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Začala rekonstrukce Dělnického domu

Po více jak 110 letech od výstavby začala v dubnu letošního
roku dlouho plánovaná a připravovaná rekonstrukce. Jedná
se o stavbu, která bude jak technicky tak i ﬁnančně velmi náročná, což je u rekonstrukcí v porovnání s výstavbou nových
objektů obvyklé. Stavbu provádí ﬁrma BDSTAV MORAVA ve
spolupráci s poddodavateli ﬁrmou Farma Stonava, VODOTOP
FM, ATELIER TOP KLIMA a dalšími. Celková hodnota díla činí 44 mil. Kč a plánované dokončení je v závěru příštího roku.
Je pořeba zdůraznit, že naše čtyřtisícová obec potřebuje mít
takový objekt, který odpovídá dnešním standardům a bude
sloužit především našim občanům po celá další desetiletí.
JINDŘICH FEBER, starosta

RADA OBCE
za období od 7. 3. 2019
do 9. 5. 2019 projednala např.:
 poskytnutí dotace Monice Byrtusové
ve výši 14.000,- Kč na nákup technického vybavení a internetové konektivity
pro zprostředkování on-line videa streamu z čapího hnízda umístěného na
objektu obecní policie,
 schválení přidělení zakázky na dodávky a služby pro akci „Obnova veřejného osvětlení na ul. Bělehradská,
Jarní, Břízová, Dubová, Hlavní a Rakovecká“ dodavateli Zdeňku Halabicovi,
se sídlem Gen. Hrušky 1210/22, Ostrava Mariánské Hory, IČ: 11527188, dle
podané nabídky ve výši 670 562,- Kč
bez DPH,
 schválení přijetí investiční dotace
z Moravskoslezského kraje v maximální výši 1 250 000,- Kč určenou na ﬁnancování uznatelných nákladů spojených
s pořízením cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce
Albrechtice,
 schválení konání veřejné sbírky
formou shromažďování příspěvků na

zvláštním bankovním účtu na dobu
neurčitou od 1. 7. 2019 na účel ﬁnancování celkové rekonstrukce budovy
a areálu Dělnického domu, ul. Hlavní
166 v Albrechticích,
 přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Opravy přístupových chodníků k bytovým domům, ul.
Středová a Hornická; Úprava zpevněné
plochy u objektu č.p. 11, ul. Školní“ vítěznému uchazeči: DK-Plant zahradnické služby s.r.o., se sídlem Chotěbuzská
885, Albrechtice, IČ: 28615549,
 zadání pořízení kamerového systému v obci Albrechtice spol. IPK Kvalitní prodej s.r.o., se sídlem Životická
491, Albrechtice, IČ: 01759426 za cenu
pořízení 215 000,- Kč (s DPH) a s výdaji na údržbu ve výši 2 000,- Kč/měsíc
(s DPH),
 souhlas s plnou uzavírkou části ul.
Obecní v úseku od křižovatky ul. Hlavní, Školní a Obecní po budovu č.p. 698,
v termínu od 29. 6. 2019 do 1. 7. 2019
k uspořádání akce Albrechtická pouť,
 poskytnutí spolku DucatusTeschinensis, z.s., se sídlem v Bystřici č.p.
759, IČ: 27059979 dar na podporu vydání publikace nazvané „Od Těšína po
Bohumín“ v celkové výši 1 000,- Kč.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 5. 3. 2019 a 21. 5. 2019
projednalo např.:
 rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce Dělnického domu č.p. 166, ul. Hlavní, Albrechtice“
vítěznému uchazeči ﬁrmě BDSTAV
MORAVA s.r.o., se sídlem č.p. 88, 739
36 Bruzovice, IČ: 26807947,
 přijetí neinvestiční dotace v maximální výši 700 000,- Kč na projekt
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně
základních škol Albrechtice v souladu
se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
snesení 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.
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JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ
Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice.
Dle školského zákona §167 se při základních, středních a vyšších odborných
školách zřizuje školská rada. Školská
rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy.Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její
volební řád. Třetinu členů školské rady
jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
Od ledna 2018 pracuje při Základní
škole a Mateřské škole Albrechtice nová školská rada. Za členy školské rady
pro období 2018 až 2021 byli již dříve
jmenováni či zvoleni tito zástupci:

za Obec Albrechtice
Ing. Aleš Molinek – předseda
Bc. Kateřina Melišová – místopředseda
p. Martin Šipula

z řad pedagogických pracovníků
Mgr. Ingrid Demelová
Mgr. Irena Ruhswurmová
p. Květuše Fusiková

z řad rodičů nezletilých žáků
Ing. Růžena Recmanová
Mgr. Galina Struhárová
p. Stanislav Galuszka

Dle §168 školského zákona
školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních
a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické
osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření
ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České
školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství
a dalším orgánům státní správy.
Informace a materiály k zasedání školské rady naleznete na webových stránkách školy www.zsalbrechtice.cz, v záložce O škole – Školská rada.
Předseda školské rady,
ALEŠ MOLINEK

Dárci krve

Obec Albrechtice bude na podzim tohoto roku oceňovat své
občany, kteří jsou dárci krve a
byli v roce 2018 oceněni Českým červeným křížem. 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 ﬁnančním
darem držitele zlatých křížů všech tříd
i držitele plaket.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka sociálních věcí

Těrlický okruh
– změny v dopravě
Ve dnech 13.–14. 7. 2019 proběhne
v Těrlicku závod silničních motocyklů
„O Havířovský Zlatý kahanec“ Těrlického okruhu. Z toho důvodu očekávejte, stejně jako i v předchozích létech,
změny v dopravě. V některých úsecích
bude silnice ve směru na Havířov a ve
směru na Těrlicko uzavřená v obou
dnech a doprava bude na křižovatce na
Pacalůvce odkloněna. Změny budou i
v autobusové dopravě MHD Havířov.
Podrobnější informace zabezpečí dopravce.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční událost:  narození
dítěte  uzavření manželství  změna jména či příjmení,  úmrtí, aby
tuto skutečnost nahlásili na matriku Obecního úřadu Albrechtice, dveře č. 22
(1. patro). Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

INFORMACE
PRO OBČANY:
Blíží se termín splatnosti místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 (dále
jen poplatek za ODPAD). Žádámeobčany, kteří ještě nesplnili svou poplatkovou povinnost, aby tak učinilico nejdřív.

ODPAD: 500,- Kč/osoba/rok
Povinnost uhradit místní poplatky je
do 30. 6. příslušného kalendářního
roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a 30. 9.
příslušného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově
v pokladně Obce Albrechtice, a to
v přízemí (sekretariát) nebo v prvním
patře (matrika) také formou bezhotovostního platebního styku – tedy
platební kartou nebo 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 je poplatek hrazen, 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. 1/2018“ v čl. 6, na stránkách
www.obecalbrechtice.cz v sekci
„Právní předpisy obce Albrechtice“.
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost
splnili za rok 2018 i předešlé roky.
Nesplněním poplatkové povinnosti
může být nařízena exekuce.
KORNELIA KAPIASOVÁ,
referentka majetkoprávní
majetek@obecalbrechtice.cz
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 45 oznámení,
řešeno 26 přestupků na úseku silničního provozu, 2 přestupky dle § 4/2 zákona č. 251/2016 Sb., 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 10 volně pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti byli psi majitelům vráceni
a přestupky řešeny ve zkráceném řízení. Psi, u kterých nebylo možno zjistit
majitele, byli předání odchytové službě
a převezeni do útulku.
 Dne 26.02.2019 v 12.49 hodin telefonicky oznámil pan R.M. z Albrechtic, že
právě teď na fotbalovém hřišti s umělým
povrchem vedle ZŠ neznámý mladík posprejoval střídačku oranžovou barvou.
Hlídka OP se ihned vydala na hřiště
a již z dálky viděla posprejovanou střídačku a dvě osoby, které zrovna odcházely z místa. Hlídka následně osoby
zadržela a rozpoznala W.D. a J.L. oba z
Albrechtic. Mladík J.L. se ke všemu přiznal a byl hlídkou OP omezen na osobní
svobodě a jelikož zde bylo podezření na
spáchání trestného činu poškození cizí
věci formou sprejerství, byla vyrozuměna PČR, která si případ převzala a mladíky odvezla na obvodní oddělení do
Těrlicka k výslechu.
 Dne 07.03.2019 v 20.57 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
má nahlášeno od servírky pivního baru
„Miczka“, že jí jeden z hostů nechce zaplatit útratu, a prosí hlídku OP, aby věc
řešila. Hlídka OP na místě zjistila od
servírky B.A. z Albrechtic, že host R.P.
z Havířova na její výzvu nebyl ochoten
zaplatit svůj účet. Hlídka OP zjevně
podnapilého muže požádala o doklad
totožnosti a následně po krátké domluvě účet zaplatil. Na místo poté dorazila
i hlídka PČR Těrlicko a věc si zadokumentovala.
 Dne 08.03.2019 v 22.52 hodin telefonicky oznámila paní V.B. z Albrechtic,
že nedaleko jejich bytovky sedí v autě
nějaká mládež a už asi hodinu pouští
velmi hlasitou hudbu. Hlídka OP pojížďkou na místě zastihla pana R.R. z Albrechtic, který s několika kamarády ve
svém vozidle pouštěl hudbu, která byla
skutečně velmi hlasitá. Byli upozorněni
na rušení nočního klidu. Hudbu ihned
vypli a místo opustili. Řidič vozidla navíc neoprávněně vytvořil překážku na
pozemní komunikaci tím, že umístil doprostřed vozovky výstražný trojúhelník.

