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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a je čas vhodný
k hodnocení výsledků naší práce. Zároveň jsme započali nové čtyřleté volební
období s nově zvoleným zastupitelstvem
a radou obce. V uplynulém období jsme
mimo jiné kladli důraz na zlepšení informovanosti a komunikace s veřejností.
V tomto procesu budeme samozřejmě
pokračovat. Budeme rovněž rádi za jakékoliv podněty, návrhy či připomínky
k aktuálnímu dění v naší obci. Zde je
však třeba konstatovat, že nezřídka jsou
nápady či návrhy zcela protichůdné a je
pak složité objektivně vyhodnotit, která
strana navrhuje optimální řešení.
Co se týče výhledu na období 2018
– 2022 bude pro nás největší výzvou
rekonstrukce Dělnického domu včetně
zahrady a parkoviště. Jsme si vědomi
toho, že rekonstrukce je vždy mnohem
složitější a nákladnější než výstavba
nového objektu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou ve výši 40 mil.
Kč a termín realizace konec roku 2020.
Jelikož se jedná o památkově chráněný
objekt, budeme muset dodržet všechny
podmínky, které stanovil Národní památkový ústav. Zůstane tak zachován
původní vzhled i charakter hlavní budovy. Zbourána bude přístavba, kterou

RADA OBCE
za období od 30. 8. 2018 do
8. 11. 2018 projednala např.:
 schválení regenerace hřiště s umělým povrchem u ZŠ a MŠ Albrechtice
dodavatele spol. Umělky se sídlem Trnkova 134, 628 00 Brno, IČ: 87090040,
pobočka Ostrava,
 schválení záměru pronájmu části
nebytových prostor ve zdravotním středisku č.p. 714 na ul. Obecní v Albrechticích (prostory ordinace dětského lékaře mimo izolační box, kde je zřízena
pedikúra),
 souhlas s odkoupením kancelářského nábytku v ordinaci dětského lékaře
z důvodu ukončení činnosti a nájmu
k nebytovému prostoru MUDr. L. Machandrové,
 schválení poskytnutí ﬁnančního
příspěvku ve výši 66.429,- Kč k pokrytí
nepředpokládaných výdajů na opravy
a údržbu místnosti kanceláře ředitelny
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace v souvislosti z nařízením
GDPR,

První zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce v Dělnickém domě.
nahradí nový objekt s terasou. Řešena
bude rovněž vzduchotechnika včetně
klimatizace a sál bude vybaven audiovizuální technikou. Samozřejmosti bude
moderně vybavena kuchyň a ostatní
sociální zařízení. V návaznosti na tuto
stavbu bude řešena i úprava okolí včetně parkoviště a zahrady.
Druhým významným projektem je dokončení výstavby ulice Nádražní. V současné době se ﬁnalizuje projekt včetně
potřebných povolení. Stavba bude ﬁnancována obdobně jako rekonstrukce
mostu či nyní dokončovaného projektu
odstranění štěrbinové nádrže z fondu

Ministerstva ﬁnancí ČR. Výsledkem bude nová komunikace včetně chodníku,
která naváže na stávající část. Předpokládaný termín realizace je 2019 – 20.
Kromě těchto dvou zmíněných projektů budeme pokračovat v průběžné
estetizaci veřejných prostranství, modernizaci veřejného osvětlení, oprav
místních komunikací a chodníků a zvelebování našeho veřejného dětského
hřiště Albrechtík o další herní prvky.
Závěrem mě dovolte, abych Vám všem
popřál ničím nerušenou vánoční pohodu a šťastné vykročení do nového roku.
JINDŘICH FEBER, starosta obce

 usměrnění provozu v místní části
Pardubice a to zřízením „zóny 30“,
 souhlas s podáním přímé objednávky pro zajištění ubytování žáků Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
v areálu Skiland Ostružná v termínu
od 11. 3. 2019 do 22. 3. 2019,
 souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor Dělnického domu Albrechtice dle požadavků nájemce, Pavly Križňanské, bytem v Havířově a to ke
dni 31. 12. 2018 (v souvislosti s ukončením provozu).
 schválení poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 210.842,- Kč na pořízení konvektomatu do školní jídelny
Základní školy a Mateřské školy Albrechtice, ul. Školní 20, příspěvková
organizace.

ul. Hlavní (I.etapa), úprava zpevněné
plochy u objektu č.p. 11 ul. Školní,
 schválení projektové přípravy akcí
na rok 2019 v rozsahu: parkoviště pro
motorová vozidla na ul. Hornická, instalace klimatizace objekt č.p. 714, archív, garáž a odstavné plochy u obecního úřadu, řešení odvodnění objektu
č.p. 501, výhybny na MK ul. Pardubická, oprava MK ul. Školní,
 poskytnutí dotace žadateli FK Baník
Albrechtice, z.s. ve výši 600 000,-Kč na
zařízení automatické závlahy hřiště FK
Baník Albrechtice a kompletní rekonstrukci koupelny pro domácí a hostující družstva v budově na ul. Osvobození
v Albrechticích.
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

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 18. 9. 2018
projednalo např.:
 schválení investičních akcí a oprav
v roce 2019 v rozsahu: rekonstrukce Dělnického domu, sanace MK ul.
Bělehradská – Jarní, odkanalizování
objektu č.p. 698 a 714, rekonstrukce kanalizace ul. Hornická, chodník
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Zastupitelé obce Albrechtice pro volební období 2018-2022

RADA OBCE ALBRECHTICE – první řada zleva: Juraj Legindi, Ing. arch. Petr Kalina, Ing. Jindřich Feber – starosta obce,
Mgr. et Mgr. Jan Siostrzonek – místostarosta obce, MUDr. Stanislav Kowalski.
ZASTUPITELÉ OBCE ALBRECHTICE – druhá řada zleva: Karel Cielecki – předseda výboru pro národnostní menšiny,
Martin Šipula, Lukáš Hawlasek, Petr Šipula, Monika Palowská – předsedkyně komise sociální a zdravotní,
Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA – předsedkyně bytové komise, Ing. Naďa Gajdaczová, Mieczyslaw Molenda
– předseda komise rozvoje, podnikání a životního prostředí, RNDr. Adam Bojko – předseda ﬁnančního výboru,
Ing. Petr Zahraj – předseda kontrolního výboru.
INFORMAMCE O UZAVŘENÍ
POKLADNY NA OBECNÍM
ÚŘADĚ ALBRECHTICE
V PROSINCI 2018
Platby v hotovosti i kartou je možno
provádět nejpozději do 21. 12. 2018
do 10.00 hodin. Z tohoto důvodu také
upozorňujeme, že od tohoto data do
konce roku nebude možné provádět
matriční úkony (vidimace listin a legalizace podpisů, vydávání druhopisů
matričních dokladů) a úkony evidence
obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, výpisy z AISEO).
Dne 31. 12. 2018 bude
Obecní úřad Albrechtice
UZAVŘEN.

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

Obec Albrechtice
a FK Baník Albrechtice

Informace
o změnách kontaktů
Od 1. prosince 2018 dojde na některých
obvodních odděleních Územního odboru Policie ČR Karviná k technickým
změnám týkajících se telefonních kontaktů. K uvedenému datu budou zrušeny pevné telefonní linky.

srdečně zvou na

XX. obecní ples
který se uskuteční dne
26. 1. 2019 od 19.00 hodin
v sále Dělnického domu
v Albrechticích.

OBVODNÍ ODDĚLENÍ DĚTMAROVICE
Dětmarovice 964, 735 71 Dětmarovice,
GPS: 49°53'50.23"N, 18°28'01.68"E,
tel.: 974 734 721, 974 734 728,
e-mail veřejný: ka.oo.detmarovice@pcr.cz
OBVODNÍ ODDĚLENÍ TĚRLICKO
Přehradní 371/11, 735 42 Těrlicko,
GPS: 49°45'11.96"N, 18°29'32.12"E,
tel.: 974 734 796,
e-mail veřejný: ka.oo.terlicko@pcr.cz
OBVODNÍ ODDĚLENÍ HORNÍ SUCHÁ
Stonavská 365, 735 35 Horní Suchá,
GPS: 49°48'04.87"N, 18°28'57.07"E,
tel.: 974 734 761, FAX: 974 734 768,
e-mail veřejný: ka.oo.hsucha@pcr.cz

Program a občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu hraje skupina
OVERTIME PARTY BAND
a po půlnoci DJ.
Cena vstupenky s místenkou 400,-Kč.
Předprodej vstupenek na ples bude zahájen dne
17. 12. 2018 na obecním úřadě, oddělení kultury.
Přejeme příjemnou zábavu.
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 42 oznámení, řešeno
28 přestupků na úseku silničního provozu, 5 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 předáni odchytové službě
a převezeni do útulku.
 Na úseku zákona č.65/2017Sb.
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, §35 bylo řešeno
5 přestupků. Jednalo se o kouření na zakázaných místech.
 Dne 10. 09. 2018 v 10.10 hodin telefonicky oznámil pan C. P. z Havířova, že
dne 09. 09. 2018 přistihl na sadech u ulice Obecní neznámého muže, který zde
kradl hrušky. Muž se dal na útěk. Byl
menší postavy, prošedivělé delší vlasy
a ujížděl na jízdním kole. Oznamovatel
osobu neznal. Hlídka OP pojížďkou v
16.15 hodin zjistila na ulici K rozvodně
v lese 6 bílých pytlů s jablky (cca 150 kg),
dále modrou tašku se složenými pytli
a digitální váhu. Na místě nebyl nikdo
přistižen. Hlídka vyrozuměla majitele
sadů a ten si pytle s jablky odvezl. Taška
s digitální váhou je zajištěna jako nález.
 Dne 24. 09. 2018 v 11.13 hodin telefonicky oznámil výpravčí ČD Albrechtice,
že v kolejišti na vlakovém nádraží mají

koně a žádá hlídku o spolupráci při jeho
vyvedení z kolejiště. Hlídka OP na místě
zjistila v kolejišti u nástupiště hnědého
koně. Hlídka odvedla koně z kolejiště a
uvázala jej dočasně v kolovně. Byla vyrozuměna hlídka PČR Těrlicko, aby se
pokusila najít majitele. Následně hlídka
OP objela místní chovatele koní a bylo
zjištěno, že kůň přišel z Horní Suché.
V 12.15 hodin se dostavila majitelka koně Š. N. z Horní Suché. Ta uvedla, že se
kůň splašil při silném větru. Na místo
dorazila i hlídka PČR Těrlicko a s majitelkou koně věc vyřešila.

