násilně
oddělaná mříž dveří a páčené plastové
dveře obchodu. Okamžitě byla vyrozuměna hlídka PČR Těrlicko a místo
trestného činu zajištěno. Poblíž místa
se nacházelo vozidlo KIA Carnivale
RZ: 1T1 …., kterým pachatel přijel na
místo činu a u poškozených dveří obchodu ležela taška s nářadím určeným
k trestné činnosti. Po příjezdu hlídky
PČR a psovoda bylo hlídkami společně pátráno po osobě a bylo zjištěno, že
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OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
osoba utekla po ulici Darkovské směrem k řece Stonávce do polí, kde stopa
končila a osoba bohužel nebyla nalezena. Hlídka OP posléze asistovala na
místě trestného činu k zajišťování stop
až do časných ranních hodin. Pachatel
byl později dopaden na základě stop
nalezených na místě.
 Dne 01.07.2018 v 21.00 hodin osobně oznámil M.D. z Albrechtic, že na
hasičské zbrojnici došlo k fyzickému
napadení. Hlídka OP na místě zjistila
pana J.J. z Albrechtic, který fyzicky napadl pana N.V. z Chotěbuze a oznamovatele. Dále měl poničit dveře a zabezpečovací systém. Zraněnému N.V. byla
přivolána RZS a věc bude dále řešena
dle doby léčení a způsobené škody.
Svědci byli vyzváni, aby se dostavili k
zápisům o podaném vysvětlení na služebnu OP.
 Dne 07.08.2018 v 16.59 hodin telefonicky oznámil pan Z.M. z Albrechtic,
že na ulici Chotěbuzské v korytu říčky
Chotěbuzky je pohozena krabice se živými koťaty. Hlídka OP pojížďkou na
místě zjistila v korytě říčky tmavou
pootevřenou krabici od bot, ze které
čouhaly těla živých koťat. Hlídka OP
pořídila fotodokumentaci a zavolala
PČR Těrlicko s ohledem na možné spáchání trestného činu týraní zvířat §302
zák.40/2009Sb. neznámým pachatelem. Hlídka PČR si případ převzala a
krabici s koťaty odvezla na veterinární
kliniku do Havířova.
 Dne 21.08.2018 v 10.00 hodin během pochůzky po ulici Bělehradské
byly nalezeny v trávě dva květináče
s rostlinama konopí (cca 11 rostlin).
Hlídka OP pořídila fotodokumentaci
a na místo přivolala hlídku PČR Těrlicko, která si případ převzala a krimi
technik si následně rostliny odvezl.
 Dne 23.08.2018 v 17.40 hodin hlídka OP zjistila na ulici Vrbiny propadlou vozovku. Ihned překážku označila
a od obecního úřadu přivezla zábrany
a umístila je nad překážkou. O věci následně informovala tajemnici OÚ.
DANIEL WRÓBEL,
velitel OP
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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 2018 (dále jen ODPAD) aby tak učinili co nejdřív.

ODPAD: 500,- Kč/osoba/rok
Povinnost uhradit místní poplatky je
do 30. 6. 2018 nebo ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 30. 6.a do
30.9.2018,a to 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) také formou bezhotovostního platebního
styku – tedy platební kartou 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 strán-

kách www.obecalbrechtice.cz v sekci
„Právní předpisy obce Albrechtice“.
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost
splnili za rok 2018 i předešlé roky.
Dále upozorňujeme, že již od minulého
roku, změnou zákona o místních poplatcích, přechází poplatková povinnost za
úhradu 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.cz

V Albrechticích snižují objem biologicky rozložitelného odpadu
(Článek otištěný v odborném časopise „Odpady“ 8/2018)
V obci Albrechtice u Českého Těšína postupně snižují celkový
objem směsného komunálního odpadu. Zatímco v roce 2010
ho téměř čtyři tisíce občanů vyprodukovaly 867,1 tuny, v loňském roce to bylo 792,35 tun.
Dlouhodobě však narůstá a dosud se nedařilo účinně brzdit
nárůst biologicky rozložitelného odpadu (BRO). V roce 2010 ho
obec odvezla do kompostárny 313,6 tun a v roce 2017 se jeho
množství vyšplhalo na 508,51 tun. Snížení množství BRO chtějí
v Albrechticích docílit předcházením jeho vzniku tzv. přímo na

v rámci 68. výzvy Operačního programu Životní prostředí
2014-2020. Finanční prostředky jsme obdrželi z Evropských
strukturálních a investičních fondů Evropské unie“, dodala
Táňa Wojtynová a podotkla, že to vůbec nebyla jednoduchá záležitost. „Zájemců je mnoho a podat odborně zpracovanou žádost
s více než desíti přílohami je velmi náročné. Navíc celá administrace projektu probíhá prostřednictvím Portálu IS KP14+ pro
zadávání žádosti o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. Z tohoto důvodu mnoho obcí a měst zadává
tuto službu specializovaným ﬁrmám, ovšem ani tak není úspěch
přiznání dotace zaručen. V Albrechticích jsme žádost zpracovali sami bez zprostředkovatelské ﬁrmy a ušetřili tak z obecního
rozpočtu 90 tisíc korun. Proti schválenému projektu jsme úspěš-

Občanési kompostéry postupně rozvezli do svých zahrádek.
místě. Proto pro své občany pořídili 300 kompostérů typu K1380.
Jaromír Pawlas, místostarosta obce a Táňa Wojtynová, referentka životního prostředí, očekávají od tohoto kroku významnou
úsporu sběru a svozu BRO a také z části i směsného komunálního odpadu v Albrechticích. „Zpracovaný projekt na pořízení
kompostérů počítá s úsporou cca 252 tun biohmoty. Lidé si vyprodukují vlastnoručně kompost pro své zahrádky a obec ušetří
část výdajů na odpadové hospodářství. Vždyť ﬁnanční náklady
na sběr a svoz komunálních odpadů neustále narůstají. V roce
2017 činily 4,18 milionu korun, přitom občané přispěli do obecního rozpočtu částkou 1,83 milionů korun. V přepočtu na jednoho
obyvatele představovaly loňské výdaje na hospodaření s odpady
1 062,35 korun. Dle obecní vyhlášky činí roční poplatek 500 korun – tedy méně než polovinu průměrné částky na jednu osobu.
Rozdíl hradíme z obecní pokladny“, uvedla Táňa Wojtynová.
O dotaci na nákup kompostérů Albrechtice žádaly Státní fond
životního prostředí již na podzim 2016. „Vzhledem k vysokému
zájmu nám tehdy žádost zamítli. Uspěli jsme až v roce 2017

Táňa Wojtynová s Jaromírem Pawlasem se nejvíce zasloužili o nákup kompostérů pro obec Albrechtice.
ně vysoutěžili u českého výrobce Jelínek-Trading ve Vrbně pod
Pradědem kompostéry levněji o 109 142 korun. Celkové výdaje
na pořízení 300 kusů činily 750 tisíc korun bez DPH, dotace
pokryje 637,5 tisíce korun a zbylou část ve výši 112,5 tisíce korun zaplatí obec ze svého rozpočtu. Na jeden kompostér obec
přispívá 375 korunami a Evropská unie částkou 2125 korun“,
dodala Táňa Wojtynová. Ta si také vzala na starost veškerou administraci projektu od získání dotace, přidělení kompostérů občanům včetně závěrečných hodnocení. Spolupracovala přitom
s místostarostou obce Jaromírem Pawlasem, který jako první
přišel s myšlenkou pořídit kompostéry pro albrechtické občany
a tím snížit množství biologicky rozložitelného odpadu v obci.
LIBUŠE MIARKOVÁ, Moravská tisková agentura
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Představte si, představte si,...

co jsem měl dnes k obědu, zpíval v šedesátých letech Jiří Šlitr. Byla to velice
dlouhá písnička a já si z ní dnes pamatuji už jen ty knedlíky se zelím, se zelím
kyselým a brambory maštěný, co baštil
jak praštěný. Ale proč mi zrovna tahle
písnička přišla do hlavy: našla jsem mezi
starými dokumenty oběžník, který vydal
Okresní národní výbor – školský, osvětový a tělovýchovný referát v Českém
Těšíně dne 4. října 1949. Byl to Jídelní
lístek pro kuchyně školní mládeže na
dobu od 1. října do 31. října 1949 a určen Všem školám. A protože od 1. března 1949 přešla obec územní úpravou
z bývalého okresu Fryštát do okresu Český Těšín, předpokládám, že platil i pro
zdejší školu. Takže mi přišlo zajímavé
seznámit čtenáře s tím, na čem si pochutnávali jejich dědečkové a babičky během
své školní docházky.
Já jsem se také projedla několika škol-

ními kuchyněmi v Karviné a nemohu
říci, že bych tam jedla někdy něco tak
vysloveně nedobrého, že by mi k tomu
zůstal odpor na věčné časy. Pravda, něco chutnalo více, něco méně, ten nejedl
čočku, jiný zase dušenou mrkev či špenát, ale když byly k obědu buchtičky
s krémem, frontu na přídavek jsme stáli
svorně všichni.
Ale k tomu jídelníčku z roku 1949
– pochopitelně jej nebudu uvádět celý,
ale vyberu z něj alespoň některé dny.
Tak například hned v sobotu 1. 10. měli
k obědu polévku hovězí s těstovinou a
haše z masa s bramborovou kaší a puding, 5. října polévku z droždí a nastavovanou kaši s cibulkou a salátem, linecký
koláč a kávu. 7. října si pochutnali na
polévce dršťkové neb luštěninové, kynutých švestkových knedlících s tvarohem
a ovocné šťávě, 14. října pak byla polévka chlebová, opékané brambory, salát