Byl tedy hlídkou předvolán a následně
vyřešen v blokovém řízení.
 Dne 09.03.2019 v 02.04 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
má nahlášeno od slečny Š.K. z Albrechtic, napadení její matky přítelem a prosí
hlídku OP o součinnost, jelikož jsou u jiného případu a na místo dojedou později. Hlídka OP pojížďkou na místě zjistila
na ulici Hornické u č.p.666 na chodníku
slečnu oznamovatelku a muže s dítětem,
který seděl v trávě a u něho stálo úplně
nahé dítě (chlapec cca 5 let). Hlídka se
muže dotázala, co zde provádí, jestli je
dítě jeho a kde má oblečení. Na to muž
začal dítě oblékat do svých kalhot, ale
vzápětí oznamovatelka dítě zabalila do
své bundy a odnesla do bytu své matky
v doprovodu strážníka. Druhý strážník
zůstal na místě s mužem, který byl zjevně podnapilý. Vzápětí na místo dorazila
hlídka PČR, která vyzvala muže k prokázání totožnosti. Muž nechtěl spolupracovat a začal být agresivní, na což
jej hlídky spoutaly a následnou lustrací
byl zjištěn B.V. z Českého Těšína. PČR si
případ převzala a odvezla muže na PZS
do Karviné. Pro dítě si dojela babička.
Hlídka OP pokračovala v hlídkové činnosti.
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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
 Dne 25.03.2019 v 07.24 hodin telefonicky oznámil pan W.D. z Albrechtic,
že v neděli 24.03.2019 došlo k dopravní
nehodě na křižovatce ulic Bělehradská
a Lesní, kde řidič způsobil škodu na majetku obce a ujel od nehody. Na místě
zůstala registrační značka vozidla, podle které hlídka OP zjistila majitele pana
I.J. z Albrechtic. Na místě byla pořízena
fotodokumentace a věc byla předána
PČR k dalšímu šetření.
 Dne 06.04.2019 v 01.14 hodin během
pojížďky hlídka OP zahlédla na ulici
Středové vozidlo couvající v jednosměrné ulici. Když řidič zpozoroval vozidlo
OP, zajel k parkovišti, kde zastavil. Hlídce se chování řidiče zdálo podezřelé,
a jelikož bylo toto vozidlo asi před 10
minutami spatřeno u restaurace Na Zámostí, proto se rozhodla jít k vozidlu,
ze kterého vystoupily dvě osoby. Byly
vyzvány hlídkou k předložení dokladů
totožnosti, ale ani jeden z nich neměl u
sebe žádné doklady. Jednalo se o muže
a z obou byl cítit alkohol, proto byla na
místo přivolána hlídka PČR Těrlicko
a ta si případ převzala k dořešení.
 Dne 10.04.2019 v 08.50 hodin osobně
oznámila paní V.L. z Albrechtic, že její
přítel začal být poslední dobou agresivní, dělá jí problémy a ona by chtěla, aby
se odstěhoval z jejího bytu. Má z přítele
strach a prosí hlídku OP, aby u toho asistovala. Hlídka pochůzkou na místě zjistila v bytě oznamovatelky jejího přítele,
kterého požádala o předložení dokladu
totožnosti. Lustrací byl zjištěn pan T.V.
z Českého Těšína a ten byl vyzván oznamovatelkou, aby si sbalil své osobní věci
a opustil její byt, což učinil.
 Dne 01.05.2019 v 03.20 hodin během
pojížďky hlídka OP spatřila na ulici Životické otevřenou jednu část garáže.
Hlídka přijela ke garáži a zjistila násilně vypáčené dveře, ve kterých chyběl
zámek. Hlídka okamžitě vyrozuměla
hlídku PČR Těrlicko, místo činu zajistila
a obhlédla okolí, jestli zde nejsou další
stopy po násilném vloupání. Po příjezdu hlídka PČR zjistila majitelku garáže,
kterou hlídka OP vyrozuměla a přivezla
ke garáži. Případ si převzala hlídka PČR
a hlídka OP vykonávala asistenci.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP
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Akce Z – dobrovolná a bezplatná práce
V minulém článku v Albrechtických listech jsem se zmínila, že adaptace staré
české školy na nový obecní úřad v roce
1989 byla poslední akcí Z v naší obci.
Pozdě mne však napadlo, že tento termín
dnešním třicátníkům a mladším ročníkům už nic neříká. A pokud ano, představují si zřejmě pod tím pojmem něco jako
povinnou robotu nebo nucené práce.
Takže se vše pokusím napravit.
Podívejme se ale napřed, co na téma
Akce Z vypovídá Česká wikipedie – cituji: Akce Z byla v dobách komunistického režimu v Československu neplacená
pracovní činnost obyvatel. Jednalo se
o výpomoc v oblastech, kde státní a obecní správa tyto úkoly nezvládala. Oﬁciálně se jednalo o dobrovolnou, bezplatnou
práci. K typickým činnostem v rámci akcí Z v 50. a 60. letech patřil např. úklid
sídlišť. Později však akce Z začaly mimo
původně zamýšlené občanské svépomoci
zahrnovat i obsáhlejší akce – výstavbu
a modernizaci bytů, kanalizace, prodejny
či kulturní domy.
V naší obci můžeme těmto akcím za
mnoho poděkovat – jednou z prvních
velkých akcí Z byla stavba budovy národního výboru a dvou školek, která byla
ukončena v roce 1959. Postupně v obci
přibylo několik prodejen. Opravovány a
přistavěny byly obě školy. S přispěním
místních občanů bylo vybudováno fotbalové hřiště. V roce 1972 byla dokončena
moštárna, v roce 1973 most na Paseky,
budova hasičské zbrojnice v hodnotě díla 1 558 000,- Kčs byla dána do provozu
v roce 1975, v roce 1980 byla dokončena
stavba smuteční síně na hřbitově. Když

v roce 1980 zahájila provoz linka autobusu č. 2, byly vybudovány autobusové
zastávky. V letech 1980-83 vyrostlo nákupní středisko. Bylo rozšířeno zařízení
v areálu Zámostí včetně veřejného osvětlení a chodníků (1983), na Dům s pečovatelskou službou byla adaptována v letech
1985 – 86 bývalá provozovna Svitu. Zdravotní středisko bylo dokončeno v roce
1987. V tomtéž roce byla také dostavěna
a otevřena restaurace Štola u Těrlické
přehrady. V rámci akce Z byl v lokalitě
na Korcůvce kousek od hospodářství Červenky zřízen první lyžařský vlek v okrese
Karviná.
Díky obětavosti občanů byla postavena
také centrální kotelna, čistička odpadních
vod včetně kanalizace a kilometry vodovodů, místních komunikací a chodníků.
V roce 1958 byla provedena rekonstrukce
obecní cesty do osady Zadky (nákladem
20.000,- Kčs) a kanalizace mezi sídlištěm
a římskokatolickým kostelem nákladem
70.000,- Kčs. V roce 1962 byla provedena
přístavba dvou tříd a dvou kabinetů v české škole, dále byla postavena kanalizace
ze sídliště a přilehlých rodinných domků
v centru obce. Celková hodnota díla činila 85.000 Kčs a bylo odpracováno 2.830
brigádnických hodin. V roce 1963 byla

v akci Z opravena obecní komunikace na
Pardubice – občané odpracovali 1.433
hodin. Byl také položen dlážděný chodník od kina až k odbočce na Rakovec.
V roce 1965 byla v osadě Paseky dokončena prodejny Jednoty-Jedność. O rok později byla dokončena prodejna potravin
na Pardubicích. V roce 1967 byla postavena na Zámostí krytá hala. V roce 1970
bylo v rámci drobných neinvestičních akcí Z vytvořeno dílo v hodnotě 1.047.000
Kčs a bylo při tom odpracováno celkem
30.975 hodin. V roce 1979 proběhlo 24
neinvestičních akcí, občané odpracovali
celkem 62 115 hod (průměr na občana
21 hodin) a vytvořili tak dílo v hodnotě
884.000,- Kčs. Pracovalo se např. na údržbě Památníku osvobození, parčíků a zelených ploch v obci, úpravy okolí prodejen,
čištění a opravy chodníků, údržba hřiště,
položení 50 m chodníku u Dělnického
domu, dokončení dětského kluziště na
Rakovci apod.
Není ani zdaleka možné, abych sepsala v jednom článku všechny akce Z za
všechna ta léta a jejich celkovou hodnotu, ať již v korunách či v odpracovaných
hodinách, ale snažila jsem se, aby si dnešní mladá generace uvědomila, co všechno místní obyvatelé dokázali vybudovat.
A i když některé stavby již neslouží původnímu účelu, měli bychom si všichni
těchto hodnot patřičně vážit, protože je to
výsledek poctivě vykonané práce našich
občanů.
A mimochodem – to »Z« neznamená
zadarmo, ale zvelebování!
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce, alkronika@email.cz

Divadlo v Albrechticích si našlo diváky

Divadlo v Albrechticích dlouho nebylo.
A některým z nás chybělo. Dozvěděli
jsme se o povedeném představení komedie Dokonalá svatba v podání Příborského divadla Přídlo. Naši nabídku
zahrát si pro diváky v domě PZKO přijali a my jsme napjatě čekali, jaký bude zájem. Byl obrovský. Během krátké
doby bylo představení vyprodané. 120
diváků zaplnilo sál. Už úvodní lechtivá
scéna vyloudila všem úsměv na rtech
a na konci mohli snad všichni říct, že se
dobře pobavili.
S divadelními představeními nekončíme. Pozitivní ohlasy nás motivovaly
a budeme hledat další kusy, které bychom do Albrechtic rádi přivezli.
Za SPA HELENA MARKOVÁ
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Červen – včelařská sezóna vrcholí

Albrechtičtí včelaři se jako každoročně
sešli v březnu na výroční členské schůzi.
V průběhu schůze zaznělo hodnocení roku 2018 a tradičně také zdravice přátel z
Havířova a z Těrlicka. V základní organizaci ČSV máme nyní 42 řádných členů a
více jak 300 včelstev, což je nárůst oproti
předchozímu roku o téměř 50 včelstev.

v silném včelstvu až 50 tisíc včel. A vývojový cyklus od vajíčka po létavku sbírající nektar je až 40 dnů.
V loňském roce byly v Albrechticích
2 hlavní snůšky, mimo jarní z ovocných
stromů pak byla koncem června vysoce
nadprůměrná z lípy. Pomohlo tomu teplé počasí v období jarního kvetení stro-

Včelaři si připomenuli z pohledu medných výnosů úspěšný loňský rok. Jak
tomu již bývá v posledních letech pravidlem, zima přechází teplotně a bohužel
i srážkově přímo do léta a blížíme se klimatu, které bylo ještě nedávno typické
pro jižní Moravu. V minulosti se jarní
květena rozvíjela postupně v průběhu
všech tří jarních měsíců. V posledních
letech při překotném oteplení se období
květu všech ovocných stromů zkracuje
na pouhých několik týdnů. Totéž platí
pro lesní stromy, kde zejména kvetení
vrby a olše podněcuje předjarní rozvoj
včel, ale javory již přinášejí významnou
včelí snůšku. Období předjarní a jarní
včelí pastvy se tak podstatně zkrátí a
včelky ji nejsou schopny plně využít, neboť včelstva se nedostanou tak rychle do
síly. Pro zajímavost ve včelstvu do jara
přezimuje 5 až 10 tis. včel, ve vrcholné
sezóně koncem května a v červnu je

mů a srážkově příznivé období v květu
líp, kdy nebylo příliš sucho, ale bylo přitom teplo. Za loňský rok jsme tedy měli
výnos medu nadprůměrný.
Letošní zimu včely přežily docela příznivě. Ovšem prudké dubnové oteplení
vystřídalo několik týdnů trvající ochlazení v květnu a jarní snůška tak byla
promarněna, neboť včely se kvůli studenému počasí vrátily na dlouhý čas zpět
do úlů.
Náš spolek zajišťuje pro všechny včelaře bezplatné léčení proti roztoči varroa. Bohužel je to tak, že bez pravidelných léčebných zásahů by naše včelstva
nepřežila nápor těchto cizopasníků. Používáme samozřejmě pouze schválená
syntetická léčiva (Gabon, Varidol) nebo
přírodní léčiva na bázi kyseliny mravenčí a šťavelové. Aplikace léčiv je u nás
dozorována ze strany veterinární správy
a zodpovědných členů – včelařů a je pro-

Divoké čarodějnice
V posledních 4 letech, kdy jsme pořádali Pálení čarodějnic,
jsme si zvykli na vydařené počasí. Letos už i předpověď byla dramatická, ale pořád to vypadalo, že se přece jen mohlo
v deštivém konci dubna vyčasit. Vše bylo připraveno – občerstvení, vatru postavili hasiči, na své spuštění čekaly i skákací
hrady. Přestože nepršelo vytrvale a občas se obloha projasnila, letos jsme si deště opravdu užili. Přesto se akce vyvedla.
Tentokrát se účastnilo asi 300 lidí, děti bavil klaun, a že se
opravdu bavily, i když v gumáčcích, kapela Střepy hrála letos
opravdu skvěle a hudba hrála až do nočních hodin. Čarodějnici se hořet nechtělo: zrovna ve chvíli, kdy se zapalovala vatra,
spustil se velký liják. Ale o to zajímavější podívaná to byla...
Za SPA HELENA MARKOVÁ
Tak příští rok zase!

