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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 22.11.2007 do 14.2.2008

Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- rozpočet Obce Albrechtice na rok 2008
- ukončení poskytování pečovatelské služby v obci Albrechtice
Obcí Albrechtice
- Zásady pro použití prostředků sociálního fondu obce Albrechtice – rok 2008 a Dodatek č.1 k těmto Zásadám
- žádost ředitele ZŠ a MŠ Albrechtice o čerpání ušetřených
účelově vázaných prostředků z rozpočtu na rok 2007 na nákup
školního nábytku
- návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady na rok 2008
- změnu územního plánu obce Albrechtice dle žádosti Vladislava Domaslowského a Jaromíra Jenerála
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci dvojjazyčných nápisů v obci
- zprávu o činnosti obecního úřadu za rok 2007
- zprávu o dotačních programech
- zprávu k provedeným inventurám majetku Obce Albrechtice
ke dni 31.12.2007
Rada obce Albrechtice schválila:
- úpravu rozpočtu č.VII, VIII a IX Obce Albrechtice na rok 2007
- OZV č.2/2007, kterou se mění OZV č.3/2003 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV
č.1/2007 ze dne 11.9.2007
- ukončení nájmu v bytě č.5 v bytovém domě č.p. 804 na ulici
Hornická v Albrechticích s nájemcem Romanou Pazdiorovou
dohodou ke dni 31.12.2007
- uzavření nájemní smlouvy k bytu č.5 v bytovém domě č.p. 804
na ulici Hornická v Albrechticích s Gražynou Kozubkovou,
trvale bytem Albrechtice s účinností od 1.1.2008
- žádost p. Tvardka, bytem Sviadnov, na umístění lunaparku
na Albrechtické pouti, která se bude konat dne 29.6.2008
- výši poplatku za ověřené výstupy z informačního systému
veřejné správy (ceny uvádíme v samostatném článku)
- uzavření Smlouvy k zajištění rozvozu svačinek a obědů
do školských zařízení v obci Albrechtice s Alenou Grešákovou,
bytem Albrechtice, s účinností od 2.1.2008
- zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (sušárna
a prádelna) v objektu č.p. 548 na ulici Středová v Albrechticích
a záměru pronájmu nebytových prostor (sušárna a prádelna)
v objektu č.p. 714 na ulici Obecní v Albrechticích
- umístění plastové tabule s kontaktní adresou obchodního
místa České pojišťovny a.s. na oplocení budovy mateřské
školy na ulici Kostelní dle žádosti Lenky Hudákové, zástupce
České pojišťovny a.s.
- lhůty pro podání žádostí o poskytnutí účelové půjčky
z Fondu rozvoje bydlení obce Albrechtice v termínech
od 11.2.-26.3. do 12 hodin, od 14.4.-28.5. do 12 hodin
a od 14.7.-27.8. do 12 hodin
- termín pořádání oslav 100. výročí Dělnického domu
v Albrechticích dne 30.8.2008
Albrechtické listy

- nájemní smlouvu a měsíční nájem na pronájem nebytových
prostor (sušárna a prádelna) v objektu č.p. 548 na ulici Středová
v Albrechticích paní Aleně Grešákové, bytem Albrechtice
- nákup 100 ks alb dechového orchestru Májovák s tiskem
informací o obci Albrechtice na obalu nosiče pro účely obdarovávání jubilantů v ceně 300,- Kč/ks.
- uzavření Smlouvy o dílo k aktualizaci digitální katastrální
mapy obce Albrechtice v roce 2008
- výměnu nájemce v bytě č. 805/2 na ul. Hornická dle písemné
žádosti současného nájemce Dany Buchwaldkové a uzavření
nájemní smlouvy k tomuto bytu s Markem Sliwkou
- uzavření nájemní smlouvy k bytu č.12 v domě s pečovatelskou službou v Albrechticích s žadatelem Oldřichem Cieplikem
s účinností od 1.3.2008
Rada obce Albrechtice vydala:
- územní opatření o stavební uzávěře
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 11.12.2007 a 26.2.2008
Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- čerpání ušetřených účelově vázaných prostředků z rozpočtu
na rok 2007 na zakoupení školního nábytku dle písemné
žádosti ředitele ZŠ a MŠ Albrechtice Mgr. Zdeňka Febera
- ukončení registrace Obce Albrechtice jako poskytovatele
pečovatelské služby v obci Albrechtice
- rozpočet obce Albrechtice na rok 2008 dle předloženého
návrhu včetně příloh
- finanční příspěvky žadatelům v roce 2008 dle předloženého
návrhu
- Zásady pro použití prostředků sociálního fondu obce Albrechtice – rok 2008
- plán práce Zastupitelstva obce Albrechtice na rok 2008
- návrh na pořízení změny územního plánu obce Albrechtice
dle žádostí p. Domaslowského a p. Jenerála
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
dvojjazyčných nápisů v obci Albrechtice
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- plán práce Rady obce Albrechtice na rok 2008
- informace o uzavřených smlouvách a výsledcích výběrových
řízení ke 4.10.2007
- Zápis o výsledku dílčího přezkumu hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svaz obcí okresu Karviná v roce 2007
- Rozpočet SMOOK na rok 2008 a Rozpočtový výhled SMOOK
na období 2008-2010
- Návrh rozpočtu na rok 2008 - Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady
- zápisy z jednání výborů finančního, kontrolního a pro národnostní menšiny
(Pokračování na str. 2)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

POPLATKY ZA SLUŽBY
CZECH POINT

ze dne 11.12.2007 a 26.2.2008
(Pokračování ze str. 1)

- usnesení Rady obce Albrechtice za období od 6.9.2007
do 10.12.2007 a za období od 12.12.2007 do 26.2.2008
- zprávu o činnosti obecního úřadu za rok 2007
- zprávu k provedeným inventurám majetku Obce Albrechtice
ke dni 31.12.2007
- Informace o dotačních programech na rok 2008
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo:
- Obecně závaznou vyhlášku č.2/2007, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška č.3/2003 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky
č.1/2007 ze dne 11.9.2007
- Dodatek č.1 k Zásadám pro použití prostředků sociálního
fondu obce Albrechtice – rok 2008
Ing. Vladislav Šipula
starosta obce

Začátkem roku 2008 se Obecní úřad zapojil do systému
Czech POINT, což je asistované místo pro komunikaci
občana s veřejnou správou, které umožňuje zajišťovat ověřené
výstupy z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí
(bez grafické přílohy), Živnostenského rejstříku a výpis
z Rejstříku trestů. Ceny výpisů byly stanoveny takto:
1. strana

2. a každá
další strana

Výpis z Rejstříku trestů:

50,-

---

Výpis z Katastru nemovitostí:

80,-

40,-

Výpis z Obchodního rejstříku:

50,-

40,-

Výpis z Živnostenského rejstříku: 50,-

40,-

OBECNÍ PLES SE VYDAŘIL
Dne 26.1.2008 se konal v sále Dělnického domu IX. obecní ples. Tuto
kulturně – společenskou akci můžeme zařadit mezi akce úspěšné
a proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
a přípravě plesu. Samotný večer byl návštěvníky hodnocen velice
kladně a to nejen díky hudbě, ale i ukázkám tanečních programů.
K příjemné náladě přispělo i prostředí vyzdobeného sálu a výborné
jídlo, hodnotné ceny v tombole a spousta dalších darů, které jsme
obdrželi. Všem sponzorům patří náš dík.
Iveta Chodurová
kulturní referent

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 2. ČTVRTLETÍ 2008
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben:
3, 4
Květen: 1, 2
10, 11
8, 9
17, 18
15, 16
24, 25
22, 23
29, 30

Červen: 5, 6
12, 13
19, 20
26, 27

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 11. dubna
Pátek 9. května
Pátek 6. června
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 10. dubna
Čtvrtek 8. května
Čtvrtek 5. června
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4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa 2., 9., 16., 23., 30. dubna
Středa 7., 14., 21., 28. května
Středa 4., 11., 18., 25. června
5. Svoz skleněných obalů - pouze kontejnery
Středa 16. dubna
Středa 14. května
Středa 11. června
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 7. června
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
Albrechtické listy