Současnost minulosti

Na fotograﬁi z 50. let XX. století pohled na starý železniční most přes řeku Stonávku. Na novodobém snímku jsou vidět zbytky zbouraného mostu. V pozadí
aktuálně používané přeústění řeky.

z kedluben, kynutý tvarohový koláč a
káva. Dále jsou tam taková jídla jako cibulová omáčka s masem a bramborem,
brambory s máslem a tvarohem, rajská
omáčka s masem a těstovinou, vepřová
pečeně s bramborovým knedlíkem nebo
lívance s povidly a ušlehaným tvarohem.
Myslím si, že to vůbec nemuselo být špatné, možná až na tu nastavovanou kaši.
Tehdejší žáčci se ale určitě „neofrňovali“,
nezapomínejme, že bylo poměrně krátce
po válce a potravin nebylo nazbyt...
Žákovské stravování trvalo od 1. 10.
1949 do konce školního roku. Obědy byly vydávány do konce dubna, pak jenom
svačinky. Za celý školní rok bylo vydáno
12.603 porcí nákladem 28.753,60 Kč bez
přihlédnutí k hodnotě potravin od Mezinárodního dětského fondu. Podívejme se
také na spotřebu potravin:sušené mléko
79,45 kg, mouka 111,05 kg, cukr 159,90
kg, housky 2.809 ks, chléb 876 kg, mléko
1.175 l, kakao 5,95 kg, sušená vejce 5,55
kg, sádlo 61,9 kg, margarin 9,65 kg, maso
62,8 kg, brambor 159 kg, sůl 7,9 kg, marmeláda 18,1 kg, masové konzervy 124 ks,
zeleninové konzervy 7 ks, rybí konzervy
52 ks, čerstvá zelenina 37 kg, mák 1,25
kg, a 54 vajec. Z Mezinárodního dětského fondu bylo dodáno 233,8 kg sušeného mléka, 3,1 kg kakaa, 61,22 kg sádla,
77 masových a 52 rybích konzerv.
K tomu, aby se uvařil dobrý oběd pro
větší množství strávníků, patří ovšem
také nelehká práce v kuchyni. Je třeba
očistit zeleninu, brambory, uvařit knedlíky, upéct maso a to vše v x-násobku toho, co vaříme doma. Kdysi jsem jezdila
na brigádu do velkého pionýrského tábora, kde jsem pracovala jako pomocná
síla v kuchyni. Na každém turnusu jsme
museli nakrmit asi 250 hladových dítek.
A věřte, kdo nikdy nemusel škrabat pytle brambor, krájet kila zeleniny (hlavně
cibule!), obalovat 250 řízků nebo mazat haldy krajíců chleba, ten věru neví,
o čem je řeč. A to nemluvím o mytí stovek talířů, příborů či 150-tilitrových hrnců (např. od připálené krupicové kaše, to
si pamatuji dodnes), protože žádná velká
mechanizace se tehdy nekonala. Takže
já osobně mám k práci všech paní kuchařek velkou úctu a připadá mi nefér,
když někdo příliš ohrnuje nos nad tím,
co je právě k obědu a není to přesně jako
od maminky...
P.S.: Přece jenom jsem si vzpomněla
– od školních časů „nemusím“ plíčka na
smetaně.
ZUZANA MACUROVÁ
kronikářka obce, alkronika@email.cz
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Wycieczka do Jesionników
Stara jak świat maksyma, iż „podróże
kształcą“ sprawdziła się ponownie,
gdy w swą kolejną podróż udali się w
dniu 14. 8. 2018 członkowie obwodu
wyborczego nr 321 Olbrachcice COOP Beskidy. Wycieczkę autokarową
w kierunku Jesionników przygotował
przewodniczący tego obwodu Jaromír
Pawlas a poprowadziło ją trzech prężnie działających jej członków – Maria
Witoszkowa, Maria Miczkowa oraz Józef Grzegorz.
W godzinach przedpołudniowych
jedna grupa wycieczkowiczów zwiedziła słynny z procesów czarownic zamek
w Wielkich Losinach. Stoi on w miejscu średniowiecznej twierdzy, którą w
r. 1496 kupił ród Žerotínów i rozpoczął
twierdzę przebudowywać na zamek
z trzema kontygnacjami pięknych arkad w stylu renesansowym. Dziś zamek
jest własnością państwa. Druga grupa
uczestników wycieczki w tym samym

czasie udała się do kompleksu papierniczego, gdzie obejrzała zbiory muzealne
związane z ręczną produkcją papieru a
także samą manufakturę, w której przebiegają poszczególne procesy powstawania papieru czerpanego. Należy ona
do najstarszych w Europie do dziś działających. Założona została pod koniec
16. stulecia przez Jana z Žerotína. Surowcami do wyrobu papieru są tu nadal
tradycyjnie bawełna i len. Przechodząc
pomieszczenia tej rękodzielni nie można było nie zauważyć, że znajdujemy
się w przestronnym, bardzo starym,
malowniczym obiekcie z drewnianymi
suﬁtami i podłogami. Można też tu było
w dwu sklepikach kupić gotowy papier
ręczny z emblematem, koperty, różne
pudełeczka, notatniki, zakładki, kasety.
Popołudnie zajęła nam ekskursja do
elektrowni wodnej „Dlouhé Stráně“.
Jest to jedna z siedmiu wodnych elektrowni w Republice Czeskiej, z tego

Ludowym piórym:
Wszyndzi na świecie straszóm dziecka,
że w każdym wiynkszym stowku, kaczoku, aji w głymbszej wodzie rzyki żyjóm mali, zielóni, okaci i ni moc piekni
utopcy. Też ich wszelijako nazywajóm.
– w Polsce to sóm utopcy, w Czechach
hastrmani, w Nimiecku aji na Ślónsku
sóm wasermóni.
O nich je napisane moc opowiadań,
drzistów, bojek do dziecek, sóm o nich
piekne wiersze, pieśniczki. Mogymy ich
oglóndać w teatrach aji na obrazach jak
wysiadujóm zamiłowani na wiyrbie nad
stawym.
U nas w Olbrachcicach też miyszkoł
z babkóm Zofkóm jedyn wasermón w
głymbinie pod Filipcym. Mioł tam kwartyr pod starym zatopiónym dymbym,
półke z gorkami w kierych dzierżoł duszyczki utopiónych we Stónówce ludzi,
stare rupiecia aji rechle na zielóne handry. Kiesi se fórt wadził ze swojóm Zofkóm, bo óna była moc lyniwo i wylygowała se na płyciźnie w ciepłej wodzie rzyki.
Roz se ji zachciało opadołek z Filipcowej
zogrody, a jak przelazowała sztachetowy
płot, tóż se suknióm zahaczyła na sztachety i niż jóm chłop naszeł, tak na płocie uschła. Nie pómógły wasermóński
piyrsze pómoce jak moczani w głymboki wodzie, pómpowani wody do płuc,
gymby aji nosa. Była jak uschło rzepowo
nać na płocie. Pochowano je snoci kansi
na Zamościu, w bażinie, kiero nigdy nie

jedna z dwu pracujących na bazie
przeczerpywania wody. Jej budowa
rozpoczęła się w r. 1978 a zakończona
była w r. 1989, przy czym do eksploatacji została wprowadzona w r. 1996.
Użytkownikiem jest Grupa ČEZ. Nasz
autobus, do którego przysiadł w miejscowości Kouty nad Desnou przewodnik, zawiózł wszystkich 46 wycieczkowiczów najpierw do samej elektrowni
znajdującej się w podziemiu, gdzie
zaznajomiliśmy się z technologią produkcji prądu z wykorzystaniem mocy
wody a potem serpentynami pojechaliśmy do górnego zbiornika wodnego.
Przed nami rozciągał się szeroki widok
na wierzchołki Jesionników.
Pogoda, pomimo niezbyt optymistycznych zapowiedzi, była znakomita, przeto miłych wrażeń i nowych
informacji przywieźliśmy z wycieczki
sporo. Organizatorom należą się słowa
podziękowania.
AS

O utopcach w Olbrachccicach

wyschnie. Nasz wasermón o nióm dłógo
wylywoł łzy do Stónówki, z błota lepił jeji pómniczki. Jedyn taki pómniczek wasermónki Zofki naszeł Józek pod stodołóm i mo go w zogrodzie nad jeziorkym.
Możecie se go pooglóndać na ulicy Jarní
– Wiosennej aji na fotce. Wasermónka je
jak żywo, je tak szkaredno, że se wóm aji
zapodobo...