váděna zásadně mimo snůškové období,
takže naši odběratelé se nemusí obávat
nějakých reziduí v medu.Na účely léčení a také na vylepšení vybavení našich
členů pro práci se včelstvy dostáváme
také každoročně příspěvek z rozpočtu
obce, což je pro náš spolek významnou
podporou.
V loňském roce jsme také v rámci vylepšení kvality našich včelstev do spolku koupili48 včelích matek pro 20 členů,
vlastně pro všechny, kteří o nové matky
projevili zájem. A jelikož součástí naší
práce je i vzdělávání, nabídli jsme našim
včelařům v letošním květnu účast na
kurzu chovu včelích matek v Těrlicku
u zkušeného včelaře Jaromíra Heczka.
A tak zejména začínající včelaři měli
možnost seznámit se s nejzajímavější
a vrcholnou částí včelařovy práce. Neboť než kupovat včelí matky je určitě
lepší, když si je naši včelaři budou umět
vychovávat sami.
Nezanedbatelnou aktivitou našeho
spolku je také snaha o vylepšení včelí
pastvy v našem okolí. A to je výsadba
dřevin anebo výsevy nektarodárných
rostlin. V loňském roce se nám nepodařilo vysadit stromořadí lip, jak jsme zvažovali a také jsme neuspěli v dotačním
programu „Péče o krajinu“ na výsadbu
stromořadí ovocných stromů. Ve spolupráci s obcí se pokusíme dotaci získat
letos, máme záměr vysadit stromořadí
tradičních regionálních odrůd švestek a
slivoní kolem ulice Vrbiny a Pardubická.
Co se týče očekávaných výnosů medu,
budeme se těšit, že se počasí v červnu a
červenci vylepší, abychom mohli nabídnout opět kvalitní albrechtický med, na
který jsou naši odběratelé zvyklí. Ať se
tedy vydaří letošní včelařský rok!
ČESLAV VALOŠEK,
předseda ZO ČSV
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Náš rok 2018 – ZKO Albrechtice
V roce 2018 jsme oslavili tříleté výročí
naší malé ZKO. Parta deseti zapálených
pejskařů si řekla, že se chce společně
scházet a zdokonalovat vycvičenost našich psů. Z původních deseti nás zůstalo šest, ale počet bývá doplněn z našich,
neméně báječných nováčků se svými
psy. Naše historie je velmi pestrá. Před
založením naší ZKO jsme měli své působení v různých ZKO. Vždy jsme náš
čas věnovali našim psům a tak se naši
členové mohou pyšnit titulem Juniorský mistr republiky nebo jsou vítězové
nejrůznějších závodů jak v civilní tak i
v policejní kynologii.

Jařmíková s německou ovčandou Charrissmou, zastupovala hostující Daniela
Malušová s německým ovčákem Original Dreamem Faustus Moravia. A ačkoliv se této mladé dvojici v tomto roce
nepodařilo kvaliﬁkovat na mistrovství
republiky, určitě o nich ještě v kynologickém světě ještě uslyšíme.
Vzhledem k velmi dobře hodnoceným akcím ze strany kynologické veřejnosti, byla naše ZKO oslovena s nabídkou, pořádat Mistrovství republiky
mládeže a juniorů ČKS – stopaři 2018.
Jedná se o velmi prestižní akci, které se
účastní mládežníci a junioři z celé Čes-

V září 2018 jsme uspořádali „tradiční“ Výběrový závod na MR republiky
mládeže a juniorů ČKS – stopaři 2018.
Posuzování se ujal mezinárodní rozhodčí pan Tichý a kladení stop zkušení
kladeči pan Novák a paní Dobrovičová.
Je obdivuhodné sledovat naše mladé,
začínající kynology, jak zvládají práci se svými psími kamarády. A že jsou
v tom dobří, to můžeme vidět na jejich
vzrůstajícím počtu. I v naší organizaci
se věnujeme práci s mládeží a tak naši
ZKO, stejně jako v loňském roce Lucie

ké republiky. Samotnou účast si však
musí vybojovat v rámci výběrového
závodu. K posuzování byli delegováni
pan Radovesnický a pak Klapal, stopy
pokládalo družstvo zkušených kladečů
pánové Lahuta, Václavek a Křížek. Závod trvá dva dny, během kterých závodníci se svými psy musí vypracovat dvě
různé stopy a získat tak čím jak nejvyšší
bodové hodnocení.
Samotná organizace závodu byla postavena na osobnostních dovednostech
našich členů, kteří do akce zapojili celé

své rodiny. Ale „stopařina“ je především o terénech k položení stop. Přáli
jsme si, aby naši mládežníci a junioři
měli kvalitní podmínky pro předvedení svých natrénovaných výkonů a toto
přání nám pomohli naplnit zemědělci
hospodařící na pozemcích v okolí Albrechtic u Českého Těšína, Těrlicka
a Hradiště, p. Koch - farma Stonava,
p. Heczko a p. Kubienski. Zázemí pro
ubytování a stravu nám pak poskytli
majitelé penzionů Tarem a V zátoce,
z okolí Těrlické přehrady. S ﬁnančním
a dárkovým zajištěním závodu nám
pak pomáhal samotný Český kynologický svaz, obec Albrechtice u Českého
Těšína, nadace Havířovské teplárenské
společnosti
a.s..LegastroBatums.r.o,
Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice
u Českého Těšína a další.
V den závodu bylo zaregistrováno
9 závodníků do doplňkové kategorie.
Tuto kategorii později vyhrála Nikol
Kubištová s fenkou německého ovčáka
Tarou z Mnichovy zahrady, zastupující
Český klub chovatelů německých ovčáků. V kategorii mládeže startovalo 9
závodníků. Titul Mistra mládeže stopařů 2018 získala Markéta Galuszková
s fenou belgického ovčáka Fergie Sarah Moravia. Tato závodnice úspěšně
reprezentovala Moravskoslezský kraj.
I junioři Moravskoslezského kraje nezůstali pozadu a Nováková Tereza s fenou
německého ovčáka Unou ze Stříbrného
kamene získala titul Juniorského mistra
stopařů 2018. Soutěž družstev vyhrálo
družstvo Moravskoslezského kraje, na
druhém místě skončilo družstvo Plzeňského kraje a třetí místo obsadilo družstvo kraje Středočeského.
Trochu jsem zavzpomínala na náš
předchozí rok. Myslím si, že se nám docela povedl a tak mi v této chvíli nezbývá nic jiného, než poděkovat všem těm,
kteří nás podporují ať již ﬁnančně nebo
nám umožňují výcvik na svých pozemcích a našim členům, bez kterých by to
nešlo.
MICHAELA OHŘÁLOVÁ, jednatel
ZKO Albrechtice

Jak jsme tvořili a co chystáme
Letos pokračujeme v tradici tvořivých
večerů. Tentokrát v Pizzerii, jsme opět
drátovali velikonoční motivy. A při této
příležitosti je vždycky čas probrat další
vhodné aktivity. Na podzim bychom rádi připravili kurzy háčkování a ručního

pletení dek. Přes kurz výroby vánočních
dekorací se pak opět přiblížíme k vánočnímu jarmarku s tradičním názvem Šikovné ručičky. Tentokrát v prostorách
PZKO a ve spolupráci s dalšími místními spolky.

Pokud byste chtěli na jarmarku vystavovat, prodávat, případně připravit
workshop, kontaktuje nás prosím.
Tel.: 728 306 879
e-mail: spa2015@post.cz
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Działalność
Klubu Kobiet na przestrzeni lat

Z ŻYCIA MK PZKO:
Przy Miejscowym Kole Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w
Olbrachcicach działa prężnie od ponad
45 lat KLUB KOBIET. Założony był 5. 6.
1973 roku. Pierwszą i długoletnią kierowniczką była Wanda Hebdowa, następczyniami Małgorzata Fajowa, Olga
Cieślowa, a obecnie od r. 2003 funkcję
tą piastuje Maria Witoszkowa.
Takie same Kluby Kobiet powstawały przed półwiekiem i działają po dzień
dzisiejszy przy większości MK PZKO na
naszym terenie a ich działalność koordynowana jest przez Sekcję Kobiet przy
Zarządzie Głównym PZKO. Kluby Kobiet od początku zajmują się sprawami
gospodarczymi polegającymi na przygotowaniach poczęstunków i bufetów,
czyli zaplecza kulinarnego, na imprezy
związkowe – festyny, festiwale, bale,
wigilijki, świetlice, zebrania członkowskie, spotkania towarzyskie przy okazji
smażenia jajecznicy, święta ziemniaka
i inne. Zajmują się też organizowaniem
kursów, wystaw, wycieczek i wzajemnych spotkań. Dwa razy w roku delegacje pań ze wszystkich KK od Jabłonkowa po Bogumin mają możliwość zejść
się na Wiosennych i Jesiennych Spotkaniach, które organizuje Sekcja Kobiet
przy ZG PZKO. Po programie kulturalnym i referatach podsumowywana jest
tam praca kobiet w Związku a także
przebiegają tam raz w roku warsztaty
twórcze, podczas których można zapoznać się z nowymi formami robót ręcznych. Ważnym wydarzeniem w życiu

Spotkanie Klubu Kobiet 4 kwietnia 2018 r.