Obecní policie zasahuje
• Za poslední tři měsíce bylo řešeno 11 přestupků na úseku
silničního provozu, 2 přestupky dle §46/2 zák.200/90Sb. porušení OZV č.03/2001 čl.V. „O nakládání s komunálním odpadem“
a porušení OZV č.03/2005 čl.3 „Povinnosti držitelů psů“.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami bylo řešeno 6 přestupků, kdy se
jednalo o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných místech.
• Dne 17.12.2007 v 15.10 hodin přijala hlídka OP telefonické
oznámení, že u železničního mostu na ul.Pasecká dva mladíci
tahají železné podlážky z mostu. Pojížďkou byl na místě
zastižen mladistvý S.L. z Albrechtic, který nesl v rukách železo.
Druhým mladíkem dle výpovědi zadrženého byl údajně S.J.
z Albrechtic, který se dal před hlídkou OP na útěk směrem
na Stonavu. Na místo byla přivolána hlídka PČR Těrlicko,
která si případ převzala k dořešení.
• Dne 02.01.2008 ve 21.15 hodin byl hlídkou OP zadržen S.J.
z Albrechtic, na kterého byl vydán zatykač. Zadržený byl hlídkou
OP eskortován na služebnu a následně předán PČR Těrlicko.
• Dne 02.01.2008 ve 21.30 hodin telefonicky oznámil anonym, že na ul.Hlavní došlo k dopravní nehodě a řidič vozidla
utekl. Místo nehody bylo hlídkou OP zajištěno do příjezdu
dopravní policie, která nyní případ řeší.

z Albrechtic, kteří se dali na útěk. Hlídka OP v lesíku uhasila
hořící kabely. Byla vyrozuměna PČR Těrlicko z důvodu možné
trestné činnosti, kdy kabely byly odcizeny z areálu ČD. Na
mladistvé bylo sepsáno oznámení o přestupku dle §47/1 písm.
d) zák.200/90Sb.znečišťování veřejného prostranství.
• Dne 30.01.2008 v 08.05 hodin bylo telefonicky oznámeno
hlídce OP, že tři mladíci odnášejí přes pastvinu do sběrny plechové skříňky. Ihned byla navštívena sběrna, kde bylo zjištěno
9ks plechových skřínek, které zde odevzdali mladíci Z.M.,
S.L. a S.J. z Albrechtic. Z vypovědí bylo zjištěno, že skříňky
byly odcizeny z bývalé výrobny “Bernatík”. Byl vyrozuměn
majitel objektu, který si skříňky vyzvedl. Případ byl předán
PČR k dořešení.
• Dne 06.02.2008 v 10.35 hodin osobně oznámila H.M.
z Albrechtic, že zjistila poničený hrob svého bratra, na kterém
chybí mosazná váza a dále je poničena lucernička, kterou se
vandalům nepodařilo oddělat. Hlídka OP kontrolou ve sběrně
zjistila, že 2 vázy z hrobů zde odevzdal Š.P. z Albrechtic, tyto
však byly již rozřezány. Jednu vázu poznala oznamovatelka
a u druhé již je také znám majitel.
Byla pořízena fotodokumentace a případ nyní řeší PČR.
• Dne 21.02.2008 ve 02.30 hodin zjistila hlídka OP při pojížďce
na ul. Hlavní dopravní nehodu, kde byl v plotě domu č.p.715
nabouraný vůz Renault 21. Na místě nehody se nenacházela
žádna osoba. Hlídka proto telefonicky vyrozuměla PČR Těrlicko a místo nehody zajistila do příjezdu dopravní policie.

• Dne 15.01.2008 v 17.45 hodin během pochůzky byl spatřen
mladistvý F.M.z Albrechtic, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Jmenovaný byl vyzván hlídkou OP, aby ji následoval na služebnu. Mladistvý však výzvy nedbal a dal se na
útěk. Hlídkou byl dopaden a předveden na služebnu OP, odkud
si jej převzala PČR Těrlicko.
• Dne 28.01.2008 v 08.30 hodin během pojížďky po ul.
Nádražní hlídka OP zjistila hustý černý kouř vycházející
z nedalekého lesíku. Na místě byli spatřeni mladiství S.L. a S.J.

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN
DNE 7.6.2008

Odběr a odvoz bude proveden z těchto odběrných míst:
7:30 – 8:00
Pardubice – bývalá prodejna Jednoty
8:15 – 8:45
Zámostí křižovatka u č.p. 211
9:00 – 9:30
Odstavná plocha před budovou provozovny
CMM Elektro
9:45 – 10:15 Pacalůvka, ul. Zátiší u kontejneru
10:30 – 11:00 Dělnický dům, Parkoviště
11:15 – 11:45 Paseky, u prodejny smíšeného zboží
12:05 – 12:30 Stonavská ul., autobusová zastávka
12:45 – 13:15 Nový svět, křižovatka ul. Bažantnice a Nádražní
13:30 – 14:00 Zadky, křižovatka ul. Rakovecká,
Lesní a Pramenná
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany obce Albrechtice
zdarma.
Jedná se o tyto nebezpečné odpady: mazací tuky a oleje, televizory,
ledničky, zářivky a výbojky, jiné elektrické spotřebiče (počítače,
rádia apod.), zbytky barev a ředidel, pryskyřice, autobaterie,
monočlánky, zbytky z postřiků a jejich obaly a pneumatiky.
Albrechtické listy

• Dne 08.03.2008 v 08.35 hodin telefonicky oznámila C.E.
z Albrechtic, že neznámý pachatel v blíže neurčenou dobu
v noci ze čtvrtku na pátek odcizil ze zahrady jejich rodinného
domu elektrický motor z cirkulárky. Hlídka OP následně
u místní sběrny zadržela S.J. a K.V. se zcizeným motorem
a vše oznámila PČR Těrlicko.
• Dne 11.03.2008 v 19.30 hodin osobně oznámil G.G.
z Albrechtic zmizení madel ze vchodových dveří bytového
domu na ulici Hornické. Šetřením bylo zjištěno, že madla chybí i u dalších vchodových dveří bytovek. Tyto madla odevzdal
V.A. z Albrechtic ve sběrně Kovonyt. Věc byla hlídkou OP
odebrána a předána správnímu orgánu obce Albrechtice
Daniel Wróbel - velitel OP

vel.:
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EVROPSKÝ DEN
Dalším příkladem moderního vyučování v naší škole, může
být program Evropský den, který připravila spolu s učiteli
školy paní Mgr. Kateřina Rašová.
Již potřetí se žáci netradičním způsobem seznamovali
s některými zeměmi Evropské unie.
Zažili jsme již divadelní vystoupení žáků zastupujících
jednotlivé státy, shlédli jsme počítačovou prezentaci, strávili
příjemný čas s francouzskou i anglickou hudbou, nad slovenským jídelníčkem, zamysleli jsme se nad statistickými údaji.
Letos dostali příležitost milovníci památek. 28. února 2008
jsme se celý den věnovali tématu UNESCO v Evropě. Zveme
Vás na vernisáž obrazů, na kterých vám představíme několik
vybraných evropských zajímavostí.
Ve školní galerii – na chodbě v přízemí – možná najdete
dobrý tip na letní dovolenou. Znáte francouzské, španělské
nebo rakouské památky? Ne? Ptejte se vašich dětí, přijďte se
podívat k nám do ZŠ a MŠ Albrechtice!
Mgr. Lenka Kocurková

Vše nejlepší našim jubilantům,
kteří mají v I. polovině roku 2008:
70 let - Glombková Žofie, Šmejkalová Hildegarda, Vozňák
Josef, Studentová Jiřina, Jurečka Josef, Kobierská
Alina, Žiak Jozef, Žilková Anna, Suchánková Růžena,
Labudek Boleslav, Jonsztová Anna, Palowski Stanislav,
Matuszynski Stanislav
80 let - Ing. Guńka Gustav, Klozová Jana, Prymusová Helena,
Kaličiaková Gertruda, Szweda Josef, Barabasz Ota,
Vajčeková Anna, Góraliková Markéta
85 let - Sedlatschková Anděla, Puková Marie, Kamienská
Marta, Kornasová Lidie, Šalena František
90 let - Sikora Rudolf, Vávra František
Hodně zdraví přeje
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích

Vítáme naše nové občánky:
Pařík Michal, Grabowská Denisa, Waloszek Tomáš,
Recman Václav, Kotiš Raul, Hrdlička Jan, Molenda Radek,
Čajka Jan, Santarius Aneta, Szurmanová Kristýna,
Godzik Lukáš, Kelčová Markéta, Křístek Jan, Hanzel Jan,
Szkibiková Markéta, Pietrowski Adam, Pietrowská Bára,
Poláčková Laura, Molišová Patricie, Haščáková Nela,
Borusíková Markéta, Kopel Kristián, Brachaczek Matěj,
Dršťák Michael.
Hodně štěstí a radosti při výchově dětí
Dużo miłości i radości z dzieci

Žáci 8.B.