Wasermón – wdowiec uż też mioł
swoji roki, uż se mu ani woda nie
udzierżała w dziurawych kapsach, tóż
se coroz miyni ukazowoł olbrachciczanóm. Kiesi rod chytoł raki w Rakowcu,
ruziki w Młynce co wypływała pod Michejdóm i ciykła aż pod polskóm szkołe

kaj poganiała młyński koło we młynie
Krainy. Potym Młynke zasypali, zustało
po ni pore starych wiyrb, kaj wieczorami na nich wysiodowoł nasz smutny
wasermón. Nikiedy se też zagroł taroki
ze stónawskim utopcym. Karty mieli z
liści łopóni, mydlili tak, aż to mlaskało.
Grali snoci o stare gorki z dynkami na
duszyczki, kiere kiesi lepili garncorze
na Zamościu. Olbrachcicki wasermón
był też rod, jak mu stónawianin prziniós
na świynto Nepomucena abo na odpust
kibel wasermóńskigo mydła. Stónówka
w Olbrachcicach mo kamiynne dno, ale
we Stónawie było w rzyce pod brzegami
moc wasermóńskigo mydła, kierym se
wasermóni myli szyroko – daleko. Roz
se przi kartach utopcy powadzili i przestali se kamracić.
Nasz, choć miyszkoł we wodzie, bez
mydła, był fórt ufulany. Ostatni roz go
widzioł siedzieć na wiyrbie malyrz Boguś Swoboda. Chcioł go namalować, ale
wasermón był zmazany ku nie poznaniu,
tóż na kóniec namalowoł jyny pieknóm
wiyrbe znad Stónówki. Obrozek B.Swobody se też możecie oglóndać u Józka.
Jak postawili zapore w Cierlicku, tóż
woda we Stónówce je zimno cały rok,
żodyn se w ni nie kómpie, ani dłógi roki
se żodyn nie utopił, tak se aji wasermón
kansi wykludził, uż go żodyn olbrachczanin dobrych 50 roków nie widzioł...
Starzik Władek
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Už i sousedi se nám posmívají
Rada Obce Albrechtice obdržela návrh
na přiznání mimořádné odměny starostovi obce ve výši 112 636 Kč. Návrh
posoudila a zamítla. Svým rozhodnutím rada vystavila vysvědčení panu
starostovi a ocenila jeho práci pro obec
dle školního známkování známkou
„NEDOSTATEČNÝ“. Pozorovateli stačí vyhodnotit volební program PROAL
z roku 2014, kde starosta je uveden jako kandidát do zastupitelstva pod č. 1.
Zjistí, že deklarovaný program nebyl
naplněn ve většině bodů. Podobně se
situace odvíjela na jednáních zastupitelstev obce, kdy od poloviny volebního období došly předchozím vedením
obce připravené projekty a nové projekty včetně žádostí o dotace nebyly v
odpovídající kvalitě připravované pro
realizaci. Situace vyvrcholila na zastupitelstvu obce, kdy starosta předložil
do programu jednání zastupitelstva
přehled dotačních programů. (pozn.
Materiál je k dispozici na stránkách
obce.) Z předloženého materiálu vyplynulo, že obec nezískala z dotačních
programů ani jeden významný titul.
Důvod: obec nepodala žádosti.
Pozitiva táhnou. Příkladem je
iniciativa evangelického pastora.
Z jeho přičinění obec obdržela ﬁnanční prostředky na opravu oplocení hřbitova. Touto cestou děkuji
panu Ing. Liboru Šikulovi za jeho
iniciativu a práci vykonávanou pro
zvelebení obce.
V srpnu si evangelíci v Albrechticích
připomenuli 70. výročí posvěcení kostela. Je zvykem, a vidíme to u našich
sousedů, účastnit se v rámci působení
v placených funkcích obce obdobných
významných kulturních výročí. Vedení
obce chybělo! Pravidelně chyběl starosta i při připomínání si výročí osvobození
obce a vzpomínce na naše předky, kteří
za naši svobodu obětovali své životy.
Stalo se pravidlem, že dnešní představitel obce chybí tam, kde se diskutují
možností získat další peníze pro obec.
Přiložené foto je důkazem nečinnosti
a zanedbávání obce tak často vytýkaných starostovi na jednáních zastupitelstva. Právem občané ze sousedních
obcí se nám posmívají a poukazuji na
osobu starosty (čerpám informace od
občanů a z Facebooku, kde starostovi
před nedávnem občané vystavili nelichotivé vysvědčení).

Sídliště Nový svět – obec Stonava po revitalizaci. V pozadí obec Albrechtice, zarostlé chodníky, 20. 8. 2018.
Za několik dnů budeme rozhodovat
o novém složení zastupitelstva a následně o obsazení funkce starosty.
Zvažme společně, jestli stávající
starosta důstojně a dostatečně repre-

zentuje naše zájmy. Úřadující Rada
obce udělala první krok: Dala panu
starostovi „NEDOSTATEČNOU“
ANDRZEJ SANTARIUS,
předseda kontrolního výboru

Křižovatka ulic Bělehradská a Lesní – u opravené části komunikace bydlí starosta,
28. 8. 2018.
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co nás zajímá

Komentář k článku
»Už i sousedi se nám posmívají«
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V naší obci žije čtyři tisíce občanů. Někdo je spokojen, někdo
spokojen není. Jsou lidé chudí a šťastní ale jsou i bohatí, osamělí a nešťastní atd. Každý z nich má možnost se vyjádřit.
V poslední době jsou zejména na sociálních sítích populární tzv. „fakenews“ čili falešné (nepravdivé, smyšlené) zprávy.
Předpokládám, že většina našich občanů čte Albrechtické
listy proto, aby byli informování o skutečném dění v naší
obci. Článek pana inženýra jsme otiskli na jeho žádost s poznámkou, že v podobných případech jak sám napsal „Soud
rozhodl, že radnice musí články publikovat“. Sám autor, co-

by předseda kontrolního výboru a zároveň kandidát č. 1 za
KDU-ČSL, nepopsal své zásluhy při působení v zastupitelstvu,
ale napsal zprávu plnou lživých informací o dění v obci v tomto volebním období. Zároveň podsouvá radním známkování,
od kterého se rada, jakož i od obsahu celého článku výrazně
distancovala.
Přiložené fotograﬁe ať hovoří samy za sebe. Zvažte společně, jestli stávající starosta důstojně a dostatečně reprezentuje
Vaše zájmy.
JINDŘICH FEBER, starosta obce

Nové oplocení – evangelický hřbitov.

Nový chodník kolem dřevěného kostela.

Nový most na ul. Školní.

Nové oplocení a parkoviště kolem hřišť.

Nové veřejné dětské hřiště Albrechtík.

Nový chodník u mateřské školy.
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OZNÁMENÍ

OBWIESZCZENIE

o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva
obce Albrechtice

o czasie i miejscu odbywania się
wyborów do Przedstawicielstwa
gminnego Olbrachcice

dle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

ve dnech 5. 10. 2018 a 6. 10. 2018
starosta Obce Albrechtice oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Albrechtice se uskuteční
v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 6. 10. 2018 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
pobytu:
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
občanským 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 28. 8. 2018
JINDŘICH FEBER, starosta obce

zgodnie z § 29 prawa nr 491/2001 Sb. o wyborach
do przedstawicielstew gminnych oraz o zmianie
i uzupełnieniu niektórych przepisów

w dniach 5. 10. 2018 i 6. 10. 2018
wójt Gminy Olbrachcice informuje:
1. Głosowanie będzie się odbywało wyłącznie w lokalach wyborczych
w piątek dnia 5.10.2018 od godz. 14.00 - do godz. 22.00
i w sobotę dnia 6.10.2018 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 28. 8. 2018
JINDŘICH FEBER, wójt gminy
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VOLTE č. 1 – ANO 2011
Vážení občané, představujeme vám naše
kandidáty pro volby
do obecního zastupitelstva, které se uskuteční ve dnech 5. a 6.
října 2018.
Níže jsou uvedeny
některé z bodů našeho
programu, který budeme chtít prosazovat, pokud nám dáte
svou důvěru.
Obec se musí snažit udržet děti ve
svých školských zařízeních, je potřeba
se aktivním přístupem bránit odchodu
dětí do škol a školek v okolních obcích.
Obec a škola by mimo jiné měly být otevřenější k rodičům a brát je jako partnery ve vzdělávání dětí.
Obec by měla umožnit dětem všech
věkových kategorií vyplnit volný čas
např. vybudováním hřišť s různým zaměřením (streetball, skatepark, házená,
in-line plocha apod.).
Postupné budování klidových a oddechových míst v obci např. využití zelené
plochy před obchodem Hruška na sídlišti.