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
 Dne 28. 09. 2018 v 22.35 hodin během pojížďky osobně oznámil M. P.
z Albrechtic, že jej před pár desítkami
minut v domě fyzicky napadl opilý pan
G. R. z Albrechtic, dále rozbíjel v domě
nábytek a slovně ho urážel i jeho matku M. R. Oznamovatel uvedl, že volal
linku 158, ale nějak se nemohl dovolat.
Hlídka OP přivolala na místo hlídku
PČR Těrlicko, které asistovala při zásahu v domě. Následně hlídka PČR
odvezla pana G. R. na PZS do Karviné
a hlídka OP pokračovala v hlídkové
činnosti.

obecní policie přeji všem občanům ničím nerušenou vánoční pohodu
Jaménem
šťastné vykročení do nového roku 2019.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

Rekonstrukce dřevěného římskokatolického kostela sv. Petra a Pavla
Název projektu: „Historie a dnešek“,
reg. číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/
0001169 – spoluﬁnancované Evropskou
unií.
Obec Albrechtice napodruhé uspěla
se svou žádostí o rekonstrukci dřevěné-

ho římskokatolického kostela sv. Petra
a Pavla v Albrechticích s cílem zachování této kulturní památky regionálního významu pro další generace a pro udržitelný rozvoj společného příhraničí. Dotace
na projekt byla poskytnuta v rámci Operačního programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko, Fond mikroprojektů
Euroregionu Beskydy/Bieskydy prostřednictvím správce fondu pro českou i polskou stranu, tj. Regionu Beskydy.
Celková výše nákladů podaná v žádosti je 23.900 EUR a výše dotace po
splnění všech podmínek bude činit
85%, tj. 20.131 EUR.
Se samotnou rekonstrukcí dřevěného

kostela bylo započato na začátku měsíce října. V rámci projektu byly provedeny opravy hlavní římsy, drobné opravy
a ochranný nátěr dřevěného opláštění
a střechy kostela, drobné opravy zastřešení šindelem, oprava a doplnění lamel
v sanktusníku a hlavní věži, oprava dřevěných zárubní a hlavních dveří a jiné.
Všechny tyto práce byly realizovány vítěznou ﬁrmou výběrového řízení Tomáš
STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01
Hlučín. Za účelem splnění projektu obec
dále zhotoví před kostelem informační
tabuli o historii kostela a průběhu oprav
spolu se stojanem na jízdní kola.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka ŽP
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Rok 2018 je ve znamení oslav stého
výročí založení Československé republiky.
Republiky, která za posledních sto
let několikrát ztratila svou svobodu,
demokracii a nyní se zdá, že je v nejlepším období své existence. Vznikla jako
stát Čechů a Slováků a dalších mnohonárodnostních menšin a dnes jsou z ní

Sázení Stromu Svobody vedle budovy
Obecního úřadu v Albrechticích.

dva rovnoprávné státní útvary Česká
republika a Slovenská republika.
Za slavnostní salvy čestné stráže
z Klubu vojenské historie Chotěbuz byl
dne 30. září 2018, vedle budovy Obecního úřadu v Albrechticích, vysazen
Strom Svobody, který jak doufáme, ponese hodnoty svobody a demokracie
pro příští generace. Akce se účastnila
široká veřejnost, pro kterou obecní
úřad připravil malé pohoštění ve formě teplého čaje, kávy a koláčku. Takto
jsme si společně připomněli 100. výročí
republiky v naší obci. K této slavnostní
atmosféře přispěla i místní dechová
kapela Náladička, která zúčastněným
zahrála státní hymnu a nejoblíbenější
skladbu T. G. Masaryka „Ach synku,
synku“.
Věděli jste, že sázení líp jako symbolu Československé státnosti má v naší obci dlouholetou tradici již od dob
první republiky?
K 80. tým narozeninám T. G. Masaryka byla v roce 1930 zasazena českou
a polskou školní mládeží lípa na křižovatce u nového kostela. V noci z 18. na
19. března 1935 však neznámý pachatel úmyslně tuto lípu polámal a zničil.
Dne 28. 10. 1945 byly opět zasazeny
lípy, tentokráte 3 a to na rozcestí, kde
cesty uzavírají trojúhelníkový obecní
pozemek. Jedna za národní výbor, druhá za českou a třetí za polskou veřej-

Výzva dárcům krve – občanům Albrechtic
Obec Albrechtice každoročně v podzimním období
ocení své občany, kteří jsou
dárci krve a kteří byli Českým červeným křížem oceněni v předešlém roce.
Vzhledem k platnosti Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů již
jednotlivé oblastní spolky
Českého červeného kříže nebudou poskytovat informace týkající se dosažení
jednotlivých ocenění svých dárců krve.
Vyzýváme vás, oceněné dárce krve,

kteří máte trvalý pobyt
na území obce Albrechtice, hlaste se na zdejším
obecním úřadě, v přízemí,
kancelář
oddělení
kultury, sportu, školství
a sociálních věcí. S sebou
přineste doklad či potvrzení o dosaženém ocenění.
Obec Albrechtice oceňuje držitele zlatých křížů všech tříd i držitele plaket.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka
sociálních věcí

PODĚKOVÁNÍ
Ještě nevymřeli hodní lidé. Děkuji všem, kteří mi pomohli a pomáhají se vším, co
potřebuji. Jedná se o mé sousedy manželé Kubienovi, manželé Kostkovi, manželé
Vašutovi a paní Ostrákovou. Dále děkuji za pěkné jednání a ochotu paní doktorce
MUDr. Monczkové a sestřičce Monice Palowské. Se vstřícným jednáním se vždy
setkám i na obecním úřadě. Děkuji za milé jednání všem pracovníkům úřadu a sociální pracovnici, kteří mi vždy pomohli a pomáhají v mé obtížné situaci.
S úctou MARIE JUREČKOVÁ

René Ščípa a Dalibor Tůma z Klubu
vojenské historie Chotěbuz.
nost. Kde přesně to bylo, není již dosud
známo, ani zda stále stojí (může se jednat o lípy u cesty na Stonavu).
V roce 1968 k 50. výročí republiky
byly zasazeny 2 lípy u tehdejšího národního výboru na ul. Kostelní, jedna
lípa je však již setnuta. Další dvě lípy
pak byly zasazeny u vchodu do výletiště na Zámostí.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka ŽP
RENÉ ŠČÍPA, strážník OP

Život dětem
Organizace Život dětem pomáhá již 19 let
rodinám s vážně nemocnými dětmi. Pomáhá získat ﬁnanční prostředky na úhradu jejich léčby, zdravotních pomůcek,
přístrojů a dalšího potřebného k jejich
uzdravení a také ke zlepšení kvality jejich
života. Organizace pořádá různé akce
a jednou z nich jsou i Srdíčkové dny.
Také naše škola se do tohoto projektu letos v září již po několikáté zařadila
a prodejem sbírkových předmětů – reﬂexních delfínků, barevných náramků,
magnetků a dárkového balení kávy získala pro tuto organizaci 5 225 Kč.
Naši žáci a jejich rodiče pomohli
tímto na nákup zdravotních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu,
ozdravných a rehabilitačních pobytů
pro děti, které nemají to štěstí a nejsou
tak zdravé jako děti z naší ZŠ a MŠ Albrechtice.
Děkuji všem, kteří touto cestou pomohli.
J. KOWALCZYKOVÁ
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Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice
Tak i my máme již přes rok mladé hasiče a za tu dobu jsme toho stihli hodně.
Kromě pravidelných tréninků a místního MLOKu (Mládežnická Liga Okresu
Karviné) jsme se účastnili i jiných soutěží, mezi ně patří např. Železný hasič

znali jen soutěže, proto pro ně vymýšlíme program po celý rok. V únoru jsme
vyrazili lyžovat, v březnu jsme absolvovali třídenní soustředění v Tatrách
spolu s přednáškou slovenské legendy
Laca Gardošika (horského vůdce, dlou-

v Orlové a Horní Suché, GlobusCup
v Opavě, Ostravsko-beskydské šedesátky v Ostravě nebo Karvinská drabinka
s výstupem na věž.
Nechceme však, aby naši mládežníci

holetého člena horské služby a cvičitele lavinových psů), květen pro nás byl
přípravou na Okresní soutěž, kterou
jsme spojili s celodenním tréninkem
a nocováním ve zbrojnici. V červnu jsme

vyrazili na tři dny stanovat, uspořádali
jsme pro rodiče i děti z obce akci „Zakončení školního roku“ s malováním na
obličej, občerstvením, hasičskou soutěží
pro hasiče i nehasiče a ukázkou policejních psů. O dva dny později navíc děti
vypomáhaly s úklidem na pouti. V červenci jsme vyrazili na dvoudenní cyklovýlet z Krnova do Ostravy s přespáním
na nádherném statku s koňmi, v srpnu
jsme již tradičně navštívili letní kino
v Karviné, v září jsme nabalili krosny
a vyrazili na třídenní přechod po Beskydských vrcholcích a v říjnu jsme užili
akci pořádanou okresem v Mostech u
Jablunkova a rovnou jsme si i vyšlápli
na Gírovou.
Do konce roku nám ještě zbývá pár
soutěží, rovněž budou děti vypomáhat
při slavnostním rozsvěcení stromečku
a jedna z posledních akcí bude Mikulášské odpoledne.
Chtěla bych tímto poděkovat všem
členům sboru, kteří nám po celý rok pomáhají. Rodičům za pomoc, vstřícnost
a skvělou komunikaci a také obci a nadaci OKD Srdcovka za ﬁnanční podporu.
Největší poděkování však patří dětem,
kterých dnes máme neuvěřitelných 31.
Jsme moc rádi, že je naše práce baví, naplňuje a že se s námi s radostí hrnou do
každé akce.
KATRIN BÍLKOVÁ,
vedoucí mladých hasičů

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady ve volebním období 2014-2018
Mikroregion byl založen v září 1999 sedmi obcemi
(Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina, Soběšovice, Těrlicko a Žermanice).
Postupem času přistoupili Pazderna, Horní Bludovice, Bruzovice a Havířov. Hlavním cílem bylo a je
trvalý všestranný rozvoj obcí.
Jsem přesvědčený, že se to dařilo i v uplynulém
volebním období. Starostové obcí se scházeli pravidelně
a řešili společná témata. Pozitivní je i to, že se starostové
umí shodnout nejen na pracovních úkolech, ale i připravit a
sejít se na společenských a sportovních akcích (volejbalový
turnaj, závody v lyžování, střelecké závody, ﬁlmový festival
v Těrlicku).
K velkým záměrům uplynulého období patří realizace sítě cyklotras a cyklostezek, jejich propojení mezi sebou a na
Havířov. Zde nastal velký posun v realizaci na trasách z Havířova k vodním nádržím v Těrlicku a v Lučině. K dokončení dalších úseků se zpracovává projektová dokumentace pro
stavební řízení.
Mikroregion byl úspěšný i v podání žádostí o dotace. Dokončili jsme přes Region Beskydy již 4. projekt v přeshraniční
spolupráci s obcí Lodygowice, zaměřený na opravy drobných
sakrálních objektů za 646 000,- Kč. S Powiatem Pszczyňskim
jsme pro podporu cestovního ruchu realizovali projekt Stu-

dy tour 4 jezer za 70 000,- Kč. Město Havířov poskytlo, pro dokončení propojení cyklotras k vodní
nádrži Žermanice, dotaci na zpracování projektové
dokumentace ve výši 320 000,- Kč. Z Moravskoslezského kraje jsme získali na činnost mikroregionu
475 000,- Kč a na projekty studii cyklotras a opravy
místních komunikací 1 742 000,- Kč. Celkem mikroregion získal v uplynulém období 3 253 000,- Kč.
Důležitou roli sehrál mikroregion v roce 2009 podáním žádosti do fondu Revitalizace Moravskoslezského kraje u Ministerstva obchodu a průmyslu. V územích obcí, která splňovala podmínky fondu, tak obce v individuálních 7 projektech
získaly 140 523 000,- Kč (kanalizační sítě, místní komunikace,
parkovací plochy, most, projektové dokumentace). Mikroregion je aktivním členem i v dalších organizacích jako Region
Beskydy a MAS Pobeskydí. Z ﬁnančních prostředků, které
MAS Pobeskydí v území poskytuje získaly obce Bruzovice,
Horní Domaslavice a Těrlicko 15 513 000,- Kč na výstavbu
a opravy chodníků.
Nová valná hromada starostů bude mít ve své práci a plánech na co navázat a věřím, že budou stejně úspěšní.
JAROSLAV VOTÝPKA
administrátor mikroregionu