życzy Aktyw dla spraw
obywatelskich

POPRVÉ VE ŠKOLCE

Rakousko - prezentace 8.B.

OZNÁMENÍ OČKOVÁNÍ PSŮ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 29.5.2008 (čtvrtek)
se bude konat očkování psů na níže uvedených svodech:
13,30 – 14,30 hod. v parku u Dělnického domu
15,00 – 15,45 hod. v parku na Zámostí
16,00 – 16,30 hod. u hospody na Pacalůvce
Poplatek za 1 psa činí 130,- Kč. Obec uhradí 50,- Kč z tohoto poplatku pouze majitelům psa, kteří mají zaplacen poplatek na rok 2008.
Doklad o zaplacení poplatku a očkovací průkaz předloží
majitel při svodu.
Jan Farník - referent ŽP
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přeje SPOZ

V naší mateřské škole proběhl od pondělka do středy
(4. - 6. února) zápis nových dětí, ke kterému se dotavilo
22 dětí.
Přicházeli rodiče se svými dětmi, nebo i sami a zjišťovali,
co jim může naše mateřská školka nabídnout. Některé maminky si se zájmem prošly budovou a prohlédly si jednotlivé třídy,
plné dětí. Děti se držely maminek, ale těm smělejším se ze
školky nechtělo. Je nám líto, že budou děti nadále postrádat
školní zahradu. Celý náš kolektiv a hlavně děti se těší, že letos
na jaře se začne na zahradě pracovat. Věříme, že firmě, která
se rekonstrukce ujme, se bude moc a moc dařit. Na další vybavení zahrady si budeme muset ještě počkat, ale jsme vděční
i za to, co se podaří uskutečnit letos.
Po prázdninách opustí naše třídy součastní předškoláci
a už teď se těšíme na nováčky. Budeme se snažit, aby se dětem
u nás líbilo, cítily se bezpečně, našly si nové kamarády a do
školky se těšily.
Chtěla bych ještě oslovit maminky, které přehlédly výzvu
k zápisu a přišly děti dodatečně zapsat. Jedná se i o ročník
2006, tyto děti mohou nastoupit v průběhu školního roku 2008/
2009, po dovršení tří let.
Na závěr mockrát děkuji panu MUDr. Martinu Sedláčkovi
a jeho paní, za sponzorování sedacího koutu pro děti 3. třídy,
který bude sloužit k pohodlí našich nejmenších.
Za kolektiv ved. učitelka Květa Fusiková
Albrechtické listy

GYNEKOLOGICKÁ PÉČE
V ALBRECHTICÍCH

INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DAŇOVÝCH SLOŽENEK
PRO PLATBY DANĚ Z NEMOVITOSTMI V ROCE 2008

Péče o těhotné:
• především včasné vyhledávání vrozených vývojových
vad, a to už ve 13. týdnu těhotenství, pomocí specializovaného vyšetření ultrazvukem a odběry krve ve spolupráci
s genetickou laboratoří .
• další vyšetření plodu ultrazvukem ve 20. týdnu těhotenství,
které je zaměřeno na vyšetření srdce plodu a kontrolu
orgánů, včetně detekce rozštěpových vad páteře, břicha
a obličeje. Možnost záznamu tohoto vyšetření pro rodiče
a přítomnost partnera u vyšetření.
• péče o těhotné v poradně 4 dny v týdnu a záznam srdce
plodu na kardiokotografu v posledních měsících těhotenství
• včasná diagnostika a účinná léčba hrozících potratů a předčasných porodů bez nutnosti hospitalizace

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa
využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových
složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů
budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní
působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány
daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli
jednotlivými finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se
nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho
finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce
do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční
úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem
účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná
platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro
poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně
o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží
obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství
samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání
složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční
úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první
termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci
zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze
ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu
mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka,
pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí
nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová
povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou
splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit i najednou
jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm
vypočtená daň se liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše
daňové povinnosti poplatníkem daně sdělována platebními
výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou
složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních
podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Základním cílem je spokojená a vyléčená pacientka,
bez operační léčby a pobytu v nemocnici.

SOUTĚŽ MLADÝ DEMOSTHENES

Gynekologickou ambulanci od roku 1998 provozuje
MUDr. Tomáš Šoustek, lékař se dvěma atestacemi, který
se dále specializuje především na ultrazvukovou diagnostiku
v gynekologii a především diagnostiku vrozených vývojových
vad v těhotenství.
Gynekologická péče zahrnuje i gynekologii dětskou a nabízí
pacientkám:
• diagnostiku a léčbu gynekologických zánětů včetně chronických
• léčbu inkontinencí a péči o inkontinentní pacientky
• preventivní vyšetření a preventivní léčbu k vyloučení
rakoviny čípku, dělohy, vaječníků a rakoviny prsu
• poradenství v metodách antikoncepce, výběr vhodné metody
vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacientky
a tělesné konstituci.
• léčba bolestivých stavů souvisejících s menstruací a ženskými pohlavními orgány, léčba nepravidelností menstruace.
• diagnostika a léčba pooperačních komplikací a stavů,
včetně chronických bolestí
• léčba dětských pacientek v rámci dětské gynekologie
Péče o neplodné páry:
• diagnostika příčin neplodnosti, jejich následná ambulantní
léčba a to i párů, které již některé z forem léčby neplodnosti absolvovaly. Vyšetření ve vší diskrétnosti, s vyšetřením
muže u urologa, specializujícího se na problematiku
mužské neplodnosti.
• návaznost na specializovaná centra umělého oplodnění
s dlouhodobou vysokou úspěšností a mezinárodní certifikací – REPROMEDA v Brně a PRONATAL v Praze.
• další péče o tyto páry po otěhotnění včetně ultrazvukové
diagnostiky.

Ordinační hodiny:
Pondělí
13,30 – 16,00 hodin
Úterý
8,00 – 11,30 hodin
14,30 – 16,30 hodin
Čtvrtek
13,30 – 16,00 hodin
Pátek
8,00 – 11,30 hodin