Obec se musí starat
také o své starší občany, např. tím, že vybuduje dům pro seniory,
ve kterém jim dopřeje
důstojné a klidné stáří.
Budeme zveřejňovat
obcí uzavřené smlouvy, komunikovat s občany záměry obce (rekonstrukce Dělnického domu apod.).
Systémový rozvoj obce od územního
plánování, přes celkovou „majetkovou
mapu obce“ a s tím související plánování investic a oprav. V posledních čtyřech
letech obec nečerpala téměř žádné dotace, to je potřeba napravit.
Šetrnější hospodaření s ﬁnančními
prostředky obce, např. nákupem energií prostřednictvím energetické burzy,
šetrnější a úspornější technologie ve veřejném osvětlení, omezení externích poradenských a jiných dodavatelů (např.
v rámci veřejných zakázek a dotací).
Další body našeho programu se dozvíte z letáků a z našeho facebooku.
Děkujeme Vám za Vaši podporu.
Volte kandidátní listinu č. 1.

KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM
pro volby do Zastupitelstva obce Albrechtice
konané 5. a 6. října 2018
Vážení spoluobčané,
voliči,
předkládáme vám ve známost
složení
kandidátní
listiny naší strany do
Zastupitelstva obce
Albrechtice.
Pokud obdržíme
Vaše hlasy a naši zástupci získají mandát
v zastupitelstvu obce, ujišťujeme Vás, že
budeme prosazovat
potřeby všech věkových kategorií (dětí,
mládeže, aktivních
občanů i seniorů).
Tak, aby se jim v naší
krásné obci žilo spokojeně a v pohodě s
možností všestranného vyžití.
Budeme prosazovat rozvoj obce, aby zde měly zájem žít
všechny věkové kategorie a abychom ži-

li v dobrých sousedských vztazích. Navíc
budeme dbát, aby
byly využívány všechny možnosti získání
dotací pro realizaci
nových investic nebo
plánovaných oprav a
rekonstrukcí stávajícího majetku obce.
Tak, jak jsme to dělali
v minulých obdobích,
kdy jsme pro obec
v letech 2002–2014
získali více jak 80 milionů korun.
S naším volebním
programem se budete moci seznámit v
letácích, které obdržíte do svých domácností.
BOŘIVOJ VYORAL,
předseda ZO KSČM Albrechtice
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Kandidá� za Hnu� Ano 2011
pro volby do zastupitelstva obce
Albrech�ce v roce 2018
1. Mgr. et Mgr. Jan Siostrzonek
(Hnu� Ano), advokát, 36 let
2. Mgr. Galina Struhárová
(Hnu� Ano), oﬃce manager, 44 let
3. Ing. Naďa Gajdaczová
(nezávislý), ﬁnanční ředitel, 43 let
4. Mgr. Markéta Hrbáčová
(Hnu� Ano), OSVČ, 42 let
5. Bc. Marek Cuper
(nezávislý), obchodní manažer, 39 let
6. Ing. Mar�na Rozmus Miczková
(nezávislý), asistentka, 38 let
7. Rudolf Kuchár (nezávislý),
strážník MP Karviná, 44 let
8. Katrin Bílková
(nezávislý), obsluha e-shopu, 27 let
9. Leona Mývaltová
(nezávislý), PR manager, 34 let
10. Tomáš Pařík
(nezávislý), OSVČ, 44 let
11. Jiří Pospíšil
(nezávislý), příslušník VSČR, 36 let
12. Jiří Vykrut
(nezávislý), zámečník, 34 let
13. Mgr. Michaela Jonášová
(nezávislý), ved. odd. HR/GA, 38 let
14. Magdalena Ostraková
(nezávislý), prodavačka, 45 let
15. Tomáš Plachta
(nezávislý), údržbář, 58 let
1. Martin Šipula, oblastní manažér,
47 let, zastupitel a člen rady obce, člen
školské rady
2. Tomáš Wojtyna, OSVČ, podnikatel,
36 let, člen kontrolního výboru, člen
výboru FK Baník, Místopředseda ČSV
Albrechtice
3. Monika Palowská, zdravotní sestra,
46 let, zastupitelka a předseda zdravotní a sociální komise
4. Ing. Vladislav Šipula, důchodce,
73 let, zastupitel, předseda výboru
pro národnostní menšiny, člen výboru
FK Baník
5. Andrea Rzymanková, stewardka,
45 let členka SPOZ
6. Ing. Radek Palowski, technik,
hasič z povolání, 27 let
7. Lukáš Wojnar, záchranář HBZS,
34 let
8. Zdeňka Greńová, důchodce, 67 let,
členka ﬁnančního výboru
9. Ondřej Wygrys, důchodce ,73 let
10. Jindřich Dobrovolný, důchodce, 63 let
11. Mgr. Johana Palowská, staniční
sestra, 24 let, členka komise rozvoje
podnikání a ŽP
12. Karel Svoboda, důchodce, 81 let,
člen komise rozvoje podnikání a ŽP
13. Josef Polok, důchodce, 66 let
14. Mgr. Janina Mrózková, důchodce,
74 let, členka SPOZ
15. Terézia Mikolášiková, důchodce, 66 let
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COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA
číslo 3
COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA je politickým hnutím, které dbá
o dobré soužití všech občanů obce bez
rozdílů národnostních, světového názoru, věku, vyznání a sociální struktury.
Naším hlavním cílem je dobře prosperující obec. Podporujeme rozvoj evropské integrace, vzdělávání, kultury a
zároveň rozvoj národnostních menšin
a dostupnosti vzdělávání v mateřském
jazyce.

Dále budeme prosazovat:
 zintenzivnění čerpání peněz z evropských a jiných fondů
 zajištění řádné údržby a oprav chodníků a komunikací v majetku obce
 ﬁnanční podporu pro činnost sportovních a společenských organizací
v obci
 další zlepšování podmínek pro seniory včetně výstavby Domu seniora
 podporujeme každou iniciativu
občanů vedoucí ke zlepšení života
v obci včetně realizace těchto podnětů.

COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA jest ruchem politycznym, który
dba o dobre współżycie między obywatelami różnych narodowości bez względu
na narodowość, światopogląd, wyznanie
i strukturę socjalną. Głównym naszym
celem jest prosperująca gmina. Popieramy rozwój integracji europejskiej, kultury
i udostępnienia kształcenia mniejszości
narodowych w języku ojczystym.

Następnie będziemy popierać:
 efektywne korzystanie ze środków
ﬁnansowych Funduszy Europejskich
i innych funduszy
 zapewnienie należytego utrzymywania i naprawiania chodników oraz
dróg komunikacyjnych
 wsparcie ﬁnansowe na rzecz działalności organizacji sportowych i społecznych w gminie
 poprawę bytu seniorów włącznie
z budową Domu Seniora
 wspieramy każdą inicjatywę obywateli prowadzącą do ulepszenia życia w
gminie oraz realizację tych inicjatyw.

1. Ing. Marek Kloza
obchodní ředitel, 51 let
2. MUDr. Stanislav Kowalski
stomatolog, 54 let
3. Helena Bubiková, důchodkyně, 66 let
4. Ing. Gustav Guńka
technik, 57 let
5. Bronislav Burek
celník, 52 let
6. Ing. Alexander Jeżowicz
technik, 52 let
7. Zbyhněv Palowski, technik, 56 let
8. Ing. Marian Kozubek
technolog, 33 let
9. BcA. Marek Santarius
fotoreportér, 49 let
10. Ing. Stanislav Kupka
informatik, 35 let
11. Marie Paříková
kuchař-čišník, 47 let
12. Mgr. Tomáš Czap
obchodní zástupce, 45 let
13. Bc. Karolina Nožičková
studentka, 22 let
14. Tomáš Kruczek, podnikatel, 24 let
15. Olga Dudová, důchodkyně, 63 let

4 PROAL brechtice 2018-2022
Chceme naši obec bezpečnou, čistou a moderní
V tomto volebním období budeme mimo jiné prosazovat
 výstavbu domu pro seniory
Postavit náhradní dům pro stávajících 12 seniorů (2020), následně odstranit nevyhovující objekt a na jeho místě postavit novou, patrovou budovu pro cca 20 osob
(2021). Celkově by se zvýšila kapacita ubytování ze stávajících 12 na 32 osob.

 rekonstrukci Dělnického domu
V roce 2019 zahájit rekonstrukci celého objektu v souladu se studii a projektovou
dokumentaci. Výsledkem by měl být důstojný stánek s rozšířenou kapacitou pro
veškerý kulturní život v obci včetně možnosti organizování obecních či soukromých
akcí od roku 2020

 úpravu centra obce
Pro zvýšení celkové úrovně akcí organizovaných v centru obce vyhlásit soutěž na
projekt náměstí a následně řešit ﬁnancování a realizaci stavby vítězného návrhu
(2020).