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

Ludowym piórym:
Wiycie, dycki przed świyntami zaczyno
być dóma jakosi inakszo atmosfera. Moja Brónka uż w połowicy grudnia obleci
wszystki markety, kiere sóm kole nas,
aji w Polsce. Nakupi wszelijaki dobroty
i zacznie z nich piyc eszcze lepsze cukrowe.
Piyrsze piecze pomału, z rozwagóm,
jak by se dziepro spóminała zapómniane
recepty. Potym jóm to chytnie na całego.
To uż hórczóm dwa miksery, robot cosi
miyszo, wyntylator w trómbie rozfukuje
wrzawy luft, drugi nad blachóm wysyso
wónie do pola, co chwile aji odkurzacz
zahóczy i pozbiyro po ziymi okruszyny.
Wtedy bierym z lodówki dwa piwa
i idym se pomówić do sómsiada. Tam to
je taki same jak u nas, z tym że Juzek
musi Hance pómogać i nimogymy se
społym ani dać po piwku.
Prawiym se, że też moji Brónce muszym cosi pómóc – aspóńdź naszkrobiym zimioków na obiod.
Też żech tak zrobił, ale jak żech uż był
w kuchyni, tak żech dostoł dalsze zadani
– wachować trómbe, aby se nie przipoliły półcukrowe. Wybałuszóm oczy przez
matowe szkło trómby i rozmyślóm, wiela babek eszcze piecze dóma na świynta,
że to je moc piekno tradycja, a głównie
moc fajno. Troche żech se przemyślił
a jak nikiere gwiozdki na plechu w trómbie zaczły brónotnieć, tak żech przestoł
rozmyślać, ale uż było nieskoro.
Tóż wiycie, co było dali – „mosz jyny
jednóm starość, dziwać se do trómby,
aby se mi cukrowe udało, a ty przegapisz aji choćby gorała stodoła!”
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Szternost dni przed świyntami u nas

Nimioł żech argumynty na usprawiedliwiyni, tóż prawiym, że to przipolóne
cukrowe bydzie do mie i tym padym
bydym aji szwarniejszy. Sym – tam aji
cosi ułapnym i zaś je krawal: „nie bier
mi to, bo to móm do pory”. Przidziwóm
se gwiozdkóm na plechu i akurat. Jedny
sóm pełne a drugi majóm dziurke w postrzodku, rachujym – fakt to pasuje do
pory. Prawiym se, że po drugi muszym
ułapnyć obie półki.
Niechoł żech wachowanio pieca,
abych nie narobił dalszej szkody. Siednył żech se na ryczce w kóncie i prziglóndóm se żónce, jak ji to pieknie
wszystko idzie. Zwyrce se kole wogi,
kulo ciasto, wykrowo, piecze, przitym
aji warzi obiod, posłócho radijo, sym
– tam se zerknie na mie, aji se uśmieje, aji se pośpiwuje. Ku tymu aji na głos

rozmyślo, kumu móm napisać kartke
świóntecznóm z życzyniami.
Mo tego tela na starości, że ani w
nejwiynkszym kómputerze by se to nie
zmieściło. Prawiym se, że choć babki
majóm miynszy muzg, to im to lepszy
i wroz myśli niż nóm chłopóm, majóm
wszystko pod kóntrolóm i zaś rozmyślóm czymu to tak je. Prziszeł żech na
to, że to je tak od jakżywa – babki se
starały o dziecka, pucowały jaskinie,
wachowały ogiyń, rozmyślały co bydóm
warzić, jak im chłop prziniesie upolowanego mamuta. A chłop, tyn musioł
cicho siedzieć w krzokach, rozmyśloł
jyny nad jednóm wiecóm, jak to zrobić,
aby cosi upolowoł. Tóż mu przi tym aji
trzisztwierci muzgu nadbywało, a jak se
cosi nie używo, tóż to aji zakarwynczy.
Tak to zustało po dzisio i też tela chłopów musi płacić alimynty...
Za pore dni se bydymy łónczyć z 2018
roky a kierować bydzie 2019. Życzym
Wóm, aby to był zaś taki fajny rok jak latosi, ale aby aji troche popadało, aby na
polach urosło, aby był dostatek, aby nas
robota cieszyła. Też aby każdy był wyśmioty w naszych pieknych Olbrachcicach, kiere sóm coroz piekniejsze. Wierzcie, że aji bydóm kónkurować Wiydniu,
bo nóm to nasi politycy naobiecali przed
wyborami. Jo jak pujdym do dochtorki,
tóż se piyrsze podziwóm w lewo, spómniym se na Pómbóczka, aby nas opatrowoł, potym w prawo na tabuli gminnej se
poczytóm jak se obiecki pełnióm.
Wszystkigo nejlepszego życzy wóm
STARZIK WŁADEK

Do Tříkrálové sbírky se může zapojit každý
Podzim je v Charitě vždy spjat s přípravami na Tříkrálovou sbírku. Tato sbírka
se bude v České republice konat již po
devatenácté. Jedná se o největší dobrovolnický projekt na našem území, které
ho se každoročně zúčastní až 50 000
dobrovolníků. Výtěžek je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Část výnosu jde také na
humanitární pomoc v zahraničí.
V oblasti působnosti Charity Český
Těšín koleduje okolo 200 skupinek,
které jsou obvykle tříčlenné.Přesto i letos hledáme nové koledníky v obcích
a městech, ve kterých poskytujeme naše služby. Sbírka pak pomáhá přímo v
těchto oblastech. Do sbírky se mohou

zapojit všichni ochotní lidé a také děti,
které si koledování užívají nejvíce. Pokud dětem ještě není 15 let, tak s nimi
musí být i doprovod starší 15 let. Jedná

se o ojedinělou možnost věnovat svůj
čas na podporu lidem v nouzi a zároveň
příležitost získat zajímavé zkušenosti
a zážitky během samotného průběhu
koledování. Není nutné se obávat časové náročnosti. Klidně stačí, když tomu
věnujete jen pár hodin a i tím velmi
pomůžete potřebným lidem. Pokud se
chcete také zapojit do největšího dobrovolnického projektu na našem území,
tak můžete kontaktovat koordinátora
Tříkrálové sbírky v této oblasti – Petra
Šelonga na tel.: 605 205 638, nebo na e-mailu: petr.selong@ceskytesin.charita.
cz. Děkujeme tímto za veškerou dosavadní podporu a za milé přijetí našich
koledníků a těšíme se, až se s Vámi
v lednu potkáme při průběhu sbírky.
Nelze opět nezmínit motto Tříkrálové
sbírky: „Každá koruna pomáhá“.
(r)
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Lesk a bída 1. republiky aneb Zavřete oči, odcházím...
Musím se přiznat, že doba 1. republiky
mi splývá s jedním velkým ﬁlmem pro
pamětníky. Noblesa, vznešenost, nablýskané limuzíny. Dámy v norkových kožiších a róbách od Podolské. Elegantní
(a galantní) muži, bohatí továrníci
s přepychovými vilami. Krásná Adina
Mandlová, skvělý Vlasta Burian a další
hvězdy tehdejšího ﬁlmového nebe. Neodolatelný Oldřich Nový v roli tajemného Kristiána. A to vše podbarvené
nostalgickými písněmi R. A. Dvorského
– zkrátka jeden krásný prvorepublikový sen. K tomu charismatická osobnost
T. G. Masaryka, něco málo, co si pamatujeme ze školy, babiččiny vzpomínky
a obrázek je hotov. Ovšem protože vše
má svůj rub a líc, jak už tehdy zpívali pánové Voskovec a Werich, skutečný život
měl do toho ﬁlmového velice daleko...
V novém Československu bylo silně
znát, že prožilo válku. Pole nebyla oseta, průmysl se znovu rozjížděl. Mnoho
mužů se vrátilo z války s těžkými zraněními. Životní úroveň v různých částech
nově vzniklé země se velmi silně odlišovala – je takřka nemožné srovnávat životní styl obyvatel Prahy a východního
Slovenska či Podkarpatské Rusi. Dochovaly se zajímavé statistické údaje – na
100 lidí připadalo 62 postelí, 58% rodin
obývalo jen jednu místnost, 40% bytů
bylo vlhkých, 22% nemělo tekoucí vodu.
V zemi bylo celkem 200 dětských lékařů
a kojenecká úmrtnost byla velmi vysoká
– z 1.000 novorozenců jich 48 zemřelo.
228.000 lidí nemělo po válce práci. I ta
nejtěžší a nejnepříjemnější práce byla
lepší než být nezaměstnaný.
Nůžky mezi chudými a bohatými se
stále více rozevíraly. Například v roce
1927 žilo v Československu, z toho nejvíc v Praze, 302 osob, jejichž roční příjem přesahoval milión korun. Dnes už
si nikdo neumí představit, jaká to byla
hodnota – houska stála 20 haléřů, za korunu byly tři vuřty, oběd stál 2 až 3 koruny, tele se koupilo za 600 korun, kráva
za tisíc, pár koní stál 6 až 8 tisíc, chalupa
se koupila za 10 tisíc, statek za 40 až 50
tisíc atd. V tomtéž roce vzrostl počet exe-

kucí na majetek na 65 tisíc případů, což
činilo šestinásobek oproti roku 1921.
A jak to tehdy vypadalo tady u nás?
V obecní kronice se píše, že v době
1. republiky bylo v naší obci asi 100 nezaměstnaných a jen nepatrná část z nich
pobírala podporu podle gentského systému (tzv. gentský systém vstoupil v platnost 1. 4. 1925 a znamenal v podstatě to,
že státní podporu obdrží jen odborově
organizovaný zaměstnanec a to ve výši,
jakou mu poskytne v nezaměstnanosti
jeho odborová organizace). Jinak byli všichni odkázáni na žebračenky po
10 Kč. Na jednání obecní rady dne 27. 11.
1931 seznámil starosta obce Jan Glombek účastníky se všeobecnými předpisy,
týkajícími se nezaměstnaných. Podle
nařízení nadřízených úřadů se prováděla stálá statistika nezaměstnaných
a každý měsíc se hlásila okresnímu úřadu. Okresní policejní komisař pravidelně s pomocí četnictva kontroloval stavy
nezaměstnaných.
Podle zápisu v obecním protokolu
se dne 19. 11. 1931 shromáždili
obecní nezaměstnaní a požadovali:
 zahájit veřejně prospěšné práce na
obecní účet, nebo na účet jakékoli jiné
instituce, u níž nutno zaměstnávat jen
nezaměstnané
 během nezaměstnanosti je obec povinna vyplácet podporu všem občanům,
nejenom těm,kteří mají obecní příslušnost, ve výši 40 Kč týdně svobodným
a ženatým o 10 Kč více na každého člena
rodiny.Vyplatit jednorázovou podporu
ženatým 300 Kč, svobodným 200 Kč.
 zajistit nezaměstnaným byt a nedovolit, aby z něj mohli být vystěhováni
a v případě potřeby, aby za ně obec platila nájem
 obec a příslušné úřady měly působitna zákonodárné úřady, aby byly zastaveny exekuce vůči nezaměstnaným
 žádali pro všechny nezaměstnané palivo na otop.
Petice byla doručena obecnímu úřadu.
Starosta ji vrátil s tím, aby ji podepsali
všichni žádající. Podepsalo se pod ni 44

občanů. Bohužel o dalším osudu této petice není nic známo.
Nezaměstnaní, kteří potřebovali dřevo,se měli obrátit na lesní správu, kde
obdrželi povolení k osekávání větví na
otop tak, aby nezpůsobovali škodu. Obdrželi rovněž povolení vykácet označené kaštany kolem obecní cesty.
V zápisu z jednání obecní rady ze dne
9. 12. 1931 je uvedeno, že Báňská a hutní
společnost zaslala 12 lístků po 15q uhelných kalů pro ženaté nezaměstnané.
Dovoz hradila obec a jako náhradu za
dovoz musel příjemce odpracovat jeden
den na obecních cestách.
Na zasedání obecní rady dne 30.3.1932
byl vznesen hromadný protest proti majitelům šachet, kteří bezohledně propouštěli z práce zdravé,práceschopné
dělníky. Protest byl adresován vládě
s výzvou, aby učinila přítrž dalšímu propouštění intervencí u majitelů dolů, protože nezaměstnaní byli velkou přítěží
pro obecní pokladnu.
V roce 1933 trvaly i nadále neutěšené
hospodářské poměry. Nezaměstnanost
neklesala. Vláda rozhodla vypsat tzv.
půjčku práce, aby mohly být zadány
různé investiční akce s cílem zmírnění
nezaměstnanosti. Místní odbor Slezské
matice lidové osvěty upsal 1.000 Kč,
obecní úřad rovněž 1.000 Kč. Všichni
státní zaměstnanci upisovali podle svých
ﬁnančních možností menší obnosy na
podpory pro nezaměstnané. Tolik tedy
o problému nezaměstnanosti zmiňují
zápisy v kronice.
Navzdory tomu, že se říká, jak bylo
za 1. republiky dobře, to asi pro všechny tak skvělé nebylo.Neměl každý štěstí
narodit se stříbrnou lžičkou v ústech do
milionářské rodiny a žít si víceméně tak,
jako ﬁlmoví hrdinové. Mnoho tehdejších mužů určitě toužilo býti Kristiánem
– alespoň na ten jeden večer měsíčně...
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi
poskytli údaje do obecní kroniky a popřát všem našim občanům hodně zdraví
a štěstí v roce 2019.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce, alkronika@email.cz