Markéta Wachtarczyková, žákyně 6. třídy, reprezentovala
23. ledna t. r. naši Základní školu a Mateřskou školu v Albrechticích v 1. ročníku řečnické soutěže Mladý Demosthenes.
Regionální kolo této soutěže se uskutečnilo na Matičním gymnáziu v Ostravě, kde se setkalo 19 žáků v mladší i starší kategorii. Markéta obsadila krásné 2. místo za region Karviná.
Blahopřejeme!
PaedDr. Táňa Pawerová
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JUBILEUSZ 180-LECIA ISTNIENIA POLSKIEJ SZKOŁY W OLBRACHCICACH
Rok jubileuszowy naszej szkoły jest rokiem wspomnień na
niełatwą pracę wszystkich nauczycieli i na uczniów, którzy
kształcili się w naszej szkole-staruszce w przeciągu tych 180 lat.
To naprawdę kawał historii i ogrom pracy pedagogicznej.
Czcimy nasze tradycje, szanujemy naszą historię lecz przedewszystkim żyjemy teraźniejszością i przyszłością naszych
podopiecznych. Z okazji jubileuszu naszej szkoły pragniemy
krótko naszym czytelnikom przypomnieć dawne początki
naszego olbrachcickiego szkolnictwa oraz przedstawić kierunek
w jakim zmierza dzisiejsza Polska Szkoła w Olbrachcicach.
Bliższych danych o sposobie nauczania w naszej szkole dowiadujemy się z tzw. „Wyciągu egzaminacyjnego” napisanego
przez kierownika tej szkoły Józefa Kasperlika w roku 1848.
Dowiadujemy się, że uczniowie byli podzieleni do 5 grup a to:
1/ Poznających litery
2/ Sylabizujących
3/ Czytających mały katechizm
4/ Czytających pierwszą część czytanek
5/ Czytających drugą część czytanek
A jak to wygląda dzisiaj? Dokąd zmierza nasza Szkoła Jubilatka? Jakie są wymagania i potrzeby dnia dzisiejszego? Jakie
wymagania stawia przyszłość naszym uczniom?
W kilku hasłach postaram się przybliżyć pracę naszych nauczycieli oraz kierunek obrany przez naszą szkołę.
Bezpieczny klimat w szkole
Staramy się:
• stwarzać pozytywny klimat w szkole
• poświęcać się każdemu uczniowi, indywidualizować i dyferencować naukę
• tworzyć serdeczne i twórcze środowisko także poza lekcjami
• ucznia traktować jako partnera i wszelkie podniety ze strony
ucznia traktować bardzo poważnie i wspólnie szukać rozwiązań
Czego się uczymy?
języków, matematyki, przyrody, nauki o kraju i historii,
muzyki, plastyki, wychowania fizycznego
Języki
• Od klasy 1. uczymy wszystkich przedmiotów w języku
polskim
• Od klasy 2. rozpoczynamy naukę języka czeskiego
• Od klasy 3. uczymy języka angielskiego
Wszystkie języki traktujemy jako bardzo ważne
dla przyszłości naszych uczniów!
Uczymy „Krytycznego myślenia“ od najmłodszych lat
• By uczniowie w dzisiejszym świecie odnosili sukcesy muszą
być w stanie SEGREGOWAĆ i ELIMINOWAĆ informacje,
DECYDOWAĆ co jest naprawdę ważne, myśleć TWÓRCZO
KRYTYCZNIE i EKONOMICZNIE
JAKIMI METODAMI NAUCZANIA PRACUJEMY?
• Nauczanie przez czynność/Szkoła Twórcza – Tvořivá škola/
• Krytyczne myślenie w pisaniu i czytaniu
• Drama
• Projektowe nauczanie
• Ekskursje

Jakiej terminologii używamy?
• Brainstorming ( burza mózgów)
• Mapa myśli
• Insert ( znakowanie)
• Kierowane czytanie
• Dyskusja
• Praca z portfoliem
Co mają nasi uczniowie do dyspozycji?
• Przyjazne i dobrze wyposażone środowisko szkolne
• Pracownię komputerową
• Tablicę interaktywną / dar Konsulatu Generalnego Republiki
Polskiej w Ostrawie/
• Kółka zainteresowań:
ceramiczne, sportowe, komputerowe, j.angielskiego, dramatyczne, pszczelarskie
To krótka zaledwie idea naszej szkoły, szkoły która została
wybudowana w 1828 roku i dzięki wspaniałej pomocy rodziców, PZKO oraz wspieraniu finansowemu naszego urzędu
gminnego jest trwała, coraz piękniejsza – wspaniała.
Uczniowie wraz z nauczycielami chcą wszystkim wyżej wymienionym serdecznie podziękować za długie lata wzorowej
opieki nad naszą szkołą i dlatego bardzo serdecznie zapraszamy
na program przygotowywany z okazji naszego jubileuszu
do Domu Robotniczego w Olbrachcicach w sobotę 26.4.2008.
mgr Jolanta Kożusznik
dyrektor szkoły

PODĚKOVÁNÍ
Dne 7. března 2008 v nočních hodinách vnikl neznámý
pachatel do naší oplocené zahrady rodinného domku a odcizil
elektromotor z okružní pily a tím stroj poškodil. Krádež jsme
ohlásili Obecní policii a následně Policii České republiky.
Včasným zásahem Policie České republiky ze služebny
Těrlicko ve spolupráci s naší Obecní policií byl ve velmi krátké době pachatel odhalen a usvědčen. Krádeži a poškozením
majetku mi vznikla škoda přesahující 5 000 Kč.
Vážený starosto!
Postup při odhalováni pachatele, velmi korektní a profesionální jednání příslušníků policie jsem já, celá moje rodina
a sousedé velmi kladně hodnotili.
Za tuto záslužnou práci chci prostřednictvím Albrechtických listů Policii České republiky ze služebny Těrlicko a naši
Obecní policií poděkovat.
O náhradě škody rozhodne soudní jednání, avšak jsem byl
nemile překvapen tím, že podezřelým pachatelem je mladý
občan naši obce. Mám také důvodné podezření, že se trestné
činnosti dopouští celá skupina pobertů, o čemž svědči ukradené kanálové vpustě, rozkradené kovové části z budov a drobné
krádeže majetku našich spoluobčanů. V domnění, že se jedná
o malé přestupky, většina těchto krádeží není občany ani hlášena a pachatelům „s jídlem roste chuť” Chtěl bych upozornit
občany, aby i malé krádeže a poškozování majetku ve vlastním
zájmu a v zájmu pořádku v obci včas nahlásili naši Obecní
policii.
V Albrechticích 10.3. 2008
Vděčný občan
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CVIČENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 7.3.2008 v 15:30 proběhlo cvičení Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice zaměřené na evakuaci osob z chemicky
zamořeného území.
Toto cvičení jsme dále doplnili o prověření schopností vyprošťování osob ze špatně dostupných míst, za pomocí lanové techniky.
Celý tento tréninkový výjezd naší jednotky byl situován
na oblast okolo albrechtického železničního mostu. Jeho blízké
okolí mělo simulovat území zamořené neznámou chemickou
látkou. Figuranti v podání hasičského dorostu představovali
zasažené oběti, které bezvládně ležely nebo se zmateně pohybovaly ve vymezeném pásmu okolo řeky Stonávky.
Hlavním cílem jednotky, skládající se ze 7 členů, bylo prohledání zamořeného území a evakuace všech figurantů. Následovala cvičná první pomoc a stabilizace životních funkcí.
Všichni zasahující se po celou dobu první části cvičení
museli chovat tak, jako by vybraná oblast byla skutečně
zasažena neznámou toxickou látkou. Proto bylo nutné mít
neustále nasazené dýchací přístroje a ochranné pomůcky.
Ve druhé části bylo za úkol bezpečně dopravit na zem figuranta se zlomenou nohou, jež se nacházel v mezipatře cvičného lezeckého mostu. Jednotka se v tuto chvíli rozdělila na dvě
skupiny, kdy první byla zásahová (tito slaňovali k postiženému)
a druhá jistící. Po zajištění zásahové jednotky následovalo slanění
k figurantovi a fixace poraněné nohy. Poté byl uvázán na lano
a za doprovodu zásahového týmu postupně spouštěn na zem.

ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
V úterý 22.1. 2008 se na naší základní škole konal další ročník
matematické soutěže Pythagoriáda.
Tato matematická soutěž určena žákům šestých a sedmých tříd
je pojmenována po velmi známém řeckém matematikovi zvaném Pythagoras ze Samu, jenž je přezdíván Otec čísel. Jeho
jméno je spojováno s všeobecně rozšířenou poučkou o vlastnostech stran pravoúhlého trojúhelníka.
Soutěžící řeší 15 úloh – jsou mezi nimi logické úlohy, doplňovačky, číselné řady, úlohy na představivost a také zdánlivě jednoduché
příklady s chytáky. Na jejich vyřešení mají k dispozici 60 minut
čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu získají 1 bod.