KK jest Festiwal PZKO, na który panie
do przodu się przygotowywują. Są widoczne w punktach gastronomicznych,
chórach, dostarczają eksponaty na wystawy towarzyszące, urządzają kąciki
dla dzieci.
Klub Kobiet przy MK PZKO w Olbrachcicach zrzesza obecnie 22 panie
i spotyka się regularnie w pierwszą środę każdego miesiąca w Domu PZKO.
Na przestrzeni lat urządził sporo kursów, takich jak: kursy kroju i szycia
zakończone przeglądem mody, kurs
haftu maszynowego, kurs zimnej kuchni, kurs techniki frywolitkowej, kurs
pieczenia i zdobienia pierniczków miodowych, pokaz techniki paczworkowej,
pokaz malowania obrazów techniką enkaustyczną, pokaz techniki klockowej
i koronkowej.
Co kilka lat nasz KK urządza dwu lub
trzydniowe wystawy robót ręcznych,
które cieszą się sporym zainteresowaniem zwiedzających i którym towarzyszy zawsze dobrze zaopatrzony bufet.
Wystawy te przebiegały pod takimi nazwami, jak np.: „aby ładnie było w domu w święta i nie tylko…”, „To, co jest
– to wszystko już było i wszystko będzie,
czego nie ma” (cytat Henryka Jasiczka),
„Pod dyktando kalendarza”. Tak samo
panie z naszego KK odwiedzają wystawy w poszczególnych Kołach, zbierają
doświadczenia i nowe pomysły dla swej
pracy twórczej.
Duże powodzenie miały zawsze wycieczki połączone z ekskursjami. By-

ły to ekskursje do muzeum obuwia
w Gottwaldowie, do fabryki konfekcji
w Bytczy, do Makyty, gdzie szyto odzież
i można było odkupić sobie resztki materiałów, do fabryki kapeluszy Tonak
w Nowym Jiczynie, do muzeum szkła w
Karolince oraz wycieczki do Luhaczowic, Sulowskich Skał, do zamku Karwina-Frysztat, do biblioteki w Karwinie-Frysztacie i do miejscowej biblioteki,
do Archeoparku w Podoborze, do Opawy, do Ligotki Kameralnej, do Cieszyna
i z powrotem przez most dla pieszych
łączący oba brzegi rzeki Olzy, do drzewionki Kotuli w Hawierzowie, do muzeum w Pietwałdzie, do minibrowaru
w Olbrachcicach, do Grodziszcza.
W r. 1974 Klub Kobiet zawiązał przyjaźń ze Stowarzyszeniem Miłośników
Ziemy Namysłowskiej w Namysłowie
(Polska) i przez następnych parę lat
przebiegały wzajemne odwiedziny,
w ramach których dochodziło do osobistych spotkań pań i wymiany doświadaczeń kulinarnych oraz rękodzielniczych. Po dzień dzisiejszy natomiast
trwa i owocuje współpraca z Macierzą
Szkolną a także Czeskim Związkiem
Pszczelarzy.
Panie z Klubu Kobiet chętnie się
spotykają, wymieniają doświadczenia,
dzielą się swymi umiejętnościami, lubią pogwarzyć, upiec, ugotować, wspólnie zwiedzać bliższą lub dalszą okolicę.
Choć lat nie ubywa, ale przybywa, przebywając razem, panie czują się raźniej i
(as)
nie tracą wigoru.
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SDH Albrechtice
Hasiči se vody nebojí, a proto jsme jednu ze sobot s mládeží
a jejich rodiči strávili na bazéně. Dospělí si mohli vyzkoušet
potápění s dýchacím přístrojem v hloubce, pro mladé jsme
měli připravené hry, základy chování ve vodě i záchrany s házečkou a záchranným pásem nebo potápění s dýchací maskou
v menší hloubce.
Další víkend nás čekala zkouška a to Odznaků odborností. Jedná se o sedm okruhů, kdy si každý vybere jeden z nich
a před komisí prokazuje své dovednosti a znalosti, např. strojníka, kronikáře, preventisty a podobně. Všech sedm dětí svou
zkoušku úspěšně složilo.
Železný hasič pro nás byl první letošní soutěží. Je to netradiční soutěž pro nás, ale tradičně v Dolní Lutyni, kam jezdíme
pravidelně od prvního ročníku. Letos jsme měli zastoupení
mladší a starší kategorie a nově i za dorostence.
Malý přechod Beskyd jsem sice v plánu práce původně
neměla, ale řekla jsem si, proč nevyužít květnového volna.
V úterý naše šestnáctičlenná skupina s jedním hafanem dojela vlakem do Mostů u Jablunkova, odkud jsme se vydali na
Kamennou chatu. Nejmenší člence bylo 4,5 roku, přesto jsme
stihli dojít v krásném čase dvě hodiny a nějaké drobné. Ubytování nakonec bylo ve vedlejší roubence, kde jsme se cítili jako
v pohádce. Večer jsme hráli spoustu her, které si děti statečně
vynesly až nahoru a jelikož byla čistá obloha, využili jsme pokoukání na hvězdy. Ráno si každý vybral snídaní dle svých
chutí, navštívili jsme rozhlednu a vydali se do Lomné. Tam
nám ještě zbyl čas na oběd a hřiště a pádili jsme domů. Počasí,
parta i ubytování nám vyšlo skvěle.
Jelikož jsem se před časem začala věnovat i dorostencům,

Ludowym piórym:
Teraz mie tak smutek przicisko, że se mi
nie chce pisać, ale jaki by to były ty nasze Olbrachcicki listy, bez pore słów po
naszymu.
Tak mi pizło do głowy, żech o rybiorzach eszcze nic prowdziwego nie napisoł, choć o nich aji o myśliwcach krónży
moc plotek. O krokodylu, kiery pływoł
w Cierlicku, to plotka nima.
Sómsiod Eman je wielkim rybiorzym.
Poradzi przesiedzieć pore godzin w zimie, w lecie nad zalewym cierlickim,
choć nikiedy nie prziniesie do kuchynie ani ruzika. Króm wyndkarstwa mo
też rod piwko i partyje kamratów. Jak
jedzie na kole na ryby do Cierlicka, ni
musi ani zwónić, co mu tak cinkajóm
piwne ﬂaszki we dwóch wielkich sabatorach wedle zadnigo koła.
Nikiedy se mu stanie, że ryby mało
bieróm i tak przesiedzi nad wodóm aji
obiod, dóndzie mu zasoba piwa, stanie
se markotny. Nikiedy popyto kamratów,
aby mu powachowali wyndki i idzie na
„czepowanego Radka” do Jaśkowej gospody.

zatím poslední akce byla věnována jim. Jednalo se o dvoudenní Kemp dorostu, který každoročně pořádá Krajské sdružení
hasičů. Děti byly celý víkend ubytované v Ostravě a pod dohledem zkušených trenérů se zdokonalovaly (nebo i nově učily) disciplíny, které jsou pro ně důležité. Nechyběly tak základy rozcvičky, běžecká abeceda, běh přes kladinu, překonání
bariéry a technika zapojování hadic do rozdělovače. Děti jsem
v neděli odvážela zpět, a když jsem je viděla, pochybuji, že
byly druhý den schopné vstát z postele. Přesto byly z Kempu
nadšené a hned mě ujišťovaly, že příští rok chtějí jet znovu.
KATRIN BÍLKOVÁ, vedoucí mladých hasičů

Krokodyl w Cierlicku

Miyndzy rybiorzami też je kupa srandy i wszelijakich psikusów. Jak se roz
Eman deli zdzierżoł przi szynkwasie,
tak mu kamraci na wyndke uwiónzali
sztucznego, plastowego, ale z wyglóndu jak prowdziwego krokodyla, takóm
dzieckóm elektronicznóm graczke do
wanny, kiero otwiyro pysk, ruszo ocasym i umi pływać aji pod wodóm.
Wtedy wyśmioty Eman prziszeł z gospody, troche świdroł z całodziynnego
chłopanio piwa, możne że mioł w siebie
przez meter piw. Naroz se dziwo, że ryba zabrała i tak ledwa chycił wyndke.
Cióngnie ku brzegu, woło kamratów,
że mo wielkóm rybe na hoczku. Kamraci wyśmioci hned byli uczynliwi pómóc. Jak przicióngnył ku brzegu, tóż se
nie starczył dziwić, ryba z pyskym jak
krokodyl, a tak se szkubie, że nie szło
udzierżeć wyndke. Aji kamraci se tymu
dziwili, że graczka do dziecek mo we
wodzie takóm siłe.
Eman uszamotany przicióngnył rybe
na brzyg, a tu go o mało nie treﬁł szlag,
bo na hoczku był krokodyl a na jego

ocasie metrowo szczuka. Aji kamratóm
zrzedły miny, że na krokodyla idzie chycić szczuke...
Do dzisia se rybiorze miyndzy sebóm, aji kibicóm jak jo, opowiadajóm
jak Eman chycił jedynego krokodyla w
Cierlicku, ku tymu kapitalnóm szczuke,
a przi tym popijoł piwko w gospodzie...
Też se beztak o tym dosłechnył światowy wyndkorz, co chyto nejwiynksze
ryby po całym świecie, aji go ﬁlmujóm
i ukazujóm nóm kibicóm w telewizie.
Przijechoł z całym sztabym ludzi do
Cierlicka. Na wyndce moczoł sztuczne
chroboki w zatoce pod Jaśkowóm gospodóm, ale nic mu nie zabrało. Na kóniec prziwiyźli wielkigo sumca z akwaryja w Kocobyndzu, naﬁlmowali go we
waniynce, a potym ukazowali, jaki sóm
nejwiynksze ryby aji w Cierlicku...
Tak mi pieknie poopowiadoł kamrat,
też rybiorz ciałym i duszóm, W. Ch. Nie
wiym, czy wszystko była prowda, ale
abych uwierził, tóż mi sym tam prziniesie aji pieknego kapra z cierlicki zapory.
STARZIK WŁADEK
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Albrechtický myslivecký kroužek »Liščata«
Po mnoha letech besed v mateřských
a základních školách, po takřka celém
Moravskoslezském kraji,bylo mým malým snem podílet se na vedení mysliveckého kroužku pro děti. To bylo možné
až ve spoluprací s Rostislavem Králem,
který už kroužek dříve vedl. Měl bohaté zkušenosti a rozhodl se, že by si
Albrechtice takový kroužek zasloužily.
A tak na podzim roku 2018 se poprvé sešly děti na hájence v Albrechticích, kde
tento kroužek mohl odstartovat. Se slečnou Janáčovou a panem Králem v čele,
jsme přivítali 11 zvědavých hlaviček.
Děti si hned první hodinu samy navrhly
název našeho kroužku a demokraticky
zvolili jméno "Liščata".

Náš kroužek se zabývá poznáním fauny a ﬂory, která nás obklopuje, a to především v místě našeho bydliště. Každé
malé dítě ví, jak vypadá slon nebo lev.
Ale málokteré dítě už ví, jaký je rozdíl
mezi srncem a jelenem, nebo jak vypadá daněk skvrnitý. Dále se učí o rostlinách a stromech, které můžeme vídat
při toulkách přírodou. Samozřejmostí
je, že si povídáme o myslivosti.
Kvůli špatnému obrazu budovaného
v médiích je někdy velmi těžké vysvětlit lidem neznalým myslivosti pravou
podstatu tohoto poslání. Ale myslivost
není nic jiného než snaha člověka o žití
v souladu s přírodou. Přírodě rozumět a
umět se správně rozhodovat. A přesně
to se snažíme naučit i děti.
V průběhu celého školního roku jsme
každou hodinu poznávali vybrané druhy volně žijící zvěře a jejich etologii,
vysvětlovali jsme si různé disciplíny
myslivosti a jejich cíle.V prosinci mezi
nás zavítal Mikuláš s čertem a andělem,
aby za skvělou práci odměnil děti něčím sladkým. Na Vánoce je pak Ježíšek
obdaroval barvami a znakem kroužku
v podobě triček a kšiltovek. Na začátku

dubna díky hezkého počasí jsme vzali
konečně děti ven a ukázali jim přikrmovací zařízení, společně udělali asanaci
po ukončení přikrmovací sezóny a opekli párky. Později v dubnu jsme se učili
plést pomlázky či střílet ze vzduchovky.
U vzduchovky jsme si hlavně vysvětlili
zásady bezpečné střelby, proč je třeba
mít respekt ke zbraním a jak dodržovat
správné zacházení se zbraněmi.
10. května přišel jeden z vrcholů
školního roku pro naše děti. Zúčastnili
jsme se soutěže Zlatá srnčí trofej, která je určena pro děti základních škol.
Děti musely předvést nejen vědomosti,
které dokázaly nabýt za uplynulý rok,
ale také zručnost například při střelbě
ze vzduchovky. Děti z našeho kroužku
excelovaly a ve všech kategoriích, sklidily 1. místa, což je pro nás vedoucí velká odměna. V kategorii 0 se umístil na
prvním místě Filip Šumpich, kategorii A
opanovala Magda Králová a v kategorii
B se prvního místa chopila Monika Wojkovská. Nejkrásnější byl velký počet dětí, které se do soutěže přihlásily a všechny předváděly výborné znalosti.
Jak už jsem předesílal, tak malým Liščatům není lhostejná příroda okolo nich.
Chtějí mít kolem sebe takové prostředí,
v kterém se nebudou muset stydět za to,
že právě lidé za sebou nechávají největší stopu. Abychom aspoň trochu smazali lidské nešvary, vyrazili jsme do lesa
a uklízeli odpadky, které lidé vyhazují do
nejbližších příkop při procházkách. Ani
6-leté dítě není schopno pochopit, co a v
jakém množství může člověk vyhodit.
Naše práce pokračuje dál, děti čeká
v následujícím období poznávací výlet

a spoustu jiných aktivit. Věříme, že
v září s novým školním rokem budeme
schopni oslovit další adepty, kteří by si
mohli říkat Liščata. A my můžeme jen
doufat, že až Liščata dospějí, tak si uchovají své znalosti a budou mít k přírodě
i myslivosti dobrý vztah.
Za albrechtický myslivecký
kroužek „Liščata“, JIŘÍ KRAUZOVIČ