Lampionový průvod
Vážení přátelé a spoluobčané, letos již
po páté jsme pro Vás uspořádali Lampionový průvod v obci Albrechtice nejen
k uctění několika významných okamžiků z naší nedávné historie, ale třeba i jen
proto, abychom se krátce setkali s našimi kamarády, sousedy, známými apod.

Rádi bychom Vám všem poděkovali za
to, že jste si ve svém volném čase našli
pár chvil a spolu s námi jste se průvodu
zúčastnili. Věříme, že se Vám průvod,
který byl zakončen ohňostrojem, líbil.
V příštím roce nás čeká hned několik
významných výročí, např. 80 let od

událostí roku 1939 a 30 let od Sametové revoluce, a proto věříme, že si spolu
připomeneme tyto významné události.
Budeme se těšit na viděnou.
za AB z.s. GALINA STRUHÁROVÁ
a JAN SIOSTRZONEK
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NAŠE DRAKIÁDA...

Divadlo
v Albrechticích?

Líbilo by se Vám divadlo v Albrechticích? Nemuseli byste za ním cestovat
ani do Havířova, ani do Ostravy. Mohli
byste se projít…do divadla. Spolek přátel Albrechtic pro Vás chystá představení příborského divadla Přídlo. Přijeli
by nám zahrát představení Dokonalá
svatba, komedii plnou omylů a překvapení. Těšíte se? Sledujte naše stránky na
Facebooku a vývěsky v obci, na jaře se
uvidíme v divadle!
Za SPA HELENA MARKOVÁ

Draka snad pouštěl v životě každý z nás,
je však zajímavé, jakou má tahle zábava
historii. A umíte si ještě draka vyrobit
sami?
První drak vznikl v Číně již před dvěma tisíci lety. I nyní si v Číně vypouštějí
draky během náboženských slavností
a má to symbolický význam. Číňani věří,
že drak poletující vysoko na nebi umožňuje kontakt s bohy a dokáže zahnat
bouřky. Kromě toho jim také chrání políčka před ptáky. Když ještě neexistovala
letadla, využívali se draci ve vojenství.
Před první válkou je armáda používala
třeba pro výzvědné služby. Používali se
také v meteorologii.Dřív než existovaly
první meteorologické družice, měli draci využití ke sledování počasí. Říkalo se
jim „meteorologičtí draci“. Létali do velkých výšek, rekord padl 28. února 1898
v Miltonu (USA), kde drak na ocelovém
lanku vystoupal do výšky 3200 metrů.
Ale nyní již dost ze stručné historie.
Dnes jsou draci hlavně pro pobavení.

Vánoce
mohou začít...

Snad nejen pro nás ze spolku, ale tradičně i pro mnoho dalších Albrechtičanů,
signalizují „Ručičky“ blížící se svátky
vánoční. Letos navštívilo výstavu Šikovné albrechtické ručičky více než 500
návštěvníků. Vystavujících a prodávajících bylo více než 20, workshopy byly 4:
děti si mohly vyrobit ozdoby z vizovického pečiva, adventní věnce, malovat
na odlitky i sklo. Pro návštěvníky byla
připravena tombola: své výrobky do ní
věnovali všichni vystavující. Výtěžek
tomboly, 1500 Kč, byl věnován rodině z
Albrechtic, která se ocitla v těžké životní
situaci. Peníze tatínek před Vánoci využije na nákup potřebných věcí pro děti.
I letos byla otevřena kavárna. Ta byla
po většinu času zcela zaplněna návštěvníky, kteří si v pošmourném počasí přišli dát kávičku a koláčky a popovídat si
se známými.
Všem, kteří se účastnili, patří dík
a úplně všem přání hezkých vánočních
svátků.
Spolek přátel Albrechtic

POUŠTĚNÍ DRAKŮ
V pondělí 9. 10. 2018 se na louce pod Bělehradem sešly děti s rodiči i prarodiči,
aby mohly společně pouštět draky. Sluníčko sice příjemně hřálo, ale bohužel
nefoukalo, takže draky od země odlepili jen ti nejzkušenější a nejšikovnější.
I když panovalo převážně bezvětří, děti
běhaly po louce a snažily se o nemožné.
Na konci příjemně stráveného odpoledne jsme rozdali spoustu cen a jako již
každoročně si děti pochutnaly na perníčcích, které napekla p. Recmanová. Děkujeme p. Nevřelovi za zapůjčení louky.

SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA
Na Martina bílo opět nebylo, proto jsme
se snažili zimní náladu navodit výzdobou sálu v Dělnickém domě. Pro všechny hosty byla připravena sklenice vína a
drobné občerstvení. Nechyběla pečená
husa, dva druhy knedlíků s červeným
a bílým zelím. K poslechu a k tanci

Také my v naší mateřské škole jsme
se snažili dětem tuto zábavu přiblížit
a s Klubem rodičů jsme uspořádali zdařilou drakiádu na louce p. Grabowského –
nad Dělnickým domem v Albrechticích.
Jak víme, draci se bez větru neobejdou
a nám přes veškeré obavy, krásné, slunečné počasí nakonec přálo. Nastala
velká zábava nejen pro děti, ale samozřejmě i pro rodiče. Přehlídka úžasných,
pestrobarevných draků různých neuvěřitelných tvarů se vznesla nad naší vesnicí. Bylo se na co dívat a největší radost
měli ti nejmenší. Za odměnu účasti
si odnesly sladkou pozornost, diplom
a nakonec si společně s rodiči mohly děti opéci párky. Děkujeme všem rodičům,
kteří se zasloužili o takto zdařilou akci
a doufáme, že nebude poslední.
KVĚTA FUSIKOVÁ, učitelka
nám letos pouštěl hudbu Michal Vlašic.
Ceny do tomboly nám, kromě Rodiny
a školy z.s., věnovaly ﬁrmy: Internet pro
každého, Mgr. Jan Siostrzonek, Pizzerie
& Brazilian Grill, Sdružení podnikatelů
Miczka Bronislav a Edvard. Naše díky
patří také Obci Albrechtice. Děkujeme.
Veškerý výtěžek z této akce bude samozřejmě použit na aktivity dětí ZŠ
Albrechtice. Věříme, že jsme všem hostům zpříjemnili sobotní večer a budeme
se opět těšit na jiné akci pořádané Rodinou a školou Albrechtice z.s.
Rádi bychom Vás při této příležitosti
pozvali na Školní ples, který se uskuteční dne 23.2.2019 v Dělnickém domě
v Albrechticích.
Na závěr nám dovolte popřát Vám příjemné prožití Vánočních svátků, úspěšné zakončení roku 2018 a bezstarostné
vykročení do nového roku 2019.
Za tým Rodiny a školy Albrechtice
z.s., GALINA STRUHÁROVÁ,
předsedkyně
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HAPPY HALLOWEEN!
Na naší škole byl opravdu HAPPY! Už se
stalo tradicí, že se to každý 31. říjen na
naší škole strašidly a příšerami jen hemží. Ani letos tomu nebylo jinak. Strašilo
se širokým spektrem po celé naší škole.
Od těch nejmenších strašidýlek z 1.A až
po nejdrsnější masky na 2. stupni!
Všemu opět velela partička povedených příšer z 6.A, která obcházela
všechny třídy s tradičním Halloweenským programem. Všichni žáci školy byli odměněni typickými sweets či candies
a Ti, co splnili Halloweenský úkol, dokonce dvakrát. Všichni jsme si to patřičně užili! V rámci celé akce proběhly sou-

jednou za čas co nejvíce žáků přijde v
oblečení stejné barvy. Úterý 6. 11. jsme
vyhlásili Dnem červeným! Karkulkami

volební urničku, kde návštěvníci hlasovali o nejkrásnější práci. Dominantou
celé výstavy byl triptych rozměrných
lepenek s vánočním motivem, který vytvořili žáci 1.stupně pod vedením paní
učitelky Mgr. Elišky Dordové. V rámci projektu „Historie a dnešek“, reg.č.:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0001169 se
výstavy zúčastnil i polský dětský pěvecký sbor – Kapela Góralska z Lodygowic,
který návštěvníkům zazpíval několik
vánočních písní.

VÝSTAVA BETLÉMŮ
V GALERII RADOST
V Galerii Radost v Havířově probíhá tradiční výstava betlémů (5.-29. 12. 2018),
které se obě základní školy v Albrechticích zúčastnily se svými krásnými Betlétěže s Halloweenskou tématikou. Žáci
1. a 2. stupně bojovali o nejvyšší počet
Halloweenských masek a kostýmů a také
o titul „Nejzajímavější výzdoba třídy“.

se to jen hemžilo… a nebo to také vypadalo, jako by všechny třídy kopaly za FC
Arsenal!
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ

MINI DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
POPRVÉ NA NAŠÍ ŠKOLE

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ A VÝSTAVA
„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA."

V pátek 2. 11. 2018 jsme se pochlubili
s našimi originálními nápady. V tento
den byli u nás vítáni rodiče, zkrátka celé rodiny, aby se mohli projít naší školou
a nahlédnout do tříd vyzdobených po
„haloweensku“… a chválou a nadšením
nešetřili! Řekněme, že u nás proběhl
mini Den otevřených dveří, který zaznamenal nevídaný ohlas. Rodiče i děti ocenili, že se mohli podívat i do jiných tříd,
než je zvykem. Průvodcovských služeb
se s nadšením a dobrovolně ujali vybraní žáci 2. stupně. Za kvalitní průvodcovské služby jim velmi děkujeme.
Moc děkujeme za hojnou účast rodičům s dětmi. Velmi nás těší, že jsme se
mohli pochlubit a že jste to ocenili milými a inspirujícími komentáři.