V SDH Albrechtice má osvědčení nositele dýchací techniky
téměř 80% všech členů. Horolezeckým kurzem prošel stejný
počet lidí a první pomoc ovládá každý hasič bez rozdílů. Toto
cvičení mělo za úkol prověřit všechny výše uvedené znalosti
a hlavně vylepšit týmovou spolupráci, která je při zásahu
jedním z nejdůležitějších aspektů.
Celému výjezdu přihlíželi naši nejmladší hasiči. Po ukončení akce měli také možnost shlédnou ukázku použití hasícího
přístroje s patřičným výkladem a také si vyzkoušet stříkání
z hasících proudnic.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za jejich
dobře odvedenou práci.
za SDH Albrechtice
Daniel Haupt
A jak to všechno dopadlo?
Do okresního kola postoupily a naši školu budou reprezentovat:
Veronika GABRHELOVÁ a Marta WALOSZKOVÁ – obě
dívky ze 7.B třídy.
Budeme vám držet palce!!!
Pythagoriádu řešilo celkem 30 žáků šestých ročníků a sedmých ročníků.
Poděkování patří všem soutěžícím.
Mgr. Irena Ruhswurmová
Mgr. Miriam Charvátová

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ZŠ ALBRECHTICE
Ve dnech 16. – 18.1. 2008 se na Základní škole v Albrechticích uskutečnil zápis do prvního ročníku pro školní rok
2008/2009. K zápisu se dostavilo celkem 35 dětí.
Děti již na chodbě přivítali jejich starší spolužáci, kteří
navštěvují přírodovědný kroužek a předvedli malým předškolákům několik zajímavých pokusů – např. „Faraonovy hady“,
„Tančící rozinky“ a „Mramorované mléko“.
Pak už na děti ve třídě čekaly paní učitelky z prvního stupně a budoucí školáci dokazovali, že v září mohou zasednout
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do lavic v první třídě. Poznávali barvy, tvary, pohádkové
postavičky, zpívali písničky, recitovali básničky a říkanky,
dokonce poznávali některá písmena a číslice.
Všechny děti si ze své první návštěvy ve škole odnášely
dárečky, které pro ně vyrobili starší spolužáci. Věřím, že se
všem dětem u nás ve škole líbilo a že se budou těšit na 1. září,
kdy se pro ně otevřou dveře ve „Velké škole“ a jen pro ně se
rozezvučí na chodbách školní zvonek.
Mgr. Pavla Martinková - ZŘŠ
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NÁVŠTĚVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Dobrá spolupráce mateřské školy se školou základní
je jednou z mnoha výchovných aktivit naší MŠ. I v tomto školním roce, tak jako v letech minulých, se snažíme tuto spolupráci rozvíjet. Velmi se nám osvědčilo společné cvičení ve
školní tělocvičně. Do tělocvičny chodí cvičit děti 2. a 3. třídy
již několik let jedenkrát týdně. Děti se na cvičení těší a chlapci
se již předem domlouvají, kdo bude hrát proti komu fotbal.
Přínosem pro ně je i to, že se postupně seznamují s prostředím
školy, zdokonalují se v samostatnosti při převlékaní do cvičebních úborů a hlavně mají radost z pohybu v bezpečném
prostředí.
V období adventu připravujeme a s dětmi vyrábíme malé
dárky, které se objeví na tradičním „Vánočním jarmarku, který
pořádá základní škola. Výtěžek z prodeje je věnován na pomoc
potřebným a na charitativní účely. Touto pěknou aktivitou je u dětí
vytvářeno povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
Jako každoročně tak i letos nám chlapci základní školy
společně s panem učitelem tělesné výchovy připravili velkou
tělocvičnu na Dětský karneval. Dvě šikovná děvčata vzorně
pomáhala s prodejem v bufetu. Proto jim všem touto cestou
děkuji.
Před nedávnem jsme společně s paní učitelkou Pavlou
Feberovou připravily setkání našich nejmenších s žáky
9. třídy. „Deváťáci“ měli za úkol v hodině výtvarné výchovy
vyjádřit kresbou základní pravidla slušného chování v mateřské škole. Tuto výzvu pojali chlapci a děvčata velmi zodpo-

vědně. Předem připravené práce dokončili společně s malými
dětmi. Počáteční rozpaky zmizely a během chvilky jsme byli
svědky, jak vznikaly mezi dětmi pěkné vztahy. Tato návštěva
měla pro děti oboustranný přínos a určitě nebyla poslední.
Každoročně navštíví předškoláci na závěr školního roku
první třídu. Na tuto návštěvu se děti velmi těší. Uvidí tam
přece své kamarády z mateřské školy a hlavně zjistí, co všechno
se za tak krátkou dobu naučili.
Určitě budeme i nadále ve spolupráci se základní školou
pokračovat a paní učitelce budoucí 1. třídy přejeme dobře
připravené školáky.
Květa Fusiková

Žáci 9.A společně s předškoláky.

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Národní institut dětí a mládeže v Praze pořádá v letošním školním roce 2007/2008 již 37. ročník „Dějepisné olympiády“.
Žáci naší školy se již několik let této soutěže pravidelně zúčastňují. Tématem letošního ročníku byly „Osobnosti české
a moravské kultury – od národního obrození do konce
1. republiky“. Školního kola se zúčastnilo celkem 17 žáků
9. tříd a 6 žáků 8. tříd. Vítězkou školního kola se stala
Dominika SIUDOVÁ z 9.B. Tato žákyně reprezentovala
naši školu v okresním kole, které se uskutečnilo 6.2.2008
v Havířově. Dominika dosáhla historického úspěchu, když
v obrovské konkurenci 41 žáků nejen ze základních škol,
ale i z gymnázií v Havířově, Karviné, Bohumíně, Orlové a okolí,
obsadila vynikající 3. místo. Toto nádherné umístění opravňuje
Dominiku k postupu do krajského kola, které se uskuteční
4.4.2008 v Ostravě. Dominice blahopřejeme a zároveň přejeme
při zdolávání úkolů v krajském kole co nejvíce úspěchů!
Mgr. Pavla Martinková

ÚSPĚŠNÉ ŽÁKYNĚ
V lednu 2008 proběhlo okresní kolo chemické olympiády
na ZŠ 1. máje v Havířově, již šestým rokem měla naše škola
v této soutěži zastoupení. Tentokrát nás reprezentovaly
Dominika Siudová a Tereza Wachtarczyková z 9.B. Dívky
v konkurenci dalších 40 žáků z Havířova, Karviné, Českého
Těšína a Bohumína obstály.
Dominika Siudová obsadila 9. místo a Tereza Wachtarczyková
18. místo. Oběma dívkám blahopřejeme.
Mgr. Kateřina Hořejší
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Dominika Siudová
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CO SŁYCHAĆ U NAS W SZKOLE PO ŚWIĘTACH?

Zabawy i bale od dawien dawna były częścią składową
śląskich obyczajów. My również kroczymy śladami naszych
przodków i przy współpracy z Macierzą Szkolną urządziliśmy
pod koniec stycznia dla naszych dzieci słynny bal przebierańców.
Popatrzmy więc na to popołudnie nie okiem dorosłego lecz
okiem tych, którzy byli uczestnikami tej wspaniałej zabawy,
która w tym roku wirowała pod tytułem „Uśmiech Olbrachcic“.

które przedstawiły nam super modne kreacje. Wielkie brawa
zyskała ostatnia kreacja. Był to model sukni panny młodej
przedstawionej Tomkiem. A jej / jego / bukiet ślubny? Nie
odnaleziono do dziś. Było smaczne jedzenie, z którego najbardziej poszły w ruch chipsy, koreczki i ciastka. Wspaniały tort
zjedliśmy z braku czasu dopiero w poniedziałek w szkole.
Zabawa z klaunem, misiem Puchatkiem i Tygryskiem wszystkim też się podobała. Prowadziła ją grupa wodzirejów z Polski.
Z koleżankami bawiłam się świetnie. Balik był bardzo udany!
A na koniec załączamy jeden z dowcipów:
Lucyfer dzwoni do św. Piotra:
- Proponuję rozegranie meczu piłkarskiego między reprezentacją
Nieba i reprezentacją Piekła.
- Nie macie żadnych szans! Wszyscy najlepsi piłkarze są u nas!
– odpowiada św. Piotr.
- I co z tego? Ale u nas są wszyscy sędziowie!!! – mówi Lucyfer

Szkoła i przedskołe, Balik 2008.