Naši kandidáti
1. Jindřich Feber, Ing. starosta
2. Adam Bojko, RNDr. podnikatel
3. Petr Kalina, Ing. Arch. projektant
4. Karel Cielecki, důchodce
5. Albín Budjač, Ing. podnikatel
6. Vladislav Molenda, Ing. technik IT
7. Jaroslav Stolařík, Mgr. asitent VŠB
8. Michal Feber, Dis. učitel hudby
9. Evžen Broda, Ing. projektant
10. Luboš Byrtus, elektrikář

 modernizaci objektů
kolem fotbalových hřišť a areálu na Zámostí

11. Milan Smelik, Ing. podnikatel

Zadání studie celkové modernizace všech objektů včetně možnosti propojení obou
areálů víceúčelovou stezkou pro pěší, cyklisty a in-linery (2019) a dokončit tak započaté dílo (2017-18) lavičky a „workout hřiště“ na Zámostí a nové oplocení, parkoviště a výměna oken a dveří v objektu u fotbalových hřišť (2017-18).

13. Bohdan Kajstura, podnikatel

12. Łukasz Niemiec, Ing., PhD. podnikatel

14. Janusz Recman, podnikatel
15. Stanislav Cielecki, OSVČ
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Volit kandidáty ČSSD do Obecního zastupitelstva
v Albrechticích = SPLNĚNÉ SLIBY!
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 DOPRAVA A BEZPE
BEZPEČNOST = opravy povrchu chodn
chodníků a místních komu-

nikací v majetku obce, přechody = fungující obecní policie
guj
 BYDLEN
BYDLENÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST
N
OST = projekční příprava na vybudování penzionu pro seniory

Kandidáti ČSSD pro volební
období 2018-2022 podpoří:
 rekonstrukci Dělnického domu
 výstavbu domova seniorů
 opravy povrchů místních komunikací
a chodníků

 zakoupení nové hasičské cisterny
 zachování dotací poskytovaných obcí
na sportovní, kulturní činnost, sociální a charitativní účely
 dostavbu mobiliáře dětských hřišť.

JSME JEDEN TÝM, VOLTE
KANDIDÁTY ČSSD, VOLTE Č. 7
1. Juraj Legindi, 56 let, státní
zaměstnanec, zastupitel obce
2. Ing. Marek Chodura, 40 let,
bezpečnostní technik
3. Ing. Jaromír Pawlas, 69 let, ekonom,
zastupitel a místostarosta obce
4. Bc. Jana Brzosková, 47 let,
sociální pracovník
5. Ing. Vladimír Kruczek, 51 let,
důlní technik
6. Zdislav Machaczek, 47 let, dispečer
7. Ing. Lukáš Jablecký, 28 let, zahradník
8. Šárka Jančarová, 47 let, učitelka MŠ
9. František Kobza, 46 let,
inspektor bezpečnosti práce
10. Danuta Labudková, 47 let, kadeřnice
11. Roman Wrana, 56 let, mistr
12. Dagmar Magulová, 58 let, referent
13. Martin Matuszyński, 33 let,
důlní technik
14. Mgr. Lucie Krauzovičová, 32 let,
učitelka ZŠ
15. Veronika Machaczková, 19 let,
studentka
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70 let od posvěcení evangelického kostela
Druhá srpnová neděle je pro nás - albrechtické evangelíky - významným
dnem. Připomínáme si výročí dobudování kostela. V letošním roce to bylo
výročí ještě významnější – 70 let ode
dne, kdy byl kostel posvěcen a předán
do užívání.

Už za necelé dva roky byla stavba
dokončena, takže 8. 8. 1948 proběhla
slavnost posvěcení nového kostela. To
už se měnily poměry v tehdejším Československu do té míry, že už by stavba
v dalších letech byla jen velmi obtížná,
nebo přímo nemožná.
To vše jsme si připomínali s vděčností
Bohu za jeho vedení i tehdejším věřícím
za jejich obětavost a elán. Byly přítomny
rodiny prvního albrechtického pastora
Pavla Romana, prvního kurátora sboru
a iniciátora stavby Pavla Santariuse a
mnozí další pamětníci.
Sestřih bohoslužeb s kázáním v pořadí druhého pastora sboru Stanislava
Piętaka stejně jako dalšího odpoledního programu si můžete prohlédnout na
YouTube. Odkaz na něj najdete na webu
sboru www.albrechtice.estranky.cz.

Výstavba kostela.
Proto se v neděli 12. 8. 2018 kostel
zaplnil nejen pamětníky těchto událostí, ale i dalšími generacemi současných
uživatelů. Při slavnostních bohoslužbách jsme vzpomínali na ty, kteří ve velmi hektické poválečné době přišli s nápadem kostel vybudovat.
Už krátce po skončení války – v červnu 1945 přemýšleli albrechtičtí evangelíci o vybudování nějakého shromažďovacího sálu v blízkosti hřbitova. 15. 7.
1945 byla uspořádána sbírka a byly zakoupeny ocelové zvony – nejprve byly
umístěny ve hřbitovní kapli. Dne 14. 10.
1945 proběhlo v této kapli setkání nadšenců, kteří za tento den dokázali:
 Schválit záměr vybudování kostela
namísto dříve uvažovaného sálu
 Zvolit stavební komisi
 Vybrat mezi sebou 14 000,- Kč na
koupi materiálu (tehdy krátce po válce obrovská částka)
Hned druhý den bylo v cihelně
v Horní Suché zakoupeno 75 000 cihel – v poválečné době jich byl citelný
nedostatek, takže budoucí stavitelé nechtěli nechat nic náhodě. Další téměř
rok trvalo vyřizování všech povolení
a dopracování projektu, proto se slavnostní výkop základů uskutečnil až 23.
9. 1946 a posvěcení základního kamene
20. 10. 1946.

 2006 – Rekonstrukce střechy kostela
– nová krytina
 2011 – Revitalizace okolí kostela – nový asfalt, obrubníky
 2015 – Výměna oken a dveří na faře,
rekonstrukce bytu
 2016 – Rekonstrukce schodů do kostela – bezbariérový přístup
 2017 – Rekonstrukce elektroinstalace
a ozvučení kostela
 2018 – Malování kostela, rekonstrukce vytápění fary
Je vidět, že ve své práci nezahálíme a
okolí našeho kostela patří k nejkrásnějším místům obce. Obci Albrechtice jsme
také vděčni za příspěvky na významnější investice (2006 střecha kostela,
2016 schody a 2018 vytápění fary). Ale
největšími dárci jsou obyčejní lidé, kteří nelitují času, námahy ani ﬁnancí na
další rozvoj sboru. Těm patří naše velké
poděkování. Dá-li Bůh a za 30 let bude
ještě kulatější výročí, snad se nebude za
co stydět. Ale největší dík náleží Bohu
– vždyť v Bibli je psáno: Nestaví-li dům
Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé (Žalm 127,1).

Zřejmě záběr ze slavnosti posvěcení
kostela.
Od výstavby kostela uplynulo již 70
let, ale nadšení a elán trvají stále a tak
jsme bilancovali i další léta plná investic do zvelebování kostela i okolí. Jen
namátkou ty významnější z nich:
 1987-1989 – Stavba nové fary + rozšíření sborového sálu
 1996 – Obložení interiéru kostela +
instalace ozvučení
 1997 – Nátěr a čalounění lavic
 1999-2000 – Nákup pozemku a rozšíření parkoviště
 2000 – Generální oprava varhan
 2002 – Výsadba tújí a terénní úpravy
kolem kostela
 2002 – Nové izolace základů fary – sanace průniků vody
 2003 – Výměna oken v kostele
 2003-2004 – Přístavba kluboven nad
sálem + rekonstrukce bytu
 2005 – Dlažba před kostelem, túje za
farou, nová linka do kuchyňky

Kostel po 70 letech.

Naši předkové, kteří kostel z Boží vůle
stavěli, chtěli kromě velké obětavosti i
nadšení předat dalším generacím živou a
praktickou víru. Dnes se na tomto místě
pravidelně scházejí maminky s nejmenšími batolaty, starší děti, dorost, mládež,
střední generace i ti nejstarší z Albrechtic a širšího okolí a to je po 70 letech ten
největší důvod k radosti a vděčnosti.
LIBOR ŠIKULA, pastor sboru
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Plavání v naší mateřské škole

Jako každoročně, i letos se nejstarší děti zúčastňují plaveckého výcviku v Karviné. Ten se uskutečňuje v 10. lekcích
1 krát týdně od dubna do června.
Kurz vedou dvě trenérky, které děti seznamují s vodním prostředím hravým
způsobem, přiměřeným jejich věku.
Přes zvládnutí základních plaveckých dovedností, se u dětí rozvíjí a podporuje: hrubá motorika (polohy, pohyb,
rovnováha celého těla), jemná motorika (pohyby rukou), smyslové vnímání
(cit pro vodu), sociální a citové vnímání
(poznávání a budování mezilidských
vztahů) a v neposlední řadě vštěpování
zásad základních hygienických návyků
a dovedností (sprchování, otužování,
sušení).
Výuka probíhá převážně formou hry,
napodobováním zvířátek a různých činností. Postupně se děti adaptují na vodní prostředí pod odborným vedením
trenérek, které zařazují hry a cvičení
odstraňující u dětí strach z vody a upev-

ňují tak přirozený a radostný pohyb dětí ve vodě.
V poslední lekci proběhne ukázková
hodina pro rodiče a závody dětí, které
obdrží „mokré vysvědčení“ s označe-

ním získané dovedností. Děti se vždy
na plavání těší, jak je vidět na obrázcích
pořízených přímo v bazénu.
BRONISLAVA STRUHALOVÁ

Papír jsme opět nesbírali zbytečně
Po několikaletém úsilí dostat se do TOP
pětky se nám to konečně podařilo s krásným výsledkem 25 120 kg odevzdaného
starého papíru pro ﬁrmu A.S.A. v soutěži Sbíráme sběr s panem Popelou. Jak již
bývá pravidlem za odměnu patří zajímavé výlety.
Tentokrát se jelo do Polska, kde děti
prošly Błędowskou pustyní a navštívili
Chatu Chlebowou. 8km pěší cesta pískem nebyla legrace, o to víc pak byla
příjemnější návštěva Chaty Chlebowé,
kde se žáci seznámili s životem polských horalů v dávné minulosti.