V měsíci listopadu probíhala na 1.stupni naší školy výtvarná soutěž s názvem
„Půjdem spolu do Betléma“. Všechny třídy se soutěže zúčastnily a nejlepší práce
z jednotlivých ročníků byly odměněny
pěknými cenami, na které ﬁnančně přispěla RaŠ. Tímto děkujeme.
Ve středu dne 12. 12. 2018 pak proběhla slavnostní výstava vánočních
Betlémů, které vytvořili ve spolupráci
žáci a učitelé obou základních škol v Albrechticích: ZŠ a MŠ Albrechtice a ZŠ
a MŠ s polským vyučovacím jazykem
Albrechtice. Jednalo se o premiéru v
krásném dřevěném nově natřeném barokním kostelíku v Albrechticích. Betlémy byly z různých přírodních materiálů, perníku, dřeva, papíru a keramiky.
Interiér historického kostelíka byl vyzdoben ve vánočním duchu, nechyběl vánoční stromeček ani libá hudba
vánočních koled. Žáci měli na starosti

BAREVNÉ DNY: ČERVENÝ DEN
V rámci Celoškolní soutěže jsme letos
zahájili seriál Barevných dnů, tzn. že

Adéla Štajnerová – žákyně 4.A.
my. Všechny srdečně zveme na výstavu.
Obě výstavy, jak výstava „Půjdem spolu
do Betléma", tak i výstava Betlémů v Havířovské Galerii Radost, navazují na autorskou výstavu Elišky Dordové „Snové
Stromy“ v Galerii Kruh v Ostravě, kde

Výtvarná práce Elišky Márii Žaludko
– žákyně 4.A.
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byly vystaveny dětské výtvarné práce
v rámci projektu spolupráce obou základních škol v Albrechticích v rámci
letošního školního roku. Tato výstava
byla realizovaná za podpory České televize, Televize Polar – Albrechtický Miniexpres a tisku.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
zákonným zástupcům žáků za podporu
v umění. A také děkuji všem rodičům za
krásnou a milou zpětnou vazbu a podporu v této nadstandardní činnosti.
ELIŠKA DORDOVÁ

HAVÍŘOVSKÝ
VÝTVARNÝ SALÓN 2018
V úterý 4. 12. 2018 proběhla vernisáž Havířovského výtvarného salónu
2018 v kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. Již tradičně zde vystavuje své dílo i Mgr. Eliška Dordová.
Výstava potrvá do 28. 12. 2018.

Umělecká výstava
CONTEMPORARY VENICE
– ITSLIQUID
International Art Show
Mezinárodní přehlídka současného
umění, Benátky, Itálie.Dne 6. 12. 2018
proběhlo slavnostní zahájení výstavy
v prostorách THE ROOM v centru
historických Benátek, kde byla zastoupena i umělecká tvorba Mgr. Elišky Dordové, která hrdě propagovala
obec Albrechtice, kde aktivně tvoří
a bydlí. Na výstavě je zastoupen obraz techniky Kalism, kterou vymyslela právě Eliška Dordová. Jedná se
o nový umělecký směr spolu s novou
uměleckou technikou. Srdečně zvu
na výstavu, která potrvá až do 11. 1.
2019.

4TH WINTER ART SALOON,
Strasbourg 2018, Francie
Ve dnech 6. - 9. 12. 2018 proběhl mezinárodní salón umění ve Strasbourgu, Francii. Kde bylo vybráno i dílo
Mgr. Elišky Dordové. Jednalo se o poctu, neboť se jednalo o tradičně silně
zastoupený výtvarný salón. Uměleckou komisi zaujala umělecká tvorba
umělkyně, která zde byla zastoupena
jako jediná Češka.

UMĚLECKÝ PROJEKT V LEYDEN
GALLERY, Londýn, UK
V sobotu 24. 11. 2018 se konala umělecká akce pod záštitou Leyden Gallery v centru Londýna, které se zúčastnila i Mgr. Eliška Dordová. Jednalo
se o dlouhodobou spolupráci mezi
umělkyní, dalšími současnými umělci a Londýnskými galeriemi.
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LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Také v letošním školním roce se naše
škola zapojila do soutěže Logická olympiáda. Soutěž, jejíž úkoly jsou zaměřeny
na prověření logického úsudku, pořádaná Mensou České republiky založená
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování
a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní
soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Svoje schopnosti
v základním kole vyzkoušelo celkem
12 žáků z 2. stupně. Nejlepšího výsledku v kategorii B (žáci 2. stupně) dosáhla Agáta Charvátová z 9.A, která se
umístila v Moravskoslezském kraji na
75 místě (z 2 301 řešitelů). Na druhém
místě se v naší škole umístila Michaela
Zaleská z 8.A a na 3. místě překvapivě
sedmák – Maxmilian Molinek ze 7.A.
Za zmínku stojí i ostatní soutěžící, kteří
si vedli také velmi hezky: Patrik Gula,
Natálie Štajnerová, Barbara Struhárová,
Veronika Škutová, David Grabowski,
Ondřej Mihalco, Václav Recman, Adéla
Suchánková a Adam Zwyrtek.
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům.
IRENA RUHSWURMOVÁ

SUDOKU – ŠKOLNÍ KOLO
Po loňském úspěšném 1. ročníku soutěže v řešení sudoku, jsme i letos uspořádali školní kolo, do kterého se přihlásilo
celkem 34 žáků z 6. – 9. třídy. Každý ze
soutěžících musel vyluštit tři sudoku.
Posuzovala se správnost řešení a v případě shodného výsledku, tj. správně
vyřešených všech tří sudoku, rozhodoval čas vyřešení. Všichni se do luštění pustili s vervou, někteří byli hotovi
velmi rychle, někteří se nemínili vzdát
a urputně přemýšleli nad správnou kombinací čísel celou hodinu. V kategorii
mladších žáků (6. – 7. tř.) zvítězil Adam
Zwyrtek z 6.A, na 2. místě skončil Václav Recman (6.A) a na 3. místě Ondřej
Mihalco (7.A), v kategorii starších žáků
se vedla bitva o čas, neboť správně vy-

luštěných sudoku bylo více. Nejrychleji
a správně vyluštila vše Terezie Poláková
(9.A), těsně za ní David Grabowski (9.A)
a na 3. místě Adéla Suchánková (8.A).
Všem účastníkům děkuji za účast a vítězům gratuluji k úspěchu!

SUDOKU – GYMNÁZIUM
KOMENSKÉHO, HAVÍŘOV
Ve středu 14. listopadu 2018 se trojice
úspěšných řešitelů ze školního kola – T.
Poláková, D. Grabowski (9.A) a A. Suchánková (8.A) – vydala do Havířova na
Gymnázium Komenského poměřit své
síly v luštění sudoku s žáky dalších škol
z Moravskoslezského kraje. Ve své kategorii jim byli soupeři žáci z dalších 6
škol – základních nebo mladších ročníků gymnázií. Tříčlenná družstva řešila
celkem tři sudoku – první z trojice musel správně vyluštit své sudoku, až skončil, začal luštit druhý z týmu, a teprve
až dokončil své sudoku, mohl luštit poslední člen týmu. V případě jedné jediné chyby v jakémkoli ze tří sudoku byl
diskvaliﬁkován celý tým. Našim žákům
se vše podařilo správně vyluštit, a navíc
v tak rychlém čase, že jim to vyneslo
krásné 2. místo! Gratulujeme!
RADKA KOZLOVÁ

BOBŘÍK INFORMATIKY
V prvních dvou listopadových týdnech
se naši žáci zapojili do soutěže s názvem
Bobřík informatiky. Soutěž seznamuje
žáky s informatickými otázkami a problémy a s tím, že informatika není totéž,
co ovládání počítače.
V naší škole soutěžili žáci 5.-9. ročníku. Celkem se zapojilo 68 žáků! Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti
informatického myšlení, algoritmizace,
porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Cílem
soutěže je ulovení pomyslného bobříka. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 60 bodů. Maximální
počet bodů, které lze v testu získat, je
240 bodů. Úspěšným řešitelem je ten,
kdo získá 150 bodů. U kategorie Mini
je méně otázek. Proto je startovní počet 48 bodů, maximální počet bodů je
192. Úspěšný řešitel potřebuje získat
120 bodů. Úspěšní řešitelé získají diplom. Cílem soutěže je podpořit zájem
všech žáků škol o ICT, povzbudit je
v intenzivnějším a kreativnějším využívání moderních technologií při učení
a hravým a zábavným způsobem jim
ukázat, že dovednosti, které získají využíváním ICT při výuce a učení, se jim
v budoucnosti budou hodit v jejich profesionálním životě. 
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bačková také z 9.A. Rozstřel rozhodl, že
do druhého kola, které proběhne na půdě SPŠCHG 12. 12. 2018, postoupí Danča H. Mladým chemikům gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

BESEDA SE ČLENY KVH
Dne 21. 11. 2018 jsme opět přivítali v naší škole členy KVH Chotěbuz (Klub vojenské historie).
Dopoledne proběhla beseda se žáky

 Symbolem soutěže se stal pracovitý,
inteligentní a čilý bobr. Úlohy se řeší na
počítači a díky tomu lze do nich zařazovat kromě klasických úloh, kde na otázky žáci odpovídají výběrem ze čtyř odpovědí i interaktivní úlohy, ve kterých je
úkolem žáků přesunout, uspořádat nebo doplnit část řešení. Soutěž je na naší
škole organizována ve věkových kategoriích: Mini (4. – 5. ročník), Benjamin
(5. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník).
V čem je Bobřík informatiky výjimečný?
Soutěž se liší od většiny informatických
soutěží právě tím, že se nezaměřuje jen
na úzkou skupinu nadaných žáků se zájmem o určitou oblast ICT. Nevyžaduje
žádné zvláštní znalosti informatiky, je
určena všem žákům bez rozdílu a vyzdvihuje kognitivní, společenské, kulturní a multikulturní aspekty využití ICT.
Úlohy jsou zábavné, vtipné, nevyžadují žádné úzce specializované znalosti nebo dovednosti, přesto některé dají
člověku pěkně zabrat. O to větší je však
radost z vítězství. Každému stojí za to si
zkusit alespoň některé vyřešit.
V naší škole se našlo 10 úspěšných řešitelů: Gajdaczová Julie,Molinková Tereza, Jan Křístek,Alexandr Gála, Denisa
Grabowská,Sára Slámová z 5.B, Ondřej
Mihalco ze 7. A, Michaela Zaleská a Irena Recmanová z 8.A, Agáta Charvátová
z 9.A. Gratulujeme!
VÍTĚZOVÉ Z NAŠÍ ŠKOLY:
Kategorie Mini
1. Gajdaczová Julie, Molinková Tereza:
5.B 2. Jan Křístek, Alexandr Gála: 5.B 3.
Denisa Grabowská, Sára Slámová: 5.B
Kategorie Kadet:
1. Zaleská Michaela: 8.A 2. Charvátová
Agáta: 9.A 3. Recmanová Irena: 8.A
Kategorie Benjamin
1. Mihalco Ondřej: 7. A 2. Šataníková
Aneta: 7.A 3. Mikulová Michaela: 7.A
IRENA RUHSWURMOVÁ

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Dne 9. 10. se konala soutěž „Přírodovědný klokan“. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické
a přírodovědné obory – fyziku, matematiku, biologii, chemii a zeměpis. Do
kategorie Kadet se mohli přihlásit žáci
8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty
osmiletých gymnázií. Naše škola měla
celkem 16 odvážlivců. Soutěžící řešili
24 soutěžních úloh a každý vstupoval
do soutěže s 24 body. Nejlepšími řešiteli
se stali David Grabowski z 9.A a Zuzana Daňhelová z 8.A, na třetím místě se
umístil Michael Baron z 9.A. Mladým
vědcům gratulujeme.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

2. stupně, kde si připomněli události
před 100 lety – vznik 1. Československé
republiky, průběh a dopad 2. světové
války a další historické momenty.
Odpoledne zábavnou formou rovněž