Dlaczego taki właśnie tytuł? Sprawiła to rewia dowcipów,
którą pod kierownictwem pani dyrektor Jolanty Kożusznik
i współpracy całego grona pedagogicznego przedstawiły dzieci.
Zaś nasi milusińscy z przedszkola z wdziękiem sobie własnym
pokazali nam jak piękne i barwne są pory roku, z których każda przynosi nam swoje dary.
Świetnie wybrane kompozycje muzyczne i piosenki wszystkich widzów wprawiły w dobry nastrój.
Karnawał znalazł schronienie pod przychylnym dachem naszego Domu PZKO oraz opiekuńczymi skrzydłami jego zarządu
pod kierownictwem pani Iwony Guńka.
Sala pękała w szwach, lecz pąkała także ze śmiechu, podczas
trafnie wybranych i brawurowo podanych dowcipów i odegranych scenek, zatańczonych tańców i zaśpiewanych piosenek.
Oto kilka zdań wybranych z wypracowań uczniów, w których
karnawałowa zabawa pozostawiła przyjemne wspomnienia.
Piotruś: … Będę długo wspominał na ostatni mój balik
w Olbrachcicach….
Renia: Mieliśmy naprawdę świetny program….
Magda: … Wszystkim najbardziej podobały się blondynki,
które były bardzo śmieszne….
Claudia: Wspomnienia na mój ostatni balik w Olbrachcicach
27.1.2008 odbył się nasz szkolny balik. Była piękna dekoracja,
oraz super maski. Przygotowaliśmy przedstawienie z dowcipami. Najśmieszniejsi byli nasi chłopcy przebrani za blondynki,

Złota Bombka - Pawełek Santarius i jego drużyna.

Albrechtické listy

Konkurs Złota Bombka - tradycje w naszych domach.

JARO PŘIŠLO K NÁM
V sobotu 1. března 2008 se v Havířově sešli zpěváci a zpěvačky z Havířova a blízkého okolí, kteří před odbornou porotou předváděli, jak umí zazpívat lašské lidové písně.
Přestože všichni pocházejí z tohoto regionu, nebylo pro ně
lehké poradit si s výslovností nářečních slov, zvládnout správně rytmus a melodii lašských lidových písní.
Základní školu v Albrechticích reprezentovaly 3 žákyně
6.A třídy - Nikola Matwijková, Kristina Kubicová a Natalie
Bartková. Ze soutěžního klání nakonec odešla ve své kategorii jako vítěz Natálka Bartková a Kristinka Kubicová se umístila na krásném druhém místě. Vítězové všech kategorií postupují dále do regionálního kola, které se bude konat v Karviné
2. dubna 2008.
Mgr. Radka Kozlová

Zleva: N. Matwijková, K. Kubicová, N. Bartková.
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SPOLEČNOST PŘÁTEL JÁRY CIMRMANA V ALBRECHTICÍCH
Ve středu 5. března 2008 se v Dělnickém domě uskutečnilo
divadelní představení Afrika. Hráli jsme před plným sálem
a podle ohlasu cítíme, že jsme svým pojetím cimrmanovské
hry diváky zaujali i pobavili. Především proměna kanibalů
z nitra Afriky v milovníky české poezie nadchla několik návštěvníků tak, že se ozvaly hlasy, že bychom mohli hrát
i výchovné koncerty. Uvidíme, jaké přijdou nabídky! V dubnu
hru určitě předvedeme žákům naší školy.
Těšíme se na další setkání s vámi v divadle. Pro nás je to místo,
kde se výborně bavíme, a tak se jistě brzy pustíme do přípravy
dalšího kusu.
p. učitelka Lenka Kocurková

Herci – současní i bývalí žáci ZŠ Albrechtice:
(Filip Zajíček, Jan Ohnmacht, Filip Egri, Lukáš Křižánek, Tomáš
Brzoska, Lukáš Novák, Lukáš Inkomer, Tomáš Kornas, kulisy: žákyně
9.B a Táňa Pawerová, režie: Lenka Kocurková)

V SOLNÉ JESKYNI
Jistě víte, že v Horní Suché byla asi před dvěma roky zřízena a pro veřejnost otevřena solná jeskyně.
Učitelka 2.třídy místní mateřské školy Renata Hájková,
která do Albrechtic dojíždí z Havířova, se doslechla, že děti
z havířovských mateřských škol tuto jeskyni navštěvují.
Dohodly jsme se spolu, že bychom i pro děti naší třídy
tento léčebný pobyt v solné jeskyni zorganizovaly. Po předběžném zajištění pěti termínů jsme zjišťovali mezi rodiči, jaký
bude zájem. A ten byl opravdu velký, protože byly přihlášené
všechny děti ze třídy.
Největší problém před námi ale nastal s dopravou. I když je
do H. Suché blízko, dopravit se tam s tolika dětmi je opravdu
problém. Pokoušely jsme se zajistit minibus, který by nás
dopravil tam i zpět, rodiče souhlasili s úhradou cestovného.
To se nám však nepovedlo z nedostatku řidičů. Vsadily jsme
na doporučení pana Kýpuse a využily kombinovaný autobusový spoj MHD č.2 a minibusu Kýpus z vlakového nádraží.
Jeskyni jsme navštěvovaly mimo hodiny pro veřejnost od
8. hod. a byly jsme rozděleny na dvě skupiny po deseti dětech.
První skupina po převlečení pobývala v jeskyni, kde si děti
hrály s kbelíky, lopatkami a autíčky s nasypanou mořskou solí,
a tak dýchaly vzduch prosycený solnými výpary. Děti druhé
skupiny hrály v přilehlé tělocvičně různé pohybové hry, s míči
i s hračkami a nakonec posvačily. Po 45 minutách se skupinky
dětí prostřídaly.
Tím, že jeskyni navštěvovalo více dětí, bylo pro ně vstupné 50,- Kč
a přes všechny problémy s dopravou jezdily nakonec zdarma.
Věříme, že pobyt v solné jeskyni v podzimních měsících
působil blahodárně na zdravotní stav a dýchací cesty dětí.
V příštím školním roce se pokusíme vše zopakovat.
Cielecká Kristina, uč. 2. třídy MŠ v Albrechticích
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SOUTĚŽ S PANEM POPELOU
Je to něco víc než jeden a půl roku, co se naše základní škola
přihlásila do Soutěže s panem Popelou. Jde o ekologickou
soutěž pro školy, která by měla nechat dnešní mládež zamyslet
se nad stávajícím neutěšeným životním protředím. Letos probíhá již sedmý ročník této soutěže a mohou se do ní přihlásit
mateřské, základní a speciální školy. Úkolem školy je za celou
dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru. Sběr je pak
odvážen ke zvážení a zvážené množství je u každé školy evidováno. Letošní uzávěrka se koná 13. června a bude v ní
vyhodnoceno množství papíru v přepočtu na jednoho žáka
a podle celkového množství papíru odevzdaného za školu.
První až páté místo v obou kategoriích odmění věcnou cenou
v hodnotě 5 000 Kč.
V současné době se naše škola pobybuje v kategorii v přepočtu
na 1 žáka na 59. místě a v kategorii celkového množství papíru
na krásném 20. místě z celkového počtu 145 přihlášených škol.
Naše škola získané peníze už tedy druhým rokem věnuje
ZOO Ostrava, konkrétně přispívá na chov hrocha. Z utržených
peněz jsme ještě financovali výlet nejlepším sběračům do ZOO
a sladké odměny pro nejlepší kolektivy ve sběru.
A jak jsme na tom konkrétně v naší škole v letošním školním
roce? Nejlepšími sběrači za dva sběrné dny jsou nepochybně
sourozenci Budjačovi, kteří mají na svém kontě odevzdáno
více než 300 kg papíru, dále pak sestry Polákovy, jejichž
donáška činila kolem 280 kg a pak jsou to např. žáci Lysek,
M. Keler a další, kteří donesli více než 100 kg papíru. Nejlepším kolektivem sběračů je dosud třída 2.A, která se pyšní výši
929 kg odevzdaného papíru.
Věříme, že i nadále se budou žáci pouštět do sběru se stejnou
vervou jako do současné doby a vylepšíme tak ještě více už tak
pěkné skóre celé soutěže.
Mgr. Ingrid Demelová
Albrechtické listy