Jsem Váš nový
basketbalový koš
u základní školy

Starosta vše vymyslel, ředitel sehnal
a zakoupil, školník namontoval a
natřel a ty mně nenič! Chci tady hrát
se všemi a dlouhou dobu!
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PRAKTICKÉ ZÁSADY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje,
protože druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin
znovu využity ve výrobě.
V roce 2018 jsme v obci Albrechtice vytřídili 35,22 tun plastů, 41,34 tun papíru, 45,04 tun skla a celkově vyprodukovali 769,52 tun směsného komunálního odpadu. Zdánlivě nepotřebným odpadům jste
tak díky třídění dali druhou šanci. V barevných kontejnerech a pytlích, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začíná.

JAK TŘÍDIT ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ?
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KAM ODLOŽIT OBJEMNÉ ODPADY, VYSLOUŽILÉ
ELEKTROSPOTŘEBIČE A NEBEZPEČNÉ ODPADY?
Kromě využitelných odpadů se ve Vaší domácnosti potřebujete často zbavit i dalších odpadů. Staré elektrospotřebiče (např.
televize, lednice, zářivky, rádia apod.) bezplatně odevzdejte na obecním sběrném dvoře nebo vybraných prodejnách či opravnách
elektro. Objemné odpady (např. nábytek, koberce apod.) nebo nebezpečné odpady (např. plechovky se zbytky barev a laků,
rozpouštědel, olejů, chemikálií, postřiků, staré léky apod.) do popelnice nepatří. Odevzdejte je zdarma na sběrný dvůr.

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD PRO SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ:
• PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve
sešlápněte!!!
• Kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin není nutné důkladně vymýt. Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když
potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábnete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
• Stejně tak není nutné důkladně vymýt plastové obaly od kosmetiky. Stačí, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou
mýdla, šampony či krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.
• Z časopisů a dokumentů není potřeba odstranit kancelářské sponky.

CO SE DĚJE S ODPADEM DÁLE?
Papír se lisuje do velkých balíků a je následně odvážen do papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně
podrceny a jsou předány k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží do skláren.

PŘIPOMÍNÁME ŽE,…
• do žlutých kontejnerů a pytlů patří plastové obaly, nápojový kartón a kovové obaly.
• na sběrném dvoře můžete odevzdávat použitý olej či tuk rostlinného původu. Tento odpad nevylévejte do kanalizace, ale
přelijte ho do plastových, uzavíratelných nádob (PET láhve) a následně odneste na sběrný dvůr Albrechtice.
• veškerý odpad je nutno odkládat do nádob k tomu určených. Pokud se zbavujete objemného odpadu (nábytek, koberce, sanitární keramika apod.), který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako
jsou kontejnery nebo popelnice, je zapotřebí tento odpad odvézt na sběrný dvůr. Pro ty, kteří nemají možnost odpad převést
na sběrný dvůr, je každý první pátek v měsíci přistaven velkokapacitní kontejner na tento odpad u kotelny na sídlišti.
• do popelnic můžete ukládat pouze směsný komunální odpad. V případě, že se bude v popelnicích nacházet některý ze tříděných odpadů, může se stát, že Vám popelnice nebude vyvezena.
• do černých pytlů na bioodpad můžete dávat větve, které budou nalámány na menší kousky o rozměru cca 10 – 15 cm.
• pneumatiky do příkopů či k popelnicím opravdu nepatří. V roce 2016 byl založen kolektivní systém zpětného
odběru pneumatik, který provozuje nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Po celé ČR existují
místa zpětného odběru pneumatik, kde můžete odložit použité pneumatiky zcela zdarma. Seznam sběrných míst
je možno nalézt na stránkách www.mzp.cz/cz/odber_pneu či www.eltma.cz.

V

roce 2018 jsme na dětské hřiště pořídili nový herní prvek Eko vláček odpadáček.
Našim záměrem bylo vytvořit prostředek, který bude dětem sloužit nejen, co by
zábava, ale zároveň i edukační nástroj pro zakořenění myšlenky třídění odpadu, již od
útlého věku. Návyky, které si dítě osvojí v dětství, jej pak doprovází celým životem. EKO
vláček odpaďáček je herní prvek, který malým dětem slouží jako průlezka. Zároveň jsou
však v dolní části vagónku umístěny barevně odlišené odpadové koše na třídění odpadu,
které opravdu slouží k umísťování vytříděného odpadu. Proto Vás žádáme, abyste odpadky nevyhazovali do zeleného koše, ale odpad vytřídili a vhodili do barevně odlišené
odpadové nádoby Eko vláčku.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, životní prostředí

TŘÍDĚNÍM
SPOLEČNĚ
CHRÁNÍME
PŘÍRODNÍ
ZDROJE

VÝZVA KE VZÁJEMNÉ TOLERANCI
S příchodem jara nám započala starost o naše zahrádky a trávníky. A proto bychom Vás rádi požádali, abyste byli ohleduplní ke svému okolí a v neděli či o
svátku nepoužívali hlučné stroje, např. sekačku na trávu, křovinořezy, cirkulárky
či motorové pily. Omezení sekání trávy či řezání dřeva je věcí vzájemné sousedské tolerance, ke které tímto vyzýváme. Děkujeme.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, životní prostředí
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Dne 23. 5. se uskutečnilo Pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčky přijela pasovat známá autorka dětských knih Mgr.
Zuzana Pospíšilová. Paní spisovatelka
žákům představila některé ze svých knih.
Do svých krátkých ukázek zařadila také
různé hry. Žáci poznávali písmena a plnili rébusy. Prvňáčkům se program velice
líbil. Po skončení programu se registrovali v knihovně a knížky od paní autorky si
vypůjčili. Někteří prvňáčci měli dokonce
knihy od paní autorky již ve své knihov-

ničce a s radostí to paní autorce sdělovali. Nakonec proběhlo slavnostní pasování
paní spisovatelkou. Žáci od paní spisovatelky obdrželi pamětní list a sladkost.
Od knihovny žáci dostali knihu Příhody

veselých prvňáčků s věnováním paní Pospíšilové. Za krásně strávené odpoledne
děkujeme paní knihovnici Lídě Hajduové, která tuto akci pro děti zajistila.
Za prvňáčky DENISA PŘÍVRATSKÁ

Radovánky 2019

Letošní ročník se vydařil. Počasí nám
na rozdíl od loňských Radovánek přálo.
Takže děti si svoje odpoledne opravdu
užily a snad i ostatní návštěvníci. Celý
program moderovali na úrovni profesionálů dva žáci 9. třídy. Každá třída
v úžasných kostýmech si odprezentovala své vystoupení pod vedením třídních
učitelů, následovalo malé občerstvení

a mohla začít volná zábava. Na odpoledne jsme pro děti připravili bohatý
program. Od obřího skákacího hradu,
přes stanoviště albrechtických Debrujárů, po malování na obličej, projížďky na
koních, střílení z luku, skákání v pytlích
a další a další aktivity. Sobotní odpoledne jsme zakončili diskotékou. Veškeré
atrakce byly pro děti zdarma.

Za organizátory akce: DÍKY PATŘÍ
VŠEM! V prvé radě dětem a pedagogům, protože bez nich by se akce neuskutečnila, ochotným rodičům a žákům,
kteří nám celé odpoledne pomáhali.
Rodičům, kteří reagovali na pozvánku
s žádostí o ﬁnanční podporu a také návštěvníkům, kteří byli ochotni přispět
na dobrovolném vstupném. Děkujeme
též Obci Albrechtice za pomoc při realizaci. V neposlední řadě děkujeme všem
návštěvníkům za to, že si udělali v tento
pěkný den čas a podpořili svou účastí
a potleskem vystupující děti. Výtěžek z
této a všech našich akcí tradičně putuje
na podporu školních a mimoškolních
aktivit našich dětí. Na závěr, díky patří
celému týmu spolku Rodiny a školy Albrechtice z.s..
Za spolek Rodina a škola
Albrechtice z.s.,
GALINA STRUHÁROVÁ
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Ozdravný pobyt v Ostružné
V období od 11.3. do 22.3.2019 se 77 žáků naší školy zúčastnilo Moravskoslezským krajem dotovaného ozdravného
pobytu v Ostružné na Jesenicku. Spolu
s nimi jelo celkem 9 dospělých – 6 z řad
pedagogů, 2 noční dohledy a paní zdravotnice.
Cílem pobytu, který se jako dotovaný
musel uskutečnit v topném období (říjen
- duben) bylo upevnit zdravotní stav dětí
pomocí čerstvého vzduchu, pobytu venku, sportu a turistiky. Také jsme chtěli
využít místní podmínky pro rozšíření
vědomostí z oblasti přírodovědy a vlastivědy. Nemenším cílem bylo pěstování
kladného vztahu k přírodě, upevňování
přátelských vztahů mezi dětmi a zvyšování jejich samostatnosti.
Pobyt se uskutečnil v areálu Skiland,
který byl velmi dobře na náš pobyt připraven a také vybaven. Žáci byli ubytováni ve dvou budovách – v hotelu
a v penzionu a do třetí budovy docházeli na stravu. V její velké společenské
místnosti pak probíhal každodenní večerní program.
Stravování bylo na vysoké úrovni, dětem byla podávána chutná a pestrá strava 5 krát denně v neomezeném množství, celodenně byly k dispozici nápoje,
pitný režim byl dodržován.
Ubytovací zařízení bylo pěkně zařízeno, pokoje byly vybaveny sociálním
zařízením a personál se pečlivě staral
o čistotu a úklid. V každé budově byla
prostorná společenská místnost, kde
probíhaly většinou 2 hodiny výuky
denně. Po dopolední svačince pak byla
výuka směřována ven a byla zaměřena
na poznávání místních přírodovědných
a vlastivědných podmínek. Také jsme