NAJDE SE MLADÝ CHEMIK?
Dne 16. listopadu se na naší škole konala soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Soutěž je určena
žákům osmých a devátých tříd základních škol. Jedná se o soutěž, která je
největší oborovou soutěží svého druhu,
svým záběrem a významem přesáhla
hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí. Soutěž je pořádána
především proto, aby žákům představila chemii jako poutavou a užitečnou
přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je i zajímavým a lukrativním studijním oborem. Pořadatel
SPŠCHG doufá, že soutěž nenásilnou
a hravou formou představí žákům chemii jako zajímavý vědní obor, který má
svou budoucnost, protože nabízí široké
možnosti uplatnění.
Nejlepšími řešitelkami se staly T.Poláková a N. Štajnerová z 9.A. Na třetím
místě se se shodným počtem bodů umístili F. Galganek, B. Kaděrová a D. Hře-

seznámili děti ŠD s naší dávnou minulostí. Děti zaujaly krátké historické ﬁlmy, mohly si prohlédnout některé zbraně a uniformy té doby.
Děkujeme tímto všem členům KVH
za hezkou, zajímavou, a hlavně poučnou besedu a budeme se těšit na příští
setkání.
Děti školní družiny,
vychovatelka K. SZWEDOVÁ

KARIÉROVÉ
PORADENSTVÍ NA NAŠÍ ŠKOLE
V úterý 23. října se na naší škole konaly
mimořádné třídní schůzky, na kterých
se sešli rodiče žáků, kteří se letos budou
hlásit na střední školy. Třídní schůzky
se konaly již podruhé pod záštitou p.
učitelky Ireny Ruhswurmové – výchovné poradkyně.
Kariérové poradenství je pro většinu výchovných poradců hlavní oblastí
činnosti. Zprostředkovávají zejména
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informace žákům a jejich rodičům a vykonávají administrativní činnosti spojené s podáváním přihlášek na střední
školy.
V tento den jsme se sešli v naší největší učebně – učebně fyziky, a přesto jsme
museli ještě přidávat židličky, takový
byl letos ze stran rodičů a žáků zájem
– jsem za něj upřímně moc ráda a děkuji
za zájem.
Co všechno se rodiče dozvěděli? Aktuální informace o důležitých termínech,
akcích věnovaných problematice volby
povolání, dnech otevřených dveří škol
apod. Vše je možné také sledovat na informačních nástěnkách ve škole věnované této problematice (v přízemí u fyzikální učebny) i na webových stránkách
školy. Všechny informace jsou zpracovány v přehledné prezentaci, která je umístěna na našich webových stránkách.
V rámci kariérového poradenství výchovný poradce zajišťuje také předávání informací o možnostech vzdělávání
po ukončení povinné školní docházky
a o jednotlivých středních školách.
Především v podzimních měsících navštěvují naši školu pracovníci ze středních škol a zprostředkovávají setkání
s vycházejícími žáky. Také se účastníme Burzy škol a veletrhů středních
škol, kde je umožněná účast žáků společně s rodiči. Na naší škole je zajištěno
i kariérové poradenství ve spolupráci s
PPP Český Těšín.
Výchovný poradce ve stanovených
konzultačních hodinách poskytuje individuální konzultace žákům a jejich
zákonným zástupcům. Tyto konzultace
jsou zaměřeny především na to, jaký typ
školy je pro žáka vhodný a jaké informace jsou významné pro konečný výběr střední školy. Rodičům a žákům lze
doporučit kritéria, podle nichž mohou
vybírat střední školu vzhledem k možnostem a schopnostem žáka.
Individuální pomoc výchovného poradce je důležitá také v případě, kdy žáci
nejsou v prvním kole přijímacího řízení
přijati a je třeba jim pomoci co nejrychleji zjistit, jaké možnosti mají v dalších
kolech přijímacího řízení, případně pomoci s podáním odvolání proti nepřijetí na střední školu v prvním kole.
Nedílnou součástí práce výchovného
poradce je rovněž zjišťování zájmu žáků
a vyhodnocování průběhu přijímacího
řízení. To se pak stává součástí závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradce, případně školního poradenského
pracoviště, která je umístěna na našich
webových stránkách.
IRENA RUHSWURMOVÁ,
výchovný poradce

naše školy

EVROPSKÝ DEN VE ŠKOLE
Letos jsme si připomněli 100.výročí vzniku samostatného Československa.25.
října se žáci naši školy zapojili do oslav
v rámci projektového dne. Poznali, jak
lidé trávili svůj volný čas, jaké módní
trendy udávaly směr, jak vypadala škola, kterou jejich tehdejší vrstevníci navštěvovali. Zjistili, jak nesnadno vznikalo Československo, které osobnosti stály
u jeho zrodu a jaké státní symboly měla
naše republika. V rámci jednotlivých
projekcí zavítali na prkna Osvobozeného divadla, poznali hvězdy stříbrného
plátna nebo vědce a spisovatele, kteří
naši zemi proslavili. Získali informace o
významném podnikateli Tomáši Baťovi
i o tom, které výrobky tehdy znala celá
Evropa.Během celého dopoledne mohli
žáci alespoň nahlédnout do života první

13

republiky a zjistit, že nebyl úplně jednoduchý, ale velmi zajímavý.
JARMILA STOKLASOVÁ

ALBRECHTICKÁ OLYMPIÁDA
V pondělí dne 17.9.2018 se za krásného
počasí konal od 13,30 hodin do 16,45
hodin v prostorách tělocvičen a školního hřiště naší školy pátý ročník Albrechtické olympiády. Organizátorem
byla TJ Albrechtice a zúčastnilo se jí téměř 130 mladých sportovců ze čtyř škol
– z Albrechtic, Stonavy, Horní Suché
a Těrlicka.
Žáci byli rozděleni do dvou větších
kategorií: na mladší žáky – 1. stupeň
a starší žáky – 2. stupeň. Každá kategorie pak do startovních skupin podle věku a zvlášť na dívky a chlapce. Soutěžila
vždy čtyřčlenná družstva. 
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 Soutěžní disciplíny byly atletické
– skok do dálky, trojskok, sprinty a hod
míčkem a pak různé jiné, které procvičily výdrž, sílu a rychlost a všestrannou
pohybovou aktivitu – přeskoky přes švihadlo, hod medicinbalem, kliky, sedy-lehy, přeskoky přes švihadlo a slalomový
dribling.
Jelikož máme spoustu šikovných
a sportovně nadaných žáků, nezůstali
jsme bez medailí. V kategorii mladší
žáci dvě první místa obsadila družstva ve složení: Daňhel M.,Štěrba M.,
Miczka V.J., Križan A., a dívčí družstvo
Grabowská D., Drobná M., Buchtová
N.,Matuszynská Z.
Druhé místo pak obsadilo družstvo
žákyň: Dršťáková V., Jančová H.,Miczková V., a Šipulová I. Starší žáci byli
také neméně úspěšní. Čest naší školy
zachránily dívky Struhárová B., Hrbáčová M., Malyszová K., Býčková M.,
které vyhrály první místo.
Druhé místo ve starší kategorii obsadila opět skupina žákyň ve složení Škaroupková D., Zuczková N., Szurmanová K., Chládková Ž.
Mladým sportovkyním gratulujeme
a doufáme, že nás budou skvěle reprezentovat i v dalších soutěžích.
Doufáme, že se všem účastníkům
i fanouškům sportovní zápolení líbilo
a těšíme se opět za rok na dalším ročníku Albrechtické olympiády.
J. KOWALCZYKOVÁ
a B. KAJFOŠOVÁ

HEJTMANŮV POHÁR
V loňském školním roce jsme se poprvé zapojili do soutěže vyhlášené
hejtmanem Moravskoslezského kraje
– Hejtmanův pohár. Jedná se o soutěž
pro všechny základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií v překonávání překážkové dráhy. V každém
kraji České republiky získá škola s nejvyšším počtem bodů Pohár hejtmana
daného kraje a k tomu poukázku na
nákup sportovního vybavení ve výši
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10 000,- Kč, škola na 2. místě poukázku
na 4000,- Kč a škola na 3. místě poukázku na 1000,- Kč. Naše škola se umístila
hlavně zásluhou dívek z 8.A mezi 12 dalšími přihlášenými školami na krásném
3. místě! Bylo proto pro ně zaslouženou
odměnou, když si mohly jet převzít cenu přímo na Moravskoslezský krajský
úřad do Ostravy. Už se těšíme na vyhlášení dalšího ročníku, kdy se pokusíme
postoupit v žebříčku ještě výše.
RADKA KOZLOVÁ

První »kávička« s vedením školy
Úterý 6. 11. 2018 bylo pro naši školu
zvláštním dnem. Odpoledne tohoto
listopadového dne se totiž uskutečnila
první Kávička s vedením školy. Jaký má
vlastně smysl tato akce? Naše Kávička
by měla být podpůrným prostředkem
pro zlepšení vzájemné komunikace mezi rodiči, školou a obcí. Její provozování
by mělo přispívat k určení vize Základní
školy. Dále by se zde měla probírat témata, která napadnou rodiče, učitele, děti
či zástupce obce v průběhu školního
roku a která se týkají školy, dětí, výuky,
vztahů a všeho, co by se mohlo dotýkat
života v naší škole.
Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo v životě šťastné a spokojené. Samotný pocit štěstí a s tím spojený životní
úspěch a spokojenost jsou z největší míry závislé na tom, jak prožíváme den za
dnem, a protože spoustu času děti tráví
s námi ve škole, chceme, aby byly Vaše
děti šťastné, úspěšné a spokojené.

Veškeré nápady jsou vítány a měly by
být za vstřícné „kavárenské“ atmosféry
diskutovány. Proto se v tento den setkali
společně rodiče, představitelé obce, učitelé a vedení školy.
Po 16. hodině se ve třídě 9. A sešli rodiče - maminky, tatínkové, pan starosta
Feber, další představitelé obce, učitelé a za vedení školy I. Ruhswurmová
a J. Kowalczyková. Usadili se, dostali občerstvení, které jim připravili žáci z 9. A,
tímto ještě děkujeme paní Tyrlíkové za
výborný dortík, který přispěl k dobré atmosféře a program mohl začít.
Irena Ruhswurmová všechny přivítala, vyjádřila dobrou víru v to, že se dá
vždy najít se všemi společná řeč a konstruktivní řešení, poděkovala rodičům
a představitelům obce za zájem o dění
v naší škole a představila všem zúčastněným akce, které se na naší škole uskutečnily, nebo nás ještě čekají.
Poté se rozběhla diskuze, mimo jiné

se dotkla například zařazování environmentální výchovy do vyučování, stravování v jídelně, vzdělávání na naší škole
a jiných neméně důležitých témat. Čas
utekl jak voda a kdyby se škola nezavírala, možná bychom tam seděli doposud.
Děkuji všem rodičům i představitelům
obce, že jim nebylo líto svého drahocenného času a přišli mezi nás. Doufám, že
se Vám akce líbila a že se setkala s dobrým ohlasem u všech návštěvníků.
Přijměte proto pozvání na další Kávičku, která se bude konat v druhém pololetí a už teď víme, že Vám představíme
novinku ve světě programování – Ozoboty. Moc se na Vás těšíme.
Přijďte si do naší kavárny popovídat
o tom, jak můžete jako rodiče přispět
k tomu, aby děti Vaše – naše děti byly
spokojené.
Přijďte, budeme vděční za Váš názor.
Za vedení školy
IRENA RUHSWURMOVÁ
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Co to jest niepodległość?
Teraz wiem już na pewno!
Szukaliśmy pomysłu, jak przybliżyć
dzieciom trudny temat wojny i walk
o odzyskanie niepodległości. Byliśmy
jednomyślni – dzieci najlepiej uczą
się przez doświadczanie, przeżywanie
i bezpośrednie obcowanie z omawianym tematem.