Druhý výlet směřoval na Slovensko.
Zřícenina hradu Lietava, krásné výhle-

dy odtud, návštěva Slovenského pohyblivého betlému v Rajecké Lesné a procházka Rajeckými Teplicemi a nakonec
zastávka u vendryňských vápenných
pecí – to vše mohli žáci obdivovat během jednoho dne.
Myslím, že pro 90 úspěšných sběračů
byly oba výlety obohacením jejich poznání a rovněž v letošním školním roce
se všichni budou snažit, aby v červnu
příštího roku opět navštívili další zajímavá místa.
INGRID DEMELOVÁ,
organizátorka akce
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Radovánky 2018
Jako již každý rok, tak i letos předvedly děti pod vedením svých pedagogů
připravená vystoupení za velké účasti a
podpory svých rodičů a dalších návštěvníků, byť nám ve srovnání s rokem 2017
počasí příliš nepřálo. Vystupující žáci jako vždy za svou snahu obdrželi drobnou
pozornost a pro všechny děti byl na celé
sobotní odpoledne připraven zábavný
program.
Za pořadatele chceme poděkovat:
především vystupujícím žákům a jejich
pedagogům za nápady a nová vystoupení; žákům 8. a 9. tříd za aktivní účast při
organizaci Radovánek 2018; rodičům
pomocníkům za podíl na hladkém průběhu celé akce; a všem rodičům a dalším návštěvníkům, kteří buď dobrovolným vstupným, ﬁnančním darem anebo
zakoupením občerstvení přispěli na
podporu školních a mimoškolních aktivit žáků ZŠ Albrechtice. V neposlední
řadě pořadatelé děkují obci Albrechtice
za organizační pomoc, provozovateli
areálu Na Zámostí – panu Lněničkovi
za vstřícnost a společnosti Internet pro
každého s.r.o. a Mgr. Siostrzonkovi za

sponzorské příspěvky. Velký dík patří
všem členům RaŠ, bez kterých by se tato akce neuskutečnila.
Závěrem Vás srdečně zveme na každoroční listopadovou Svatomartinskou
zábavu. Termín bude upřesněn a zveřejněn v dostatečném předstihu.
Za RaŠ Albrechtice z.s.,
GALINA STRUHÁROVÁ

Kinematograf, letos
počtvrté a s velkým zájmem
Snad i vlivem hezkého počasí, ale také
díky výběru ﬁlmů a zavedené tradici
byl letos zájem o promítání pod širým
nebem na Zámostí tak velký. Na promítání ﬁlmů Špunti na vodě, Anděl
páně 2, Bezva ženská na krku, ale zejména Tátova volha, přišly letos stovky
návštěvníků. Příjemnou atmosféru večerních projekcí si přišli užít lidé z Albrechtic i okolí. Velmi hezkým momen-

tem bylo, že se podařilo vybrat 22.565
Kč pro Konto Bariéry, což je rekordní
částka za 4 roky, kdy do Albrechtic kinematograf jezdí.
I ohlasy od spokojených diváků byly
velmi hezké a proto doufáme, že se podaří realizovat promítání Kinematografu bratří Čadíků i v příštích letech.
Za Spolek přátel Albrechtic
HELENA MARKOVÁ
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Den zdraví
v Albrechticích

Vážení spoluobčané, chcete-li se dozvědět více o svém zdraví, přijďte si poslechnout v neděli dne 16. září 2018 od 14:00
a opakovaně od 16:00 hodin v hasičské
zbrojnici na ul. Obecní 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 přednášce si můžete nechat změřit
tlak, množství cholesterolu v krvi a vaše
tělesné hodnoty BMI. Účastníci přednášky v minulých letech, kteří si nechali změřit BMI si naměřené hodnoty
pro porovnání vezměte sebou! Součástí
přednášky bude ochutnávka tradičních
bramborových placků a stryků!
Potěší nás zájem o Vaše zdraví!
JURAJ LEGINDI, předseda MO
ČSSD Albrechtice

Zdravotní cvičení
od října opět ve
školní tělocvičně

Od 2.10.2018 začne opět zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou Ladou Červenkovou. Cvičení jsme společně začali organizovat od loňského roku, každé úterý
od 19 hodin. Proto zveme všechny, kteří
se chtějí zbavit problémů s bolavými zády, nebo jim předejít... přijďte si zacvičit
pod vedením odbornice.
Za Spolek přátel Albrechtic
HELENA MARKOVÁ

Albrechtické
ručičky letos
opět před Vánoci
Zveme všechny, kteří doma vyrábíte
dekorativní předměty, dárky a zajímavé věci, ale také všechny, kteří mají zájem si tyto výrobky prohlédnout, dne
25.11.2018 do Dělnického domu, kde
budeme pořádat již tradiční prodejní
výstavu Šikovné albrechtické ručičky.
Pokud máte zájem své výrobky vystavovat, případně i pořádat workshop pro
návštěvníky, ozvěte se na náš e-mail
spa2015@post.cz.
Za Spolek přátel Albrechtic
JIŘINA PĚGŘÍMKOVÁ
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Obchody 190 lat Szkoły i Przedszkola
z Polskim Językiem Nauczania
Nie każdy budynek szkolny na Śląsku Cieszyńskim może pochwalić się tym, że już 190 lat, bo od roku 1828 po dziś dzień,
uczęszczają do niego dzieci szkolne. Taka szkoła znajduje się właśnie u nas w Olbrachcicach i w sobotę 26 maja 2018
obchodziła uroczyście swój JUBILEUSZ.
W tym dniu i w następnym drzwi szkoły
oraz przedszkola były otwarte na oścież.
W jednej z klas zainstalowana została
wystawa starego sprzętu szkolnego, starych zeszytów, książek, kronik, dzienników szkolnych i zdjęć – tych wiekowych,
już wyblakłych i tych współczesnych,
kolorowych. Prawie każdy absolwent tej
placówki, zwiedzający podwoje szkoły a
zarazem wystawę, mógł się na nich znaleźć. Na zapleczu natomiast częstowano
gości kawą, herbatą i smacznymi wypiekami.
Uroczystości centralne rozpoczęły się
w sobotnie popołudnie w miejscowym
Domu Robotniczym, gdzie na deskach
scenicznych wystąpiły wszystkie dzieci
szkolne i przedszkolne w przedstawieniu na motywach baśni Hansa Christiana Andersena wg scenariusza Zoﬁi
Wójcik pt. „Brzydkie kaczątko“. Kostiumy i dekorację przygotowały, jak i bajkę
wyreżyserowały, Jolanta Kożusznik, dyrektorka szkoły i Janina Guńka, nauczycielka. Tańce wyćwiczyły nauczycielki
Anna Werner, Ewa Mrowiec i Rut Przeczek, muzykę zapewniły Rut Przeczek
i Anna Werner. Każde z dzieci oddało
swoją rolę w sposób urzekający. Mali
aktorzy, nauczycielki oraz pozostali pracownicy szkoły dali z siebie wszystko,
by spektakl wybrzmiał barwnie, śpiewnie, przekonująco a zwinne zwierzątka,
w które dzieci przeobraziły się, napełniły scenę tańcami. Brawo!
Po przedstawieniu na scenę do dzieci dołączyło grono pedagogiczne, które
nieraz już zaskakiwało talentem wokalnym i instrumentalnym. W kombinacji
z profesjonalną oprawą muzyczną panie

Wystawa starego sprzętu szkolnego, podręczników, kronik, zdjęć...
wyczarowały ze starych szkolnych piosenek melodyjny koncert – a cała widownia im śpiewem wtórowała.
Następnie grupa absolwentów Szkoły-Jubilatki z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych ub. stulecia brawurowo i
z wielką werwą odtańczyła przy burzy
oklasków polski taniec narodowy – krakowiak. Niedostyt zapanował, gdy przy
drugim już z kolei bisie tancerze zatoczyli koło i znikli za sceną. Choreograﬁą
tańca zajęła się była olzianka Mariola
Nožička, która zdradziła nam, że każda
próba tańca, a było ich sporo, była dla
tańczących okazją pobycia razem nawet po opuszczeniu murów szkolnych i
zamieszkaniu w niejednym przypadku
poza Olbrachcicami. Miłym akcentem
było wyrażenie wdzięczności poprzez
wręczenie bukietu kwiatów długoletniej
nauczycielce a później dyrektorce szkoły, siedzącej na widowni, Iwonie Guńkowej.
Obchody jubileuszowe zaszczycili
swoją obecnością: konsul generalny RP