DEN TRADIC
Několika fotografiemi se ještě vracíme ke III. ročníku našeho
úspěšného programu, kterým spojujeme děti, učitele a občany
naší obce ke společnému prožití předvánočního času. Pro
veřejnost byl opět otevřen barokní kostel, v němž vystoupil
školní pěvecký sbor. Na jarmarku se tentokrát podařilo vyvolat
opravdovou atmosféru dávných časů… Zpívaly se koledy,
vonělo cukroví, lilo se olovo a hlasy prodejců zvaly k návštěvě
stánků plných dětských výrobků.
Děkujeme vám všem, kteří jste se podíleli na skvělém
úspěchu dalšího ročníku Dne tradic.
Za organizátory Mgr. Lenka Kocurková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 7. TŘÍD
Konečně nastal ten dlouho očekávaný den – neděle 3.2.2008
a my jsme se vydali po náročných přípravách na lyžařský
výcvik. U školy jsme nastoupili do autobusu, radostně jsme
zamávali rodičům a vydali se směrem na Písek u Jablunkova.
Byli jsme ubytováni na rekreačním středisku Polanka. Po příjezdu jsme vybalili všechna zavazadla a hurá na sjezdovku.
Tady nás učitelé rozdělili do tří družstev, podle našich schopností, jak kdo byl kamarád s lyžemi. Někteří z nás stáli
na lyžích poprvé v životě. Ale k naší velké radosti jsme se
naučili lyžovat úplně všichni a také jízdu na vleku jsme
po prvotních nesnázích zvládli na jedničku. První družstvo
měla na starosti paní učitelka Kateřina Rašová a její svěřenci
dokonce zvládli i základy carvingového lyžování. Jízda v pluhu
a snožný oblouk – to byly úkoly, se kterými se potýkali žáci
v družstvu paní učitelky Radmily Záviské. A ty, kteří teprve
s jízdou na lyžích začínali, měla na starosti paní učitelka
Pavla Martinková, která pro nás celý lyžařský výcvik zorganizovala. O naše zdraví se starala paní učitelka Kateřina Hořejší.
Na horách jsme se měli výborně, kromě lyžování jsme
si zahráli i bowling, vyšlápli jsme si na Gírovou, zatančili
jsme si na diskotékách a na karnevalu, jen škoda, že ten týden
tak rychle utekl.
Žáci 7.A 7.B

2. družstvo.

Čtyřicet prodejců se opravdu činilo. Část výtěžku věnujeme na
charitativní účely.

ZAPISY DO SZKOŁY 2008
Dnia 6 lutego przebiegały zapisy uczniów do klasy pierwszej
na rok szkolny 2008/2009. W tym dniu do zapisów przyszła
trójka dzieci. Dzieci chodzą do naszego przedszkola więc znają dobrze środowisko szkoły i nauczycieli. Wygodą małej
szkoły jest to, że spotykają się wszyscy razem czyli uczniowie
i przedszkolaki na różnych wspólnych imprezach, na obiedzie
w szkole czy też podczas oglądania TL Bajka. Dzieci znają
nauczycieli i starszych kolegów więc pierwsze kroki w szkole
nie sprawiają im wielkiego stresu .
Do przedszkola uczęszcza aktualnie 19 dzieci. Zapraszamy
wszystkich rodziców z dziećmi do zapisania w naszym przedszkolu na rok szkolny 2008/2009.
Termin zapisu można uzgodnić po telefonie: 596 428 054.
Serdecznie zapraszamy.
Grono pedagogiczne szkoły i przedszkola
Albrechtické listy

Žáci 7.B na karnevalu.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
Olympiáda z českého jazyka patří mezi znalostní testy,
jichž se žáci naší školy účastní pravidelně. V letošním školním
roce se školního kola zúčastnilo celkem 21 žáků 8. a 9. ročníků.
Jejich úkolem bylo vyřešit nelehké a mnohdy záludné úkoly
týkající se např. slovní zásoby nebo stavby vět. V druhé polovině olympiády měli napsat slohovou práci na téma „Tahle
písnička se mi líbí“. Jelikož forma slohové práce nebyla zadána, zvolili si žáci různé slohové postupy, např. úvahu, líčení,
dopis. Nejlépe si v řešení počínaly a do okresního kola postupují Vendula Valíková z 9.A a Adéla Plechatá z 9.B.
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ALBRECHTICE SE PROBOJOVALY DO ČELA ŠKOLNÍ LIGY TOUCH RAGBY
Rugby Club Havířov zorganizoval na několika školách
v Havířově a v Albrechticích nábor do školních kroužků
pro TOUCH RAGBY (bezkontaktní forma ragby), kde pod
vedením trenérů si žáci a žačky osvojovali tuto hru a již
1. prosince 2007 se utkali v 1. turnaji školní ligy touch ragby.
Družstvo z Albrechtic se umístilo na 1. turnaji na 3. místě,
ve druhém turnaji obsadilo 2. místo a 8. února 2008 vyhrálo
3. turnaj. Vítězstvím v tomto turnaji odsunuly Albrechtice
svého největšího soupeře družstvo ZŠ Žákovské na druhé
místo a navíc albrechtičtí vystřídali kroužek ze Žákovské
v čele dlouhodobé tabulky, i když mají o utkání více díky
dohrávce s družstvem ZŠ Školní. Vítěz minulého turnaje
kroužek ZŠ Hrubínova, se tentokrát propadl až na 4. místo.

V družstvu Albrechtic nastoupili sourozenci Alexandr a Kateřina
Maikranzovi, sourozenci Ondřej a Kateřina Zemovi, Tomáš
Kruczek, Vojtěch Waloszek a René Polka.
Sourozenci Zemovi turnaj nedokončili pro žaludeční potíže
a proto nemohli být na vyhlášení výsledků turnaje a při ocenění
vítězného družstva.
Všem jmenovaným patří poděkování za velmi dobrou reprezentaci Albrechtic.
Výsledky 3.turnaje
Hrubínova - RC Havířov
Albrechtice - Školní
Žákovská - Gorkého
Hrubínova - Albrechtice
Školní - Žákovská
RC Havířov - Gorkého
Školní - Hrubínova
Žákovská - Hrubínova
Gorkého - Školní

0:2
2:1
1:1
0:1
0:3
1:1
1:2
1:0
0:0

Albrechtice - RC Havířov
Albrechtice - Školní
Hrubínova - Gorkého
Albrechtice - Žákovská
RC Havířov - Školní
Gorkého - Albrechtice
Školní - Hrubínova
Žákovská - RC Havířov

1:3
3:2
0:1
2:1
0:0
1:1
0:3
2:1

Tabulka 3. turnaje

Na snímku je celé družstvo Albrechtic, jak nastupovalo do turnaje.
Zleva: Alexandr a Kateřina Maikranzovi, Tomáš Kruczek, Ondřej
Zem, Vojtěch Waloszek, René Polka a Kateřina Zemová.

TOUCH RAGBY je hra vhodná jak do tělocvičny tak i na
hřiště, je to hra dynamická a kolektivní. Míč se nosí v rukou,
nekope se do něj a přihrávat se smí každému, ale vždy jen
dozadu. Běhat s míčem je dovoleno všemi směry, ale je důležitý
pohyb a postup s míčem dopředu, protože body
se
získávají položením míče do soupeřova brankoviště
(je po celé šířce hřiště za koncovou čárou hřiště). Hraje 5 hráčů
na každé straně s libovolným střídáním na hřišti 35 x 30 m
(dle tělocvičny možno na menším hřišti s menším počtem hráčů).
Zastavení soupeře v útoku je opravdu bezpečné, neboť bránící
hráč strhává rukou tzv. TAG (pásek), který mají hráči připevněný na opasku po stranách těla. Touch ragby mohou hrát
kluci, holky nebo smíšená družstva.

Z utkání Albrechtice vs Školní (v akci Vojta Waloszek). foto: Honza Fric
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1.
2.
3.
4.
5.

Albrechtice
Žákovská
Gorkého
Hrubínova
Školní

5
4
4
5
6

4
2
1
2
0

1
1
3
0
1

0
1
0
3
5

6:3
6:3
3:2
5:4
4:13

14
9
9
9
7

3
3
3
6
9

23:19
25:11
15:13
17:19
5:23

29
26
23
23
11

Tabulka po 3. turnaji
1.
2.
3.
4.
5.

Albrechtice
Žákovská
Gorkého
Hrubínova
Školní

12
11
11
12
10

8
7
4
5
0

1
1
4
1
1

Další turnaj se uskuteční v pátek 14. března 2008 v tělocvičně
sportovní haly města Havířov od 14,45 hod.
Školní kroužek má tréninkové dny ve čtvrtek od 14,30 hod.
v tělocvičně ZŠ Albrechtice.

Vítězné družstvo Albrechtic s putovním pohárem.