W pierwszej kolejności dzieci przygotowały gazetkę tematyczną zapoznając się w szczegółach z ﬂagą i godłem
Polski, następnie tematyka odzyskania niepodległości została wpleciona
w przedmioty szkolne i zajęcia edukacyjne przedszkolaków. Dzieci poznały
również piosenki patriotyczne i przygotowały tańce, które zaprezentowały
10 listopada podczas występu w PZKO.
W dalszej kolejności postanowiliśmy
zabrać dzieci w miejsca, gdzie przebiegały wydarzenia prowadzące do odzyskania niepodległości.
W nasze plany, niemal jak na zamówienie, wpisała się inicjatywa miasta
Cieszyna, gdzie przez historyka Mariusza Makowskiego został opracowany
szlak wyzwolenia, na trasie którego
znalazły się miejsca związane z Radą
Narodową Księstwa Cieszyńskiego oraz
Legionem Śląskim.

Napisaliśmy do Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w RC projekt
pt. „Szlakiem wyzwolenia 1918”. Został
on zaakceptowany i otrzymaliśmy na jego realizację środki ﬁnansowe w ramach
funduszy polonijnych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej. Dzięki takiemu wsparciu udało nam się zorganizować dwa wyjazdy
edukacyjne do Polski. Dzieci odwiedziły
Cieszyn i miejsca pamięci dowiadując
się o historii naszego regionu i niełatwej
rzeczywistości życia naszych przodków
w okresie wojny.
Następnie pojechaliśmy do Pszczyny,
gdzie uczestniliśmy w lekcji przyrody
w otoczeniu dzikich zwierząt. Oczywiście najciekawsze i najbardziej intrygujące były majestatyczne żubry, o których

dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek.
Destynacją drugiej wycieczki były Żory, gdzie mieści się niezwykłe muzeum
ognia. Zwiedzanie pozwoliło nam bliżej
poznać niebezpieczny a jednocześnie niezwykle potrzebny człowiekowi żywioł,
jakim jest ogień. Oprócz tego uczniowie
szkoły wzięli udział w pokazach doświadczeń pt. „Chemiczne czary-mary“, przedszkolaki natomiast mogły ulepić własną
świeczkę z wosku pszczelego ozdabiając
ją motywami świątecznymi.
Trudny temat niepodległości okazał
się bardzo wdzięczny. Dzieci miały mnóstwo pytań, dyskutowały i wymieniały
się spostrzeżeniami. Były zaciekawione
i na pewno wiedza oraz doświadczenia
jakie zdobyły, zostaną w ich pamięci.
ANNA WERNER
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Czekało na nich laboratorium, białe
płaszcze, dla każdego stolik z mikroskopem oraz potrzebnymi pomocami
i... sympatyczna pani, która prowadziła zajęcia. Uczniowie w ramach lekcji
„Žijí tady s námi” dowiedzieli się dużo
o mikroorganizmach, o bakteriach i wirusach. Następnie mieli możliwość sami rozbudzić drożdże i obserwować je
pod mikroskopem. Zajęcia były bardzo
interesujące i wszyscy chętnie zostaliby
w roli mikrobiologa dłużej. Nastał czas
powrotu do szkoły, obydwie grupy byłybardzo zadowolone ze swych zajęć. Fajnie, że to tak blisko. Na pewno częściej
skorzystamy.

JESIENNE
SPOTKANIE Z POEZJĄ
PIĘKNY SŁONECZNY
DZIEŃ W KRAKOWIE
Dnia 16. 10. 2018, dzięki wsparciu ﬁnansowemu Wspólnoty Polskiej i TNP
w RC, wyjechaliśmy razem z uczniami i
nauczycielami orłowskiej małoklasówki
na wycieczkę edukacyjną do Krakowa.
Autobus podwiózł nas pod Barbakan,
stąd przechodząc Bramą Floriańską, doszliśmy na rynek. Tutaj dzieci podziwiały
piękno starego miasta królewskiego, Kościół Mariacki, Sukiennice, Wieżę Ratuszową, ale również kwiaciarki sprzedające kwiaty. Zaskoczone były ogromną
ilością gołębi, a przede wszystkim zauroczone cudownymi powozami konnymi.
Następnie poszliśmy w kierunku Wawelu
– wzgórza, na którym znajduje się Katedra Wawelska i Zamek Królewski. Po pomieszczeniach zamku oprowadzała nas
pani przewodnik opowiadając ciekawe
legendy krakowskie. W drodze powrotnej, idąc w kierunku autobusu, dzieci
obserwowały statki płynące po Wiśle, a
żegnając się z Krakowem, pytały: „Proszę
pani, czy w przyszłym roku tu wrócimy?”
Warto więc organizować takie wyjazdy
edukacyjne. Fundatorom dziękujemy!

WYJAZD
DO ŚWIATA TECHNIKI
Dnia 6. 11. 2018 wczesnym rankiem wyjechaliśmy do Świata Techniki do Ostrawy-Witkowic.
Uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy udali się na lekcję opowiadającą o historii powstawania pojazdów,
a następnie zwiedzenie ekspozycji U6.
Czwartoklasiści i piątacy udali się natomiast w odwrotnym kierunku. „Co to?
My nie pójdziemy do U6?” Nie poszli.

To konkurs recytatorski, który odbywa
się corocznie w naszej szkole. Już od
kilku lat staramy się konkursy organizować tematycznie, np. były wiersze
o zwierzętach, o zachowaniu, lub wybieramy wiersze jednego autora, np.
Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej,
Danuty Wawiłow... Uczniowie nie tylko
uczą się wierszy, ale zawsze dowiedzą
się czegoś ciekawego o danym poecie,
sami też robią ilustracje do wybranych
wierszy. W tym roku szkolnym wszyscy
uczniowie przygotowali do konkursu
wiersze Jana Brzechwy, czym uczciliśmy 120. rocznicę jego urodzin. Komisja w składzie p. Anna Werner i p. Sonia
Maguire przyznała wyróżnienie Janu
Koneszowi z wierszem Sum i pierwszą
nagrodę Samuelowi Pawlasowi z wierszem Leń. Obaj chłopcy reprezentowali
naszą szkołę dnia 7. 11. w eliminacjach
międzyszkolnych Konkursu Recytatorskiego im. J. Kubisza w Czeskim Cieszynie. Gratulujemy.
JANINA GUŃKA
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Pétanque Albrechtice: Jaká byla sezóna 2018
Čtete si v posledním letošním vydání Albrechtických listů, tak se snad hodí trochu bilancovat celý uplynulý rok. Tedy
celý z pohledu hlavní sezóny Petanque.
Jelikož jde o sport, který se hraje venku,
tak to reálně znamená někdy od půlky
března do půlky října. Letos nám sice
počasí přálo ještě o měsíc déle, ale na to
se v lednu, při plánování celoročního kalendáře turnajů, spoléhat nedá.
První turnaj roku, s albrechtickým
zástupcem, naznačený interval trochu
přeběhl. Jednalo se O pohár města Slatiňan a cenu starokladrubského vraníka
ve Slatiňanech u Chrudimi, který se konal 3.2.2018. Ohledně venkovního prostředí se v tomto případě jednalo trochu
o podvod, protože hřiště byly umístěné
v hale hřebčína. Vzhledem ke vzdálenosti a roční době byl reprezentant Albrechtic pouze jeden, Jenda Bukovčík, spolu
s Lenkou a Leošem Krejčínovímy z Klubu SKP Kulová osma (Praha) se umístili
na 28. místě.
Pro změnu poslední turnaj s albrechtickým zástupcem, minimálně do uzávěrky vydání, byl FISHING Cup v Brně,
konaný 3.11.2018. Také nás tam hráčů
nevyjelo mnoho, konkrétně dva, Vašek
Valík a Vojta Žiak. Spolu s Davidem Bačem získali v tomto pozdně babím létě
desátou příčku.
Většina turnajů, které vám tady nějakým způsobem v průběhu roku prezentujeme, patří do okruhu turnajů
pořádaných pod hlavičkou České federace kulových sportů (www.cfks.
cz), resp. pod její největší sekcí, Petanque (czechpetanque.cz). To, mimo jiné,
znamená, že jsou turnaje bodované, tj.
každý hráč týmu získává určitý počet
bodů v závislosti na výsledném umístění v turnaji. Evidence získaných bodů
následně umožňuje sestavit žebříček registrovaných hráčů, který do jisté míry

ukazuje výkonnost jednotlivých hráčů.
Na jakých příčkách žebříčku tedy budeme „přezimovat“? V půlce první stovky
se nachází dva borci, Vašek Valík (46.)
a Jaroslav Ševčík (65.). V druhé stovce
potom 5 dalších hráčů a stejný počet
i ve stovce třetí.
Nejpočetnější zastoupení (kromě domácích turnajů) bylo letos, opět ne překvapivě, v Orlové, konkrétně 21.4.2018
na turnaji s názvem Memory Cup. Barvy PAK Albrechtice tam hájilo celých
17 hráčů – kromě mně skoro všichni.
Bohužel ale, v tomto případě jsme početní převahu a výhodu (skoro) domácího
hřiště nevyužili k výraznému umístění.

• 16.6.2018, MČR 3x3 muži, Krumsín
– 3. místo – Vašek Valík, Radek Žiak, Jan
Charvát (Carreau Brno), Martin Pírek
(Hrode Krumsín)
• 2.9.2018, Medlešická Pecka, Chrudim
– 3. místo – Kamil Vajčovec
• 8.9.2018, Orlovský Kahan, Orlová – 2.
místo – Anička, Tonda a Libor Poláchovi
• 22.9.2018, MČR 55 PLUS, Brno – 3.
místo – Kamil Vajčovec, Jaroslav Ševčík,
Františka Karásková ( Hrode Krumsín)
• 29.9.2018, Svatováclavské koulení, Valšovice – 3. místo – Vojta, Martin Pírek
• 6.10.2018, Albrechtický pohár, Albrechtice – 2. místo – Jan Bukovčík, Jaromír Puhr

Do play-off se probojoval pouze jeden
tým žen, který nakonec skončil na osmém místě – Anička a Míša Poláchovy
za přispění Boženy Ježíškové z Valšovic.
V následující rekapitulaci shrňme další pohled na úspěšnost sezóny, tentokrát
v počtu umístění na stupních vítězů. Jak
je vidět, celou sezonu poctivě ladíme
formu a skutečně rozehraní jsme až na
konci – nejplodnějším měsícem se stalo
září, 4x stupně vítězů:
• 24.3.2018, Beraní koule, Albrechtice
– 1. místo – Vašek Valík, Vojta Žiak
• 28.4.2018, Prvomájové koulení, Valšovice – 3. místo – Anička, Tonda a Libor
Poláchovi
• 5.5.2018, Albrechtický kahan, Albrechtice – 2. místo – Vojta Žiak
• 12.5.2018, MČR juniorů – 2. místo
– Anička a Tonda Poláchovi, Danek
Mrowiec