W Domu robotniczym odbyła się akademia z okazji 190-lecia PSP w Olbrachcicach.

w Ostrawie Janusz Bilski, prezes ZG
Macierzy Szkolnej Tadeusz Smugała,
dyrektorka Centrum Pedagogicznego
dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego Marta Kmeť, prezes ZG PZKO
Helena Legowicz, wójt gminy Henryk
Feber, przewodniczący gminnej komisji
do spraw narodowościowych Vladislav
Šipula, radny gminy Martin Šipula, przewodnicząca MK PZKO Helena Bubik i
przedstawiciele okolicznych szkół. Życzenia złożyło również Koło Macierzy
Szkolnej im. Jana Farnika przy miejscowej szkole.
Po gratulacjach i życzeniach „wielu
lat“ prosperowania szkoły goście festynowi udali się do przyległego parku, by
spożyć upieczone przez Macierz Szkolną, na czele z Jolą Polok, Barborą Konesz
i Jarosławem Skotnicą, pyszne tradycyjne kołacze i produkty z grilla oraz świniobicia. Dzieci małe i duże skorzystały
z podwieczorku oraz z bajkowych atrakcji, koła szczęścia, wypuszczania baloników i dyskoteki. Festyn Jubileuszowy był
też okazją do rozprowadzenia II rocznika
gazetki szkolnej pn. „Szkolne okienko“.
Gazetkę redagują sami uczniowie. Na
jej łamach interesująco opisują wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w bieżącym roku szkolnym.
Zamieścili tam ponadto łamigłówki,
krzyżówki, zagadki, wywiady, rysunki i
zdjęcia. Autorom i całemu wydawnictwu
należą się słowa uznania.
Wszyscy wspólnie bawili się do późnych godzin wieczornych, co świadczy
o tym, iż szkoła, choć mała, prężnie działa.
AM
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»Pojubileuszowo«
Pełna sala wypełniona po brzegi. Jest
duszno, gorąco, ale wszyscy zebrani
życzliwi wobec siebie, bo czego się nie
robi dla 190-latki. Tyle bowiem lat działa w Olbrachcicach Szkoła Podstawowa
z Polskim Językiem Nauczania. Po tak
udanych obchodach jubileuszu jesteśmy
zobowiązani serdecznie wszystkim podziękować za udział w tymże przedsięwzięciu. Słowo „dziękuję“ dedykujemy
w pierwszej kolejności całemu gronu
pedagogicznemu za przygotowanie i
zrealizowanie cudownego przedstawienia teatralnego. Poprzez role „uszyte“ na
miarę dzieci, nauczycielki dały szansę
wszystkim dzieciom „zaistnieć“ na sce-

nie. Widowisko ze znakomitą oprawą
muzyczną, choreograﬁą i kostiumami,
zaskoczyło swoją pomysłowością i wykonaniem . Uroczysta akademia była
zakończona brawurowym tańcem krakowiakiem w wykonaniu absolwentów
olbrachcickiej podstawówki pod kierownictwem p. Marioli Nožička. Poziom
wykonania nie pozostawiał żadnych
wątpliwości, że tancerze na serio potraktowali swój występ i włożyli w to wiele
serca i wysiłku. Dziękujemy Paniom
z Klubu Kobiet MK PZKO w Olbrachcicach oraz wszystkim babciom, mamusiom za wsparcie i pomoc przy pieczeniu kołaczy. Pod okiem doświadczonej

kucharki p. Wicherkowej udało nam się
upiec 1500 kołaczy, które rozeszły się w
rekordowym tempie. Dziękujemy MK
PZKO za udostępnienie swych pomieszczeń i wszelkich usług dla zrealizowania
tego wyczynu kulinarnego. Dziękujemy
p. Kazimierzowi Przeczkowi za udostępnienie aparatury muzycznej. Rodzinom
zaś zaangażowanym w przygotowanie
festynu przekazujemy najskromniejsze,
lecz najmocniejsze „dzięki“, bo byliście
wspaniali. Jubileusz za nami, zobaczymy, co przyniosą kolejne lata. Oby nigdy
nie zabralo dzieci i chętnych do pracy
na rzecz naszej szkoły - jubilatki.
MSz

Bajkowy Dzień Rodziny
Piątkowe popołudnie 22. 6. nie zwiastowało przyjemnej, ciepłej pogody.
Chłodna temperatura i spore zachmurzenie nie zepsuły jednak humoru
dumnym rodzicom dzieci olbrachcickiej szkoły i przedszkola. Był to bowiem
Dzień Mamy, Taty i Dziecka – jednym
słowem Dzień Rodziny. Spotkaliśmy się
w klasie pilnych pszczółek, by po raz
kolejny przekonać się, jak wspaniale
nasze nauczycielki potraﬁą rozśpiewać
wszystkie dzieci. Dzieci stukały w przeróżne instrumenty muzyczne, śpiewa-

ły i cudownie przekazywały życzenia
kierowane do nas – rodziców. Och, jak
miło w takich chwilach siedzieć na widowni i być rodzicem! Po programie
nauczycielki przebrane za znane postacie bajkowe przygotowały stanowiska
z tematycznymi zadaniami. Mocnym
dmuchaniem, niezawodną pamięcią
czy precyzyjnym wykonaniem musieli
między innymi wykazać się poszczególni członkowie rodziny. O stronę kulinarną całej imprezy zadbała Macierz
Szkolna im. Jana Farnika w Olbrachci-

cach. I było fajnie, bo tatusiowe mieli
wreszcie okazję porozmawiać przy grillu a mamusie zrelaksować się nad kawką czy pysznymi goframi. A że dzieci
w Olbrachcicach lubią grać w piłkę nożną, wiadomo nie od dziś. Wkrótce również rodzice oraz nauczycielki włączyli
się do szaleństwa futbolowego i zrobiło
się naprawdę „światowo“. Dziękujemy
wszystkim rodzinom, nauczycielkom
i dzieciom za to, że potraﬁą wspólnie
świętować Dzień Rodziny!
MSz

Wakacje za nami
Dwa miesiące wakacji za nami. Wypoczęci, uśmiechnięci i pełni oczekiwań
3 września zagailiśmy nowy rok szkolny - 2018/2019. Nasza szkoła jest szkołą
jednoklasową, uczęszczać tu będzie 20
uczniów, do przedszkola zapisanych jest
20 dzieci i trójka dzieci z indywidualnym tokiem nauczania. W uroczystym
spotkaniu inaugurującym rok szkolny
wzięli udział oprócz wszystkich uczniów
i nauczycieli również zacni goście: pan
starosta Henryk Feber, pani prezes MK
PZKO Helena Bubik, za Macierz Szkolną
państwo Koneszowie, fotograf pan Santarius oraz rodzice czy dziadkowie piątki
pierwszoklasistów. Właśnie dla pierwszoklasistów był to szczególny dzień,
dzień który otworzył nowy rozdział w ich
życiu. Żeby im było raźniej, otrzymali oni
w prezencie od Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej wyprawkę współﬁnansowaną przez Fundusz Rozwoju Zaolzia i

Pierwszy dzień pierwszoklasistów w szkole.
Fundację Pomoc Polakom Na Wschodzie.
W tym roku szkolnym planujemy dla naszych uczniów dużo ciekawych lekcji w
klasie jak i zajęć edukacyjnych poza murami naszej szkoły, a więc dużo wypraw
po okolicy, wycieczek, ekskursji współpracując przy tym z innymi placówka-

mi szkolnymi. Życzymy więc wszystkim
uczniom wspaniałej przygody szkolnej,
samych dobrych ocen, przedszkolakom
miłej zabawy, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz rodzicom pomyślnego
roku szkolnego 2018/19.
Grono nauczycielskie
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Pétanque Albrechtice: Mistrovská klání
Od května do srpna byla na programu řada turnajů z kategorie Mistrovství ČR (MČR). Výsledky hráčů z Albrechtic na nich
nebyly vždy oslnivé, ale v globálu jsme se rozhodně neztratili. Pojďme pěkně popořádku.

SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ
ZAKONČENÉ MISTROVSTVÍM
ČR JUNIORŮ V RAPOTÍNĚ
Soustředění se konalo ve dnech 9. 5.
– 11. 5. 2018 pod vedením trenérů francouzské reprezentace Francoise Grange, Guy Diniela a Jordaina Carreau, za
asistence trenérů české reprezentace
a trenérů jednotlivých českých týmů.
Proběhly dva dny intenzivního tréninku, který ve své náplni obsahoval veškeré aspekty hry od základů postoje
hráčů, přes techniku pohybu až po
detailní „práci s koulí“. Všichni junioři
i se svými trenéry vstřebávali tyto informace v rámci porovnání s vlastním
způsobem hry, který je u nás zažitý. Určitě si z tohoto „přeškolení“ každý vzal
pro svou hru mnoho pozitivního.