bohatě využívali sportovní hřiště v areálu Skiland k hrám, sportu a vzhledem
k téměř zimnímu počasí i ke stavbám ze
sněhu.
Program pobytu byl velmi pestrý. Pro
děti byly připraveny kromě vycházek
a sportovních her venku také tyto aktivity: bubenický workshop, kde si
všechny děti pod vedením zkušeného
pedagoga Zdeňka Rollera zabubnovaly
na dva druhy bubnů, vydaly se s nimi na Cestu kolem světa a seznámily
se i s jinými netradičními hudebními
nástroji. Přednáška o CHKO Jeseníky
obohatila naše znalosti o Jeseníkách,
poznali jsme živou i neživou přírodu,
rostliny, zvířata, slyšeli jsme jejich hlasy apod. V Plackohraní jsme si vyrobili
vlastní památku na pobyt v Ostružné
– placku nebo magnetku, na bowlingu
jsme si procvičili své sportovní dovednosti, sílu a schopnost soustředit se na
výkon. Výlet do Muzea papíru ve Velkých Losinách byl unikátní tím, že jsme
navštívili již jedinou provozovnu na výrobu ručního papíru v České republice.
Často jsme k výletům využívali vlakovou dopravu – cestovali jsme vlakem
do Horní Lipové a pak pěší turistikou
k Lesnímu baru, který je pro všechny
atraktivní tím, že jde o samoobsluhu
v přírodě s plnou důvěru v poctivost
kupujících. Vlakem jsme se také vypravili do Jeskyní Na Pomezí, kde jsme
kromě krásné krápníkové výzdoby pozorovali zblízka i spící netopýry – vrápence. Autobusy jsme se také vydali na
Ovčárnu a pak pěší túrou na Praděd,
kde jsme si užili nádherného zimního
slunečného počasí. Místních podmínek
v okolí ubytovacího areálu jsme využili

k noční stezce odvahy, cestě za pokladem, vycházce k větrným elektrárnám,
k bunkrům atd. Zdatní plavci navštívili
dva bazény v blízkém hotelu Park, kde
si užili plavání v krytém sladkovodním
i venkovním teplém bazénu s mořskou
vodou. Nezapomněli jsme navštívit
přímo v areálu Skiland stálou expozici
hudebních nástrojů, kde jsme uviděli
víc jak 600 hudebních nástrojů z celého světa. Konaly se také odpolední
a večerní soutěže – talentové, v účesové
tvorbě, vědomostní, výtvarné atd., kvízy, hry, krátké diskotéky. Program byl
pro děti zajímavý, lákavý a dobře zorganizovaný. Zasloužili se o to všichni
dospělí přítomní – každý podle svých
schopností spolupracoval při přípravě
a průběhu aktivit. Každý večer pak
byly zážitky z celého dne promítány
– foto a videodokumentace, kterou připravoval p.uč. Kubiena. Děti se po celou dobu pobytu chovaly velmi pěkně
a velkou radost nám dělaly pochvaly od
místních obyvatel, ať už pochvala od
paní průvodkyně v Muzeu papíru nebo
od turistů na Pradědu. Během dvanácti
dnů jsme zažili typické zimní počasí se
sněhovou pokrývkou, na Pradědu zimu
jak v pohádce a pár dnů před odjezdem
domů nás už zahřívalo jarní sluníčko.
Na nudu si nikdo stěžovat nemohl, nebyl na ni prostě čas. Na závěrečném večeru proběhlo zhodnocení celého pobytu
a byly rozdány veškeré ceny a diplomy.
Všichni, až na pár dětí, které zastihla během pobytu nemoc, si ozdravný pobyt
v areálu Skiland v Ostružné naplno užili. Jménem žáků i dospělých si dovolím
zhodnotit tuto akci za velmi vydařenou.
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ
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Krajské kolo atletického čtyřboje
V neděli 12. května 2019 se konalo na atletickém stadionu
ve Stonavě krajské kolo atletického čtyřboje organizovaného
Krajskou asociací sportu pro všechny. Akce se z naší školy zúčastnilo 11 žáků, kteří jsou členy TJ Albrechtice.
Po ránu však nebylo zcela jisté, zda se tato akce vůbec bude
konat. Počasí bylo totiž velmi nepříznivé – od brzkého rána
pršelo a jemný déšť občas přecházel v pěkný liják. Nebylo také jasné, zda všichni rodiče své děti na akci pustí. Téměř stoprocentní účast byla velkým překvapením. Nejenže děti byly
na akci připraveny fyzicky i výbavou, ale velká část rodičů
byla na akci přítomna jako doprovod a morální podpora svých
ratolestí, za což jim patří velké díky. Sportovci jsou otužilí
a nezaleknou se ničeho. Čtyřboj byl i přes nepříznivé počasí
po krátké poradě krajských rozhodčích v 9,30 hodin zahájen.
Došlo k menším úpravám v disciplíně skok do dálky – pískoviště nebylo použitelné, tak byl skok přesunut do haly a změněn na skok z místa a trojskok. Akce se zúčastnili mladí sportovci z okresu Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín a Ostrava.
Kategorie byly od nejmladších účastníků ve věku 7 let až po
dorostence a dorostenky – 18 let. Rozděleni byli celkem do
deseti kategorií. Akce se přez nepříznivé počasí zúčastnilo celkem 80 chlapců a dívek. Závodilo se v běhu na krátkou vzdálenost – 50 m, 60 m, 100 m, na dlouhé trati – 400 m, 800 m,
1 000 m, 1 200 m, v hodu míčkem a skoku z místa a trojskoku.
Závodníci postupně přecházeli z venkovních disciplín do
haly a do šaten, kde se trochu zahřáli a pak pokračovali ve
sportovním zápolení v nehostinných podmínkách na atletickém hřišti. Všichni bojovali s plným nasazením a nenechali
se nepřízní počasí nijak zaskočit. Naší mladí sportovci ze ZŠ a
MŠ Albrechtice a zároveň členové TJ Albrechtice se umístili
na nádherných předních místech a všech 11 sportovců postupuje do republikového kola atletického čtyřboje, které se koná

8. 6. 2019 v Třebíči. Všem postupujícím patří velké gratulace
a budeme držet palce, aby se jim tak dobře dařilo i v celorepublikové soutěži.
Na stupních vítězů stanuli tito žáci naší školy: Kategorie:
mladší žáci I: 1.místo – Albert Križan, 3.místo – Oliver Valošek, mladší žáci II: 1.místo – Martin Kunčický, starší žáci III:
3.místo – Ondřej Kopel, mladší žákyně I: 2.místo – Ella Tomašáková, 3.místo – Barbora Galuszková, dorostenky: 2.místo
– Žaneta Chládková, další krásná 4.- 5.místa obsadili tito naší
sportovci: Lukáš Kunčický, Zuzana Matuszynská, Michaela
Býčková a Klára Szurmanová.
Všichni tito reprezentanti si zaslouží ještě jednou velké poděkování a gratulace ke skvělým výkonům. Přejeme hodně
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ
úspěchů i ve finále!

Běh přátelství

Velikonoční turnaj

Dne 7. května se konal na hřišti SK Stonava již 42. ročník Běhu
přátelství. Naši školu reprezentovalo 9 žáků z 2. stupně, kteří
soutěžili v kategoriích 6.-7. třída dívky, 6.-7. třída chlapci, 8.-9.
třída dívky a 8.-9. třída chlapci. Úspěšná byla Barbara Struhárová ze 7. třídy, která se umístila na prvním místě. Zuzaně
Daňhelové z 8.A utekla medaile pouze o dvě místa.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

Tradiční Velikonoční turnaj ve vybíjené se letos z organizačních
důvodů konal až 14. května. Sportovkyním to však nic neubralo
na nadšení pro hru. Na prvním místě se umístilo družstvo ve
složení Adéla Suchánková, Elen Potyszová, Irena Recmanová,
Ester Tobolová, Michaela Zaleská a Natálie Zuzcková z 8.A.
Druhé skončily dívky Nikola Mihalcová, Klára Malyszová, Michaela Hrbáčová, Nikola Šipulová, Barbara Struhárová a Adéla
Pavelčáková ze 7. třídy. Třetí místo obsadily devaťačky Nikol
Býčková, Daniela Hřebáčková, Agáta Charvátová, Terezie Poláková,Natálie Štajnerová a Barbora Kaděrová. Všem nadšeným
sportovkyním gratulujeme.
BARBORA KAJFOŠOVÁ
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Květinkový den v Albrechticích
Charakteristická žlutá květinka připomíná usměvavé sluníčko. Všichni už vědí, že když v květnu na ulici potkají naše
krásné holky a mužné hochy z devítky
ve žlutých tričkách, děje se něco dobrého a charitativního.
Ano, opět pomáháme nemocným pacientům s rakovinou. Jako každý rok,
i letos „Den proti rakovině“ podpořilo
mnoho občanů z Albrechtic, za což jsme
velmi vděční.
K úspěšné akci přispěli i naši žáci
z 9. A, kteří se stali ve středu 15. května
členy tisícihlavého týmu dobrovolníků
z celé ČR. Tito dobrovolníci vybírali příspěvky pro sbírku Českého dne proti rakovině. Symbolem sbírky byl žlutý kvítek měsíčku lékařského s meruňkovou
stužkou.Dvacátý třetí ročník sbírky doprovázel informační kampaň k prevenci
plicních nádorů.Kytiček i informačních
letáčků bylo připraveno 985 000 a dobrovolníků se přihlásilo více než 14 000
– z toho 4 žáci z naší školy.

slyšet od Klárky Szurmanové, Žanety
Chládkové, Davida Grabowského a Michaela Barona, pokud jste je ve středu
v Albrechticích potkali.
Celá akce byla velmi úspěšná. Podařilo se prodat všech 300 kytiček a vybrali
jsme za ně

6.498,- KČ

Příspěvek je dobrovolný, minimálně však dvacet korun. Za něj obdržíte
symbolický žlutý kvítek," to jste mohli

Upřímně děkujeme všem ochotným
dárcům, kteří ve středu 15. května sbírku podpořili a ozdobili se tak žlutým
kvítkem a vyjádřili svou solidaritu s nemocnými rakovinou a také samozřejmě
žákům, kteří tuto sbírku v Albrechticích
pořádali.
Tímto velice děkujeme všem dárcům
za příspěvky a milá slova, a také našim
žákům, kteří kytičky nabízeli, za věnovaný čas a vynaloženou energii. Tak
jsme tedy opět aspoň trochu pomohli
dobré věci a za rok můžeme znovu!
IRENA RUHSWURMOVÁ

Informace z TJ Albrechtice
Vážení sportovní přátelé, chtěla bych
Vám všem poděkovat za účast na sportovních akcích, kterých jste se zúčastnili.
Budeme se i nadále těšit na další turnaje,
kde uplatníte své sportovní nadšení.