Sezónní statistiky ukončeme kategorií nejúspěšnějšího turnaje z pohledu
počtu týmů, resp. lidí v první desítce výsledkové listiny. Dalo by se předpokládat, že k tomuto přispěje výhoda domácího prostředí, to se ale potvrdilo pouze
v prvním případě – maximum týmů:
5.5.2018, Albrechtický kahan, Albrechtice – 4 týmy, 4 hráči. Jelikož jde o turnaj jednotlivců, jsou počty jednoduché
– co hráč to tým (a naopak). Ohledně
počtu hráčů Albrechtic v první desítce
je nejúspěšnější turnaj: 8.9.2018, Orlovský Kahan, Orlová – 3 týmy, 8 hráčů.
Z tohoto turnaje jsou také obě přiložené fotky, zachycující první tři vítězné
týmy a necelý tým vítěze doprovodného turnaje.
Sportu zdar a Pétanque zvlášť.
Za PAK Albrechtice
zdraví FRANTIŠEK FAJMON
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Ohlédnutí za fotbalovým pdzimem 2018
Vážení sportovní přátelé,nedávno jsme
zahajovali nový fotbalový ročník 2018/
2019 a už jsou minulostí pravidelná fotbalová klání, jež nás o víkendech provázela. Proto opět nastal čas poohlédnout
se za fotbalovým poločasem, tj. za podzimní částí sezóny. V tomto ohlédnutí za
fotbalovým podzimem 2018 najdete několik informaci o odehraném podzimu
k jednotlivému družstvu našich týmu.
Družstvo mužů vkročilo do nové sezóny špatnou bilancí, ale poté body sbíralo
i ztrácelo. Musíme zdůraznit, že i přes
nepříznivé výsledky naše mužstvo nikdo
ze soupeřů vyloženě nepřehrál v poli.
Po 13 kolech je tak naše družstvo v tabulce na průběžném 13. místě s 11 body
a s celkovým skóre 18:27. Věříme, že si
v jarní části naši obránci poradí se soupeři lepé a naši střelci vyladí vychýlené
mušky tak, aby to přineslo body, a celé
družstvo bude opět předvádět líbivý a
útočný fotbal. Tomu by měla napomoci
kvalitní zimní příprava ve výborných domácích podmínkách. Ještě musíme dodat,
že v A týmu nastupují pravidelně naši odchovanci klubu, kterých není v A týmu
málo a v tomto trendu chceme nadále
pokračovat, aby v Albrechticích hráli jen
kluci z Albrechtic. Mužstvo vedl do pátého kola trenér Jaroslav Goj s vedoucím
mužstva Tomášem Wojtynou. Ovšem pro
nepříznivé výsledky trenér Goj skončil
a nahradil jej Radek Nešpor.
Snažíme se o rozšíření naší mládežnické základny a v tomto směru byla tato
sezóna opravdu vydařená. Dětí, které se
aktivně hlásí k našemu klubu, se momentálně pohybuje okolo stovky. O tyto děti
se v našem klubu stará celkem 13 trenérů. V této sezóně se všechna mládežnická

družstva převlékla do jednotných dresů,
které jen pro Albrechtický fotbal navrhla a vytvořila ﬁrma ZINA sport. V létě se
uskutečnil druhý ročník Albrechtického
fotbalového kempu, pořádali jsme velký
turnaj Eurofertil Cup III. V zimě nás čeká pořádání 9 turnajů pro přípravky ve
Stonavské sportovní hale pod názvem
Generali halová série.
Do okresní fotbalové soutěže jsme přihlásili celkem tři naše mužstva, starší žáky, starší přípravku a mladší přípravku.
U kategorie starších žáků se zaměřujeme hlavně na doplňování a budování kádru, tak abychom byli schopni příští rok
obnovit také tým žáků mladších. Nicméně i tak si kluci nevedli vůbec špatně
a sehráli spoustu vyrovnaných duelů
i s týmy, které se praly o čelo tabulky.
Nakonec se náš tým umístil na 7. místě
s bilancí 2 výhry, 3 remízy a 6 proher. Nelze opomenout, že naši kluci, kteří patří

věkově k mladším žákům, sehráli také
dva přípravné duely s týmy hrající krajské soutěže a v obou dvou zápasech byli
šikovnější a tyto duely vyhráli. Tyto kluky trénují trenéři Petr Kubiena a Ondra
Mato a patří jim velký dík za to, s jakou
trpělivostí tento tým vedou a budují. Dále je třeba poděkovat za výbornou práci
bývalým trenérům Pavlu Grabowskému
a Michalu Farníkovi, kteří tento tým vedli v předešlých letech. Děkujeme.
Starší přípravka, tento tým nám dělá
velkou radost a také nás skvělé reprezentuje nejen v okresní soutěži, ale také na
velkých turnajích. Vrcholem této kategorie bylo vystoupení na domácím turnaji
Eurofertil Cup III. kterého se zúčastnily
týmy jako Baník Ostrava, Sigma Olomouc, MFK Karviná a prakticky celá moravskoslezská špička ročníku 2008+2009.
Kluci ukázali, že patří k našemu nejtalentovanějšímu ročníku, odehráli skvěle
všech 7 utkání ve velkém tempu. Nejlepší utkání sehráli naši borci proti vítězi
turnaje týmu FC Baník Ostrava, kde si
odnesli výhru 2:1. V okresní fotbalové
soutěži se náš tým umístil na skvělém 2.
místě, když v osmi zápasech nastřílel 103
branek. Trenéři týmu Radim Smiga a Miroslav Culinka se o kluky pečlivě starají,
jejich hlavním úkolem v nadcházející jarní sezóně bude připravit tým na přechod
do mladších žáků. Trenérům děkujeme.
Mladší přípravka je co do počtu jedním z nejvíce rozvíjejícím se celkem.
Během posledního roku nám zde přibyla spousta nových kluků. Kluci odehráli
skvěle celou okresní fotbalovou soutěž,
kde patřili k nejlepším celkům. Dále se
zúčastnili spousty turnajů či trianglů,
kde se mohli poměřit i s takovými týmy
jako je Baník Ostrava či MFK Karviná,
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MFK F. Místek a vůbec se herně neztratili. V této kategorii jsme ve spolupráci s
týmem FC Baník Ostrava pořádali turnaj
"S Baníčky" Je vidět, že poctivá práce
trenérů Adama Valoška, Davida Vodáka
a Tondy Krečmera se vyplácí a zdárně
svou kvalitou kluků navazují na starší
přípravku.
Předpřípravka je tým kde jsou kluci
a holky ve věku 5-6 let. Zde máme také početnou základnu, celkem 28 dětí,
o které se stará skupina 6 trenérů. Děti
trénují dvakrát týdně. O víkendech se
účastní turnajů či přátelských utkání.
Před koncem minulé sezóny se uskutečnil nábor dětí do této kategorie, kde nám
přibylo 15 dětí. I tady je vidět, že budeme
mít skvělý tým, kluci se učí fotbalovým
dovednostem velice rychle a ukazují, že
jsou pohybově velmi nadaní. O nejmenší
se starají trenéři Lukáš Hawlasek, Ro-
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man Miczka, Ondřej Kulhánek, Jaroslav
Vlček, Martin Herman a Marek Liolias.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
trenérům mládeže za příkladné vedení
našich týmů. Rodičům za pomoc při organizování různých fotbalových či mimofotbalových akcí a velkou podporu
našich svěřenců po celý fotbalový rok.
Moc si vážíme také našich sponzorů, kteří podporují mládežnické týmy, ať už to
bylo při nákupu nových moderních tréninkových pomůcek či nových krásných
dresů (p. David Pikoň, p. Roman Miczka,
p. Tomáš Wojtyna) ﬁrmám, které podpořily náš fotbalový kemp Nadace ČEZ či
Nadace OKD, p. Stanislavu Kowalskému,
který dotuje dětem zimní soustředění či
ﬁrmám a jednotlivcům, kteří pomáhají
při organizaci našich turnajů Eurofertil,
Generali, výrobce cukrovinek Baníčky,
Stonavská restaurace, Internet pro Kaž-

dého, Interiéry Ryška. O to, abychom
dobře reprezentovali náš klub nejen
po sportovní stránce, ale i po té estetické se starají ﬁrmy ZINAsport a JOMA
sport. Velký dík patří Obci Albrechtice,
která zaštiťuje fungování celého našeho
klubu. Velký kus práce odvedl také náš
zásobovatel dobrot a pitného režimu při
různých turnajích p. Tomáš Pařík.
Závěrem do nového roku vám všem
přejeme především pevné zdraví, hodně
osobních i pracovních úspěchů a ať vás
štěstí provází na každém kroku. Pevně
věříme, že ke šťastným chvilkám přispějeme i my a po našich utkáních budete
odcházet domů spokojeni a s úsměvem
ve tváři. Těšíme se na vás i v roce 2019!
Oﬁciální internetové stránky FK Baník
Albrechtice: www.fkbanikalbrechtice.cz
Za výbor FK Baník Albrechtice
MAREK CHMIEL

Za triatlonem na jižní polokouli
Kdyby mi před devíti lety, když jsem
před svým prvním závodem stála vystrašená na břehu Těrlické přehrady,
někdo řekl, že se jednou s triatlonem
podívám do světa, asi bych si zaťukala
na čelo. Ale ono se to skutečně stalo, a
nejela jsem jen tak někam. Čekalo mě
mistrovství světa v polovičním ironmanu, na druhé polokouli, v Jihoafrické
republice...

Spolu se stovkami dalších triatletů
přilétáme do Port Elizabeth. Město žije
nadcházejícím závodem, ulice zaplňují
sportovci z celého světa, fanoušci, organizátoři, dobrovolníci, tanečníci, zpěváci,
stánkaři. Celý předzávodní týden je ve
znamení ceremoniálů, tréninků a úchvatných představení místních umělců.

V

1. září se konečně stavím na start.
Spolu se mnou je na břehu Indického
oceánu asi 1500 dalších závodnic. Mé
první plavání ve vlnách oceánu. Voda má 15 °C, neopreny jsou povinné.
Startujeme ve skupinách povzbuzovány bubnováním domorodců. Vstup do
oceánu komplikuje příboj, pak už ale
jde vše hladce, dostávám se do tempa
a plavání si užívám. Ve vodě opisuji obdélník o délce 1,9 km. Následuje dlouhý
přeběh do prvního depa a 90 km dosti
kopcovité a větrné cyklistiky. Naštěstí
nám vítr přeje alespoň na cestě zpět kolem pobřeží. Nohy už únavou bolí, ale
příjezd zpátky do města mezi fanoušky
je strhující. V dalším depu přeskakuji do
tenisek a vydávám se na půlmaraton po
pobřeží. Fanoušci lemují silnici, tleskají,
povzbuzují, a jak je zdejším originálním
zvykem – s celými rodinami grilují.
Běží se dva okruhy s pěkně záludnými
obrátkami na kopečku. Poslední kilometry zrychluji. Usmívat se do objektivů
už tak nějak nejde. Míjím šipku „TO FINISH“ a ocitám se na červeném koberci.
Manžel mi podává českou vlajku, zvedám ji nad hlavu a ukrajuji poslední metry svého největšího závodu. Pod cílovým

ážení sportovní přátelé, blíží se nám konec roku 2018
a já bych Vám chtěla popřát krásné, klidné
a veselé Vánoce.
Chtěla bych Vám poděkovat za podporu ve sportu,
žákům za vzornou reprezentaci TJ Albrechtice u Českého
Těšína, Obce Albrechtice, Regionálního centra v Karviné.
Dále děkuji Moravskoslezské krajské asociaci Sportu pro
všechny a České asociaci Sportu pro všechny.

obloukem vychutnávám opojnou atmosféru mistrovství světa. Závod dokončuji
jako stá ve své kategorii. Děkuji všem, co
stáli při mně a děkuji obci Albrechtice
za ﬁnanční podporu i zázemí. Kdo by to
byl řekl, že se z Albrechtického triatlonu
proplavu až ke břehům Afriky?
KAROLÍNA PÍCHOVÁ, SK Fuga

Rovněž děkuji celému výboru za výpomoc při různých sportovních soutěžích a turnajích. Obecnímu úřadu za ﬁnanční podporu a vedení ZŠ v Albrechticích za vzorný přístup k tělovýchově.
Vážení sportovní přátelé také do nového roku
2019 Vám přeji zdraví, štěstí a hodně sportovního
elánu.
DAGMAR PIPREKOVÁ, předseda TJ Albrechtice
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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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