Vícemistři z Albrechtic.
bez porážky a tím se nominoval do ﬁnále proti výběru české reprezentace.
V tomto souboji nadchla hra našich
juniorů přihlížející francouzské trenéry, ale díky lehké indispozici jednoho
z našich hráčů jsme nedokázali dotáhnout souboj do vítězného konce. I tak
patří našim hráčům veliký dík, jelikož
nadále, i sedmý rok po sobě, dokazují,
že juniorský pétanque albrechtických
hráčů vzbuzuje v českém prostředí velký respekt. Poděkujme tedy Dankovi,
Aničce a Tondovi za příkladnou reprezentaci Albrechtic.

A CO MY ODROSTLEJŠÍ?
Tým Albrechtic s francouzskými trenéry.
Během dalších dnů proběhla soutěž
ve vyrážení (střelbě), kde se naše zástupkyně, Anička Poláchová, probojovala na 5. místo. Od soboty 12. 5. 2018
pak započaly boje družstev v rámci
MČR. Všemi souboji prošel tým PAK
Albrechtice ve složení Daniel Mrowiec, Anna Poláchová a Antonín Polách

Mistrovských turnajů bez omezení věku bylo v uplynulých měsících víc než
dost. O solidní umístění se v několika
případech, již tradičně, postaral Václav
Valík. Bratry ve zbrani mu byli Vojta
Žiak, Radomír Žiak a „koaliční partneři“ z jiných klubů (viz dále):
 MČR dvojic ve Vojnově Městci,
26.5.2018, Václav Valík a Vojta Žiak
– 11. příčka
 MČR trojic můžů v Krumsíně,
16.6.2018, tým ve složení Václav Valík,

Radomír Žiak, Martin Pírek (Hrode
Krumsín) a Jan Charvát (Carreau Brno)
vybojoval parádní 3. místo
 MČR jednotlivců ve Vědomicích,
23.6.2018, Václav Valík vybojoval 7.
místo.
Ve výčtu úspěchů na republikových
mistrovstvích nesmí chybět MČR dvojic – mix v Šerkovicích, 4.8.2018, kde
Jaroslav Ševčík a Dagmar Dujavová obsadili krásné 16. místo.
Na turnajích nižších úrovní albrechtický klub skvěle reprezentovali, kromě již výše zmíněných, Jan Bukovčík,
Jaromír Puhr, Kamil Vajčovec a Miroslav Děcký. Také jim patří za udržování

Třetí místo na MČR mužů.
dobrého jména našeho klubu vřelý dík.
My ostatní věříme v to, že se naše tréninkové úsilí zúročí v budoucnu.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny příznivce pétanque na poslední letošní domácí turnaj dvojic, Albrechtický pohár, který byl oproti plánu o týden
přesunut – koná se 6.10.2018.
Za PAK Albrechtice zdraví
LIBOR POLÁCH
a FRANTIŠEK FAJMON

Chcete si protáhnout své tělo? Tak přijďte mezi nás! Kdy?
malá tělocvična
PONDĚLÍ

velká tělocvična
PONDĚLÍ

17.00-18.00 h – cvičení starších žen

15.30-17.00 h – volejbal mládež

18.00-19.00 h – cvičení žen

17.00-19.00 h volejbal mixy

ČTVRTEK
16.00-18.00 h – volejbal mládež
PÁTEK
18.20 h – volejbaly mixy

ČTVRTEK
16.00-19.00 h – nohejbal
PÁTEK
18.00-20.00 – volejbal mixy

Vážení sportovní přátelé budeme se na
Vás těšit a určitě si vyberete nějakou
cvičební hodinu.
A nyní bych chtěla poděkovat žákům
a dospělým, kteří nás reprezentovali na
různých soutěžích a turnajích od ledna
t.r.
Všem těm, kteří nás budou reprezentovat chtěla bych popřát hodně sportovních úspěchů a zážitků.
DAGMAR PIPREKOVÁ, předsedkyně
TJ Albrechtice u Č:Těšína, z.s.
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co nás zajímá

Jubilejní Svatováclavský hudební festival: hudba stylově
Letošní jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu bude probíhat
v sakrálních prostorách 23 měst a obcí
Moravskoslezského kraje ve dnech 4.–28.
září 2018. SHF jako největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby v
České republice letos nabídne ve 39 koncertech to nejlepší z uplynulých ročníků
i exkluzivní nové projekty.
Svatováclavský hudební festival se letos
ocitá mezi stovkou hvězd a pod ochranou
andělských křídel. Nabídku být součástí hvězdného týmu jubilejního ročníku přijali celosvětově uznávaní interpreti patřící
mezi absolutní špičku svého oboru. Excelentní houslová virtuoska Isabelle Faust (Německo) se představí v sólovém recitálu
s programem, který bezprostředně po festivalovém uvedení
bude exkluzivně nahrávat na nové CD. Vyhledávaná operní
pěvkyně Magdalena Kožená vystoupí s nejuznávanějším českým ansámblem tzv. staré hudby, Collegiem 1704 s Václavem
Luksem. Tento koncert se stane prvním z chystaného turné
s novým programem složeným ze skladeb barokních mistrů,
jehož výsledkem bude nové CD. SHF podruhé poctí návštěvou i geniální cembalista Mahan Esfahani (Írán), tentokráte v
doprovodu prestižního německého La Folia Barockorchester.
SHF jako jeden z hlavních pořadatelů celoročního projektu
Janáček Ostrava 2018 představí skladatelovo dílo na zahajovacím koncertu pod taktovkou Jakuba Hrůši, v novém programu sopranistky Martiny Jankové a pianisty Iva Kahánka
či dalších čtyřech projektech.
Během festivalových dnů se představí i ukrajinský vokální
oktet Orpheus s atraktivním programem pravoslavné duchovní hudby či španělský barokní orchestr Vespres d’Arnadí s
mezzosopranistkou Martou Infante. Po třech letech se také
na festival vrací belgický soubor Flanders Recorder Quartet,
který letos v rámci světového turné u příležitosti 30. výročí
jejich společného působení ukončí svou uměleckou činnost.
„Troufám si říct, že jsme minulými ročníky festivalu nastavili velmi vysokou laťku. Letošní slavnostní ročník navíc okoření mnoho výjimečných projektů oslavující svátek svatého
Václava, symbol české státnosti, jehož jménem se honosí náš
festival. V sakrálních prostorách dojde k promítání prvního
československého historického velkoﬁlmu Svatý Václav, tedy
němého ﬁlmu z přelomu roku 1929/30 za doprovodu Janáčkovy
ﬁlharmonie Ostrava. Bude uveden i unikátní projekt Pražského
komorního baletu v nejstarším ostravském kostele svatého Václava, a také provedeno novodobé Oratorium Svatý Václav pod
taktovkou jeho autora Martina Kumžáka“ uvádí dramaturg a
ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.
Raritami festivalu se stane vystoupení patnáctileté laureátky minulého ročníku Pražského jara Hany Chang (housle),
speciální program Kühnova dětského sboru s Kateřinou Englichovou vytvořený právě pro letošní ročník SHF, či vystoupení členů Berlínské ﬁlharmonie v rámci Ensemble Berlin-Prag,
které nyní pro společnost Supraphon zaznamenali na nové
CD kompletní triové sonáty Jana Dismase Zelenky.
Součástí festivalu se stal doprovodný program, který nabídne promítání ﬁlmů s muzikologickými úvody, nový workshop
pro děti Hrajeme si s Bystrouškou, besedy s umělci.
PRODEJ VSTUPENEK A PŘEDPLATNÉ
Letošní novinkou, kterou festival obohatil servis pro jeho návštěvníky, je možnost zakoupit celoročně vstupenky on-line
přes oﬁciální webové stránky festivalu www.shf.cz (nový web

bude spuštěn v průběhu letních měsíců)
na koncerty nejen Svatováclavského hudebního festivalu, ale také na koncerty
v rámci komorních řad Čtvero ročních
období a Hudební výlety. Již od pátku 8.
června 2018 budou v prodeji vstupenky
na všechny koncerty zářijového Svatováclavského hudebního festivalu. Zprostředkovatelem prodeje je Colosseum Ticket. Pro velký zájem festival také zavedl
novou službu Vstupenky poštou.
Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, z.s.,
Dr. Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava,
tel: 773 513 941, e-mail: info@shf.cz, web: www.shf.cz.
STRUKTURA PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V ROCE 2018
Svatováclavský hudební festival je systematicky podporován Statutárním
městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury České republiky.

placená inzerce

Manikúra a nehtová modeláž
Pedikúra
Mgr. Markéta Mikušová, tel. 737 846 064
Stonavská 409, Albrechtice
Pouze na objednání
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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
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Na Fojtství 8

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

Ha 596 810 741, 603 447 219

PEDIKÚR A

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

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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