Stručný přehled akcí,
které jsme pro vás připravili:
8.6.2019 – turnaj v Malé kopané
22.6.2019 – všechny zveme na Sportování seniorů a mládeže v 10.00 hod.
v hospůdce U Dubu v Albrechticích
(bývalý PAMOL)
16.9.2019 – Albrechtická olympiáda
1.11.2019 – Bowling v Horní Suché
15.11.2019 – návštěva solné jeskyně
5.12.2019 – Čertovské hrátky
31.12.2019 – Silvestrovské šlápoty
Všem žákům a dospělým přeji krásné
slunné prázdniny. Sportu zdar!
DAGMAR PIPREKOVÁ, předsedkyně
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Wiosna radosna w przedszkolu
Wiosną przyroda budzi się do życia
i my też mamy mnóstwo nowej energii
do działania. Wraz z pierwszymi ciepłymi dniami dostaliśmy zaproszenie
od Państwa Skotniców, by zobaczyć, jakie zwierzęta urodziły się w ich gospodarstwie. Stałą atrakcją są też traktory
i maszyny rolnicze, które niezawodnie
przykuły uwagę dzieci.

i bliżej poznać wybrane zwierzę, które
można zobaczyć lub usłyszeć w trawie,
jeżeli tylko ma się „oczy i uszy szerokootwarte”. Za pomocą pasztetu i dżemu
wabiły do kubeczka przeróżne owady
i pajęczaki, żeby mogły je poobserwować a potem oczywiście wypuścić na
wolność. Dzieci oglądały je pod lupą,
szukały oznak ich życia w środowisku

trochę pod chmurką, ale byliśmy przygotowani na każde warunki atmosferyczne, więc nie zaskoczył nas nawet
zalegający na trasie pieszej wyprawy na
„Szwarną Hankę” śnieg. Miłą niespodzianką był natomiast ostatni poranek
naszego pobytu, gdy mogliśmy podziwiać krajobraz pod wartstwą świeżego
białego puchu.

Niedługo potem wyjechaliśmy do
przedszkola w przyrodzie do Starych
Hamrów, które zostało sﬁnansowane
przez „Fond životního prostředí České
republiky”. Dla dzieci przygotowany
został bogaty program edukacyjny na
łonie przyrody, którego celem było
w jak najprostszy i zrozumiały sposób
uwrażliwić dzieci na problematykę
ekologii oraz wskazywać na odpowiedzialność każdego z nas za przyrodę,
która nas otacza. W obliczu współczesnych zagrożeń ekologicznych edukacja środowiskowa dzieci wydaje się
być ważna i coraz bardziej aktualna.
Wszystko to dzieci poznawały oczywiście w formie zabawy. Każdego dnia
miały możliwość uważniej przyjrzeć się

naturalnym, badały modele kolejnych
faz rozwoju, wykonywały ciekawe prace plastyczne. Odbyły też pełną przygód wyprawę do lasu w poszukiwaniu
zaginionych kropek biedronki... Nie
zabrakło zabaw, konkursów i piosenek,
które dzieci bardzo polubiły i śpiewały
niemal wszędzie.
Podczas Zielonego Przedszkola pogoda pokazała nam wszystkie swoje
oblicza. Było ciepło i przyjemnie, potem

Po powrocie czekał nas występ
w miejscowym Domu Pomocy Społecznej. Miło słyszeć dzieci, które odliczają
dni do spotkania z seniorami, szlifują
występ i wspominają spotkania z lat poprzednich. Tym razem babciom i dziadkom przedstawiły się dzieci w strojach
biedronek. Oprócz piosenki ilustrowanej obrazkami wiosennymi zagrały
również na dzwonkach oraz zatańczyły.
Oprócz przedszkolaków, seniorzy mieli
możliwość usłyszeć piosenkę w wykonaniu Samuela i Adriana Pawlasów,
z którą reprezentowali naszą szkołę
na Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Na
koniec dzieci przekazały serdeczne pozdrowienia oraz życzenia wielkanocnej
radości i zdrowia dla wszystkich obywateli Domu Pomocy Społecznej.
Przed nami wiele tradycyjnych imprez – Dzień Rodziny, pożegnanie starszaków, uroczytse zakończenie roku
szkolnego no i... wakacje!
Wszystkim czytelnikom życzymy
udanego, ale też bezpiecznego wypoczynku i do zobaczenia we wrześniu!
Nauczyciele przedszkola
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Działo się działo w szkole
W

tym roku szkolnym zapisy do klasy
1. odbyły się 2 kwietnia 2019. Zapisanych zostało pięcioro uczniów, a jeden
uczeń otrzymał odroczenie. Do zapisów
do przedszkola przyszło wraz ze swymi
rodzicami, 2 maja 2019, ośmioro dzieci.
Dwójce najmłodszych musieliśmy z wielką przykrością z braku miejsca, na ten
rok szkolny, wydać decyzję odmowną.
Dyrektor szkoły

W

ramach projektu, którego fundatorem był Státní fond životního
prostředí ČR, udało nam się wyjechać na
pięciodniowy pobyt do Zielonej Szkoły
w Starych Hamrach. Wyjechaliśmy razem
z uczniami i dziećmi z przedszkola z Orłowej-Lutyni. „Przyroda wokół nas” to temat przewodni wszystkich zajęć uczniów
w Zielonej Szkole. Właśnie zajęcia enwironmentalne, prowadzone przez specjalnie w tym celu przeszkolone nauczycielki,
były warunkiem uzyskania ﬁnansów z danego projektu. Dzieci przeprowadzały badania gleby i wody w terenie, obserwowały i poznawały rośliny, zwierzęta naszych
łąk i lasów. Bardzo dziękujemy naszej
Macierzy Szkolnej za opłacenie przejazdu
autokarem.
konkursie matematycznym Kangur, który odbył się 21 marca 2019,
trzech naszych uczniów uzyskało wyróżnienie. W kategorii Maluch to byli Samuel
Skotnica i Adrian Pawlas, a w kategorii Żaczek Jasio Skotnica. Gratulujemy bystrym
głowom!
eatr Lalek Bajka w Czeskim Cieszynie jest miejscem spotkania naszych
uczniów i dzieci z przedszkola z kulturą
polską. Tradycyjnie przygotowuje trzy
nowe przedstawienia. W listopadzie to
była baśń O Słońcu, Księżycu i Wietrze,
w marcu obejrzeliśmy Nowe szaty cesarza
a w kwietniu baśń Łabędzie z krainy Erin.
Po obejrzeniu przedstawienia dzieci malują obrazki do konkursu i chętnie opowiadają o tym co obejrzały.

W
T

Ś

więta Wielkanocne w naszej szkole
kojarzą nam się nie tylko z jajkami
i barankiem, ale również z przygotowaniem krótkiego programu i drobnych upominków dla mieszkańców Domu Opieki
Społecznej w Olbrachcicach. Nauczyciele
wraz ze swoimi uczniami w przygotowanie programu wkładają wiele serca i energii po to, by umilić pensjonariuszom ten
świąteczny czas.
owością dla naszych uczniów w tym
roku szkolnym były ciekawe zajęcia
na prawdziwym boisku drogowym w Hawierzowie. Najpierw uczniowie klasy 4.
i 5. byli przeszkoleni w regułach ruchu
drogowego a następnie musieli się wyka-

N

zać praktycznymi wiadomościami i zdolnościami jazdy na rowerze w ulicach, na
przejściach, przy semaforach „niby-miasteczka”. Na koniec zdawali egzaminy
z teorii ruchu drogowego po to, by móc
otrzymać „kartę rowerzysty”. Jak się na
własnej skórze przekonali, nie było to łatwe.
mpreza cykliczna IV Igrzyska Sportowe COS (czytaj Cierlicko-Olbrachcice-Stonawa) odbyły się 7 maja 2019. Rodzice Macierzy Szkolnej im. Jana Farnika w
Olbrachcicach przygotowali dla uczniów
biegi na 50 m, skok w dal, bieg na 300 m
oraz rzut piłeczką na boisku przy czeskiej
szkole. Pani nauczycielka z przedszkola,
pani Rutka, przygotowała dla małych dzieci ciekawy tor przeszkód. Po zakończeniu
zawodów wszyscy zawodnicy i ich rodzice spotkali się przy wspólnym opiekaniu
kiełbasek, w tym czasie nauczyciele podliczali wyniki zawodów. Najlepsi otrzymali
medale z nagrodami a reszta nagrody pocieszenia. Było to bardzo miłe sportowe
popołudnie. W przyszłym roku gościć nas
będzie Stonawa.
bliża się koniec roku szkolnego i co
za tym idzie czas na podsumowanie
całorocznej pracy. Pierwszoklasiści znają
już wszystkie literki alfabetu, czytają i rozumieją krótkie teksty. By zainteresować
ich książką i czytaniem, zostali zaproszeni
wraz ze swymi rodzicami w czwartek 23
maja do miejscowej biblioteki na spotkanie z autorką książek dla dzieci, panią
Zuzaną Pospíšilową. Pisarka ciekawie
opowiadała o swej pracy i o swych nowych
książeczkach, które można było obejrzeć,

I

Z

czytała z nich krótkie urywki. Pod koniec
spotkania pasowała pierwszoklasistów na
czytelników życząc im dużo miłych chwil
spędzonych nad ciekawymi książkami.
Pani bibliotekarka Ludmila Hejduová wręczając drobny upominek w postaci książki
pisarki, zaprosiła wszystkich do regularneJG
go odwiedzania biblioteki.

ILA TRZYNIEC 2019
24. 5. 2019 o godzinie 7.15 spotykamy się
z panią Janką w szkole. Ubieramy koszulki ze sówkami, wsiadamy do samochodów i wyruszamy w kierunku Trzyńca na
XXXVII Igrzyska Lekkoatletyczne. Z naszej szkoły wyjechało 6 zawodników: Ewelinka – sprint (50m), Samuel – bieg długi
(300m) i skok w dal, Danek – sprint (50m),
Stella -skok w dal, Aga – skok w dal i bieg
długi (300m), Adrian – skok w dal i bieg
długi (300m). W tym roku, oprócz zawodników, do Trzyńca przyjechała cała szkoła,
żeby mocno kibicować i nawet przygotowaliśmy na tę okazję własny transparent.
Nasze wyniki były dobre, lecz nie wystarczyły na podium, ale w sumie udało nam
się zyskać 5 punktów dla szkoły. To dla
nas bardzo dobry wynik! Każdy zawodnik
otrzymał czapkę z daszkiem. Po wszystkich dyscyplinach, w których uczestniczyli nasi zawodnicy, pojechaliśmy obejrzeć
piece wapienne w Wędryni. Były ogromne!
Po ich obejrzeniu zwiedziliśmy labirynt
wykonany z krzaków. Biegaliśmy w kółko
i długo nie mogliśmy znaleźć wyjścia. Po
fajnej zabawie poszliśmy do pociągu, by
wrócić do domu. Było fantastycznie. Każdemu się podobało.
AGA POLOK, kl. 5
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Z kalendarza naszej Macierzy
Rok 2019 rozpoczęliśmy niezwykle roboczo. Nietypowo, bowiem na początku
stycznia 11.1. odbył się tradycyjny Bal
Szkolny. Motywem przewodnim ba-

taneczna Państwa Světíkowych oraz
znana i uwielbiana lektorka tańca, Ewa
Troszok. O północy czekała na nas Loteria, która mogła się odbyć dzięki oﬁar-

lu było „Złote Hollywood”, tak więc w
czarno-białych kreacjach balowych bawiliśmy się na poszczególnych planach
ﬁlmowych. Reżyserem całego wieczoru
był DJ BO, który ostatnio robi furorę na
naszych zaolziańskich imprezach balo-

ności tychże sponsorów: Albrechtický
Pivovar, Ania Werner, Art Hair Studio,
P. Bojkowie, Centrum Kristýnka, Colonial, Dekoria, Dom Kultury Karwina,
Farma Stonawa, P. Fukałowie, Gmina
Olbrachcice, Ingredia, Krystyna Koby-

wych, szczególnie tych dla dzieci. Nie
zabrakło smacznej kolacji, którą brawurowo przygotował dla nas w iście nie
„hollywoodzkich” warunkach Tomasz
Pařík. Piątkowy wieczór uświetnili
swoimi występami profesjonalna para

lec, Květinka, Lékárna Ve Středisku,
Mięso i Wędliny JANUS, Molnlycke, P.
Nožičkowie, Ostrapak, Piwowar Garaz,
Piwowar Qásek, Studio Yogaia, S4F,
Velkoobchod Mazurek, Zahrady Zahraj
oraz Rodzice naszej organizacji.