Albrechtické listy

• • • PLACENÁ INZERCE • • •
DĚTMAROVICE 275, 735 71 okr. KARVINÁ
TEL/FAX 596515343, MOBIL: 603 256 613
Email: jiri.ligocky@atlas.cz, web-www.ligocky.cz

VODA - TOPENÍ - PLYN - ELEKTRO
S TA V E B N Í P R Á C E
NABÍZÍ PROVEDENÍ PRACÍ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
- Vypracování projektové dokumentace (voda, kanalizace, topení, plyn)
- Poradenská činnost (návrhy spotřebičů, nejvýhodnější způsoby vytápění, rozpočty, specifikace materiálů)

MONTÁŽE
- Rekonstrukce koupelen a bytových jader včetně vybavení
- Rozvod vody (ocel, plast, měď)
- Vnitřní a venkovní kanalizace (plast-pvc, rehau, HT, litina, kamenina)
- Zařizovací předměty (vany-rohové, klasik, hydro, umyvadla, WC mísy-kombi, závěsné, baterie-směšovací, výtokové,
boilery, sporáky)
- Rozvod plynu a plynových spotřebičů (plast, ocel, měď, plyn. kotle stacionární a závěsné, plynové topidla,
světlé a tmavé zářiče)
- Topení (ocel, měď, plast, klasické a podlahové, panelové, litinové a hlinikové radiátory, termostatické ventily, regulace)
- Elektro (vnitřní instalace)
- Stavební práce (omítky, sadrokarton, obklady, dlažby atd.)

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
- Poradenství a zpracování rozpočtu zdarma
- Revize plynu, elektro, komínů
- Výhodné ceny materiálů a služeb za smluvní ceny pro stavebníky

PEDIKURA

KAŠPAROVÁ ALENA

ve zdravotním středisku
v Albrechticích

Provozní doba: pondělí – pátek dle objednávek
• lakování
• masáže plosek + celé nohy
• masáže se solí z mrtvého moře
Kontakt: 605 526 400
Právní záležitosti s obèany a podnikateli projedná a vyøídí každé
pondìlí mezi 14.00 - 15.20 hodin na Obecním úøadì v Albrechticích
v 1. patøe (zasedací místnost) JUDr. Marcela Žorièová formou
poradenství, sepisování listin, žalob, smluv vèetnì kupních, také pøevody
nemovitostí a zøizování vìcných bøemen.

Obchodní místo ČP
Od 1.4.2008 změna provozní doby,
pouze 1x týdně
úterý 10.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin
a možno individuálně
dle telefonické domluvy
na čísle 604 239 069 p. Hudáková

HLEDÁM RODINNÝ DŮM
NEBO POZEMEK
V ALBRECHTICÍCH A OKOLÍ.
PROSÍM VOLEJTE 777 925 007

Kontakt možný i na tel. è.
Ha 596 810 741, 603 447 219

PŮJČKY, ŘEŠENÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ
TEL. 732 474 853
Koupím rodinný dům nebo stavební parcelu
v Albrechticích a okolí do 20 km.
Platím hotově, prosím nabídněte.

PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Ctibor Izaiáš
Hornická 651 (nové sídliště)
Albrechtice
mobil 724 810 632

Tel.: 608 370 379
Albrechtické listy
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ZIMNÍ TURNAJE 2008 NA HŘIŠTI V ALBRECHTICÍCH
Vážení sportovní přátelé,
jak už se v poslední době stalo zvykem, organizuje náš klub
během zimní přestávky zimní turnaje pro různé věkové kategorie. Turnaje se stávají příležitostí pro zkvalitnění zimní
přípravy a zajištění všem našim družstvům odpovídající soupeře pro přípravné zápasy.
V první řadě se jedná o prestižní sobotní turnaj mužů, kterého
se účastní 9 okolních družstev hrající v 1.A třídě až po divizi.
Jako hostující celek se v letošním roce představil také polský
celek z Cieszyna, účastník mezivojvodského přeboru. Dalším
turnajem je nedělní turnaj dorosteneckých družstev, kterého se
účastní 8 družstev, vesměs z vyšších soutěží. Tato dokonale
prověří výkonnost našich dorostenců před jarními boji o postup
do krajské soutěže. Dále je v soboty a v neděli organizován
turnaj družstev mužů nižších soutěží. Účastní se ho
8 družstev a jako hostující celky se představí družstva staršího
dorostu z Havířova a Třince. Tento turnaj je dobrou příležitostí
pro shlédnutí mladých nadějných fotbalistů z okolí na hřišti
a také posouzení formy našich odchovanců působících
v nižších soutěžích. Od pondělka do středy probíhá žákovský
turnaj, kterého se účastní 7 předních klubů z našeho regionu.
Nastupují v něm vždy proti sobě družstva mladších a starších
žáků. Celkem se turnajů 39 družstev, která sehrají dohromady
134 utkání.
I když jsou turnaje především fyzickou a herní přípravou
na jarní sezónu a výsledky nejsou až tak důležité, přesto hodně
napovídají o stavu připravenosti jednotlivých družstev.
Družstvo mužů prochází turnajem celkem jistě. Až na zaváhání v zápase s Bystřicí, kdy vedli už o 3 branky a v závěru dovolili soupeři otočit výsledek na 3:4, družstvo poráží všechny své

soupeře. Je třeba dodat, že nejsilnější soupeři, tzn. Slavia Orlová a Cieszyn, naše fotbalisty teprve čekají.
Výsledky mužů:
Albrechtice – Dětmarovice 1:0
Albrechtice – Petrovice
2:0
Albrechtice – Bystřice nad O. 3:4

Albrechtice – H. Suchá
Albrechtice – Č. Těšín
Albrechtice – D. Lutyně

2:1
3:0
5:0

Družstvo dorostu je nepochybně v těžší situaci, když soupeři
jsou účastníky vyšších soutěží. Přesto se naši dorostenci snaží
s věhlasnějšími soupeři držet krok a střídavě se jim to i daří.
Výsledky dorostu:
Albrechtice – Č.Těšín
Albrechtice –Rychvald
Albrechtice – Petrovice

0:1 Albrechtice – ČSAD Havířov 0:3
2:1 Albrechtice – MFK Havířov 3:6
2:3 Albrechtice – Fotbal Třinec 0:4

Rovněž družstvo žáků hraje se soupeři hrajícími vyšší soutěž.
Po počátečním neúspěchu v zápasech s MFK Havířov se naši
mladí fotbalisté vzchopili a s MFK Karviná sehráli vyrovnanou partii.
Výsledky žáků:
Albrechtice – MFK Havířov
Albrechtice – MFK Karviná

starší 0:5
starší 3:3

mladší 0:8
mladší 2:1

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem obětavým funkcionářům za pomoc při organizaci turnajů a všem věrným fanouškům za povzbuzení a podporu při zápasech.
Výbor FK

ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ DRUŽSTVA MUŽŮ - FK BANÍK ALBRECHTICE - JARO 2008
Krajský přebor MS KFS
Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
16.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Datum
22. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
26. 4.
1. 5.
4. 5.
10. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.

Den
SO
NE
NE
NE
NE
SO
ČT
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Začátek
15.00
15.00
15.30
15.30
15.30
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

Domácí - Hosté
TJ Sokol Lískovec - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - SC Pustá Polom
FK Baník Albrechtice - VOKD Poruba TCHAS
FK Krnov - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - SK Bystřice nad Olší
FC Odra Petřkovice - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - FC IRP Český Těšín
FK Baník Albrechtice - TJ Lokomotiva Petrovice
TJ Háj ve Slezsku - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - SK Moravan Oldřišov
FK Bohumín - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - SK Staré Město
NFC Lichnov - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - FC Biocel Vratimov
1.BFK Ferrum Frýdlant nad Ostr. - FK Baník Albrechtice

Odjezd
12.45

12.30
14.00

14.00
14.30
14.30
14.30

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 7. 5. 2008 do 13:00 hod.
Vydává Obecní úřad v Albrechticích • Redakční rada: Ing. Vladislav Šipula, Juraj Legindi, Mgr. Pavla Martinková,Ing. Jindřích Feber, MUDr. Stanislav Kowalski,
Mgr. Zdeněk Feber, Mgr. Jolanta Kožuszniková, Česlav Valošek • Redakční a graf. úprava: K2 reklama • Tisk: K2 reklama • Registr. zn.: MK ČR E 12153
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