Po wyczerpującej piątkowej imprezie miło było spotkać się znów w rodzinnym gronie na „Baliku dla dzieci”.
Dzieci tym razem zaproponowały temat „SCI-FI”. Podróż rozpoczęliśmy od
kosmicznej lekcji o układzie słonecznym, później w tejże przestrzeni przedszkolaki rozegrały swoje GWIEZDNE
WOJNY. Wojowniczki w fantastycznych fryzurach księżniczki Lei swoją
odwagą i wdziękiem wprowadziły nas
przez Gwiezdną Bramę. Wojownicy
zaś wyposażeni w nowoczesną broń
walczyli o ocalenie świata przed Ciemną Stroną. Sytuacja zrobiła się dramatyczna, na szczęście na scenę wbiegli
najmniejsi obywatele kosmosu, czyli
gwiazdki – dwulatki, które swoim heroicznym nastawieniem wzruszyły do
łez. Prawdopodobnie panie nauczycielki wstrzymały Ziemię, żeby w tak
krótkim czasie przygotować program
na kosmicznym poziomie. Po tylu emocjach miło było poobserwować zabawę
dzieci, którą poprowadził znów DJ BO.
Dziękujemy Babciom, Dziadkom, Rodzicom, Znajomym, Nauczycielkom
i Wszystkim, którzy swoją obecnością
umilili nam to niedzielne popołudnie.
Po sezonie balowym nabraliśmy głębokiego oddechu przed wiosennymi
imprezami. A jedną z nich są Igrzyska
Sportowe COS.
Do udziału w Igrzyskach zaprosiliśmy
dzieci z sąsiedzkich szkół, czyli ze Stonawy i Cierlicka. Pogoda dopisała, apetyty na zwycięstwo bardzo duże. Wszyscy zawodnicy walczyli bardzo dzielnie
i mogli sprawdzić swoje siły w trzech
dyscyplinach sportowych: bieg na 50
m, skok w dal oraz rzut piłeczką. Każdy
zawodnik, dopingowany przez swoich
kolegów i rodziców, zasłużył na medal.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
będą mogli reprezentować swoje szkoły
na największej imprezie sportowej dla
dzieci na Zaolziu, czyli na Igrzyskach
Lekkoatletycznych w Trzyńcu. Trzymamy kciuki! Dziękujemy nauczycielkom
za pomoc w organizacji naszych zawodów. Dodajmy, że również dla najmniejszych zawodników były przygotowane
współzawodnictwa na wesoło.
Przed nami Festyn Szkolny, tym razem pt. „Na sportowo, na wesoło”. Serdecznie zapraszamy nasze rodziny, jak
również sympatyków szkoły i przyjaciół. Na wszystkie dzieci, które pojawią
się na naszym festynie, czekają atrakcje
festynowe!
JOLANTA POLOK
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Pétanque v Albrechticích – sezóna 2019

Letos se zdálo se, že zimní přípravná fáze skončí už někdy v půlce března, kdy
se teploty rázem vyhouply na pěkných
17 stupňů a slunečno k tomu. Takové
počasí až skýtá ideální podmínky na
venkovní trénink. Jak se ale dalo čekat,
chladné dny, a hlavně noci, se aspoň na
měsíc ještě vrátily. Ani posléze to místy nebylo ideální, dá se celkem říci, že
zatím skoro každá soutěžní sobota byla
více či méně prokládána deštěm. Ale
vezměme to pěkně popořádku.
První vlaštovka sezóny s albrechtickou účastí byl turnaj Čerlinka CUP v Litovli, který se uskutečnil 30.3.2019. Na
„startovní listině“ bylo tenkrát pouze 5
zástupců PAK Albrechtice a nepovedlo
se jim napoprvé zanechat příliš výraznou stopu. Triplet ve složení Jaroslav
Ševčík, Jan Bukovčík a Kamil Vajčovec
skončil na 22. místě. Na dalších turnajích už to bylo jenom lepší, takže dále
budou jmenovitě uváděni pouze účastníci první osmičky (vyřazovacích bojů).
Jak už jsem naznačil výše, nepřízeň
počasí se nevyhnula ani prvnímu domácímu turnaji - Beraní koule. Jedná se o
tradiční turnaj dvojic, naplánovaný letos
na první dubnovou sobotu, tj. 6.4.2019.
Odpoledne už byla většina účastníků
natolik promočená, že podstatná část
dvojic závěrečné dohrávky vypustila a
raději se jela sušit domů. Z těch, co vydrželi a zůstali nutno vypíchnout 5-té místo dvojice Boleslav Iwanuszek, Radomír
Žiak. Do vyřazovacích bojů proklouzl i
Jan Bukovčík, kterého doplnil přespolní
spoluhráč Vladimír Vašíček (PK Polouvsí) – nakonec zůstalo při 8-mém místě.
Do Brna na VC pivovaru LITOVEL,
13.4.2019, si „odskočil“ jenom jeden al-

brechtický hráč, Václav Valík. Ten ale se
svými spoluhráči, Šárka Moosová (Carreau Brno) a Pavel Bureš (HAPEK) dosáhl na pěknou bramborovou medaili, tzn.
čtvrté místo. Ještě o krůček výše, tedy na
3. stupínek, se Vaškovi podařilo vystoupit o týden později v Orlové, na turnaji s
názvem Memory cup. Tentokrát to bylo
v ryze albrechtickém složení – s Vojtou
a Radomírem Žiakovými.
Dostáváme se ke zlatému hřebu jarních měsíců, tedy alespoň z pohledu
nejlepšího umístění reprezentantů Albrechtic. Na Prvomájové koulení ve
Valšovicích, 4.5.2019, nejlépe načasovali formu Jaroslav Ševčík, Jan Bukovčík
a Kamil Vajčovec, kteří ve ﬁnále těsně
(13:12) porazili trio Robert Janeček, David Faltýnek a Michal Soldán (všichni
Hrode Krumsín). Na 4. místě skončili
další z našich Radomír Žiak, Boleslav

Iwanuszek a Dagmar Dujavová, kteří se
s nakonec vítězným týmem potkali v semiﬁnále.
Jedenáctý květen patřil turnaji Château Náměšť v Náměšťi na Hané, kde
se hraje v příjemném prostředí nádvoří
zámku a v okolních zahradách. Na tento
prestižní turnaj zamířilo celých 12 hráčů Albrechtic. Prosadit se ale dokázalo
pouze sehrané ostřílené trio Václav Valík, Vojtěch Žiak a Martin Pírek (HRODE KRUMSÍN), kteří skončili sedmí.
Následující sobota, 18.5.2019, kdy se
konal druhý domácí turnaj, Albrechtický kahan, přinesla slušný bodový zisk
pro plno našich hráčů. Jde o turnaj jednotlivců a je vidět, že „sólistů“ máme v
klubu opravdu dost: 2. Kamil Vajčovec,
3. Vojtěch Žiak, 4. Václav Valík, 7. Miroslav Děcký, 8. Jan Bukovčík. Podobně úspěšné vystoupení před domácím
publikem osobně nepamatuji, všem ale
vytřel zrak Zbyněk Jakeš (SKP Hranice
VI-Valšovice), který po zásluze bral pohár pro vítěze.
Těsně před redakční uzávěrkou,
25.5.2019, ještě někteří z nás stihli poměřit síly v prvním letošním turnaji řady
MČR, a to v soutěži trojic ve Hrochově
Týnci. Popasovat se se špičkovými hráči
v rámci celé republiky se opět nejlépe
povedlo triu Václav Valík, Vojtěch Žiak
a Martin Pírek (HRODE KRUMSÍN).
Výsledky v základní části dne je poslaly
mezi šestnáct nejlepších.
Poslední domácí turnaj, Albrechtický
pohár, bude až na podzim, 12.10.2019.
Do té doby nás ale ještě čeká plno výzev,
o kterých se dočtete zase příště.
Za PAK Albrechtice zdraví
FRANTIŠEK FAJMON
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Internet do každé vesnice

Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým pokrytím. To ztěžuje život a práci lidí, kteří žijí a podnikají v menších obcích a městech. Vše se
ale může v následujícím období změnit. Místní akční skupiny chtějí podpořit zavádění vysokorychlostního internetu i do té nejmenší obce. Podmínky
v současné době vyjednávají s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Český venkov podle Jiřího Krista,
předsedy Národní sítě Místních akčních skupin, je stále oproti velkým
městům znevýhodněn jak operátory,
tak vládními úřady. Zejména hovoří
o jejich přístupu k moderním technologiím, ať už jde o signál mobilních
telefonů, nebo vysokorychlostní internet. Přístup na informační sítě s dostatečnou rychlostí a kapacitou dnes
podle něj není nadstandard, ale norma. Proto by vysokorychlostním internetem měla podle něj disponovat i ta
nejmenší obec. Lidé na venkově, kteří
na tu žijí nebo podnikají, se tak mohou

začít radovat. Místní akční skupiny se
spolu s dalšími organizacemi pouští
do vyjednávání o vysokorychlostním
internetu do každé vesnice.
„Na internetovém pokrytí jsou závislá řešení problémů venkova ve
21. století: kooperující síť malých
a středních podniků v místních podnikatelských areálech, práce z domu
a chytré domácnosti, samořiditelná
auta pro lepší dopravní obslužnost,
rozvoz zboží zákazníkovi až domů, internetové celoživotní vzdělávání nebo
náhrada sociálních ústavů domácí péčí“, říká předseda Krist. Jak dále uvádí, vysokorychlostní internet je alfou
a omegou robotizace v rámci Průmyslu 4.0 a Zemědělství 4.0, inteligentních
energetických sítí využívajících místní
obnovitelné zdroje nebo sítí domácích
čistíren odpadních vod s recirkulací
pro boj se suchem.
Místní akční skupiny tak budou usilovat o zapojení do Operačního programu Podnikání a inovace pro kon-
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kurenceschopnost, kde chtějí vedle
rozvoje podnikání na venkově pomoci
také se zaváděním vysokorychlostního
internetu i v malých obcích a podnicích. Klíčové pro to bude podle Krista
nastavit vhodnou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. To
je pro Národní síť Místních akčních
skupin jedna z priorit pro tento rok.
O další práci a dopadech činnosti
jednotlivých místních akčních skupin
se můžete dočíst také na webových
stránkách www.mistniakcniskupiny.
cz. Jde o projekty ze světa podpory
venkovského podnikání, sociálních
služeb, vzdělávání nebo zaměstnanosti, ale také o technologické projekty
a další. Dočtete se tam například o majiteli pivovaru, který dal lidem práci
a kulturní život, o projektu, díky němuž dostali dlouhodobě nezaměstnaní lidé novou šanci nebo jak v Královéhradeckém kraji poskytují paliativní
péči a jak se starají o své seniory.
(r)
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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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