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Vážení spoluobčané,
končící rok 2008 byl
druhým rokem volebního období. Měl být
rokem, ve kterém se
měly začít čerpat
finanční prostředky
z EU na jednotlivé
programy obcí. I naše
obec se připravovala pečlivě na podání několika programů,
zajišťovali jsme dokumentaci včetně stavebního řízení. Podali
jsme žádostí na výstavbu kanalizace Zámostí a Paseky, na
výstavbu sběrného dvora a na regeneraci zeleně na hřbitově.
Vše je v jednání a rozhodnuto by mělo být v I. čtvrtletí roku
2009. V průběhu roku jsme ale realizovali akce hrazené
z finančních prostředků obce.
Byly to:
- výměna oken v bytovém domě na ulici Hornické
- chodník u kruhového objezdu, včetně osazení zeleně
- úprava oplocení hřiště na starém sídlišti
- oprava oplocení, hromosvodu a fasády na Dělnické domě
- rekonstruovalo se sociální zařízení v budově obecního úřadu
- instalovala se klimatizace v obřadní síni
- provedla se generální oprava cisterny pro hasiče a řada drobných akcí.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 30.7.2008 do 6.11.2008

Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR účelově
vázanou na opravu dřevěného kostela sv. Petra a Pavla
- zápis z jednání Výboru pro národnostní menšiny, Kontrolního
výboru
- návrh rozpočtu obce Albrechtice na rok 2009
- žádost Danuty Labudkové o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Albrechtice
- návrh na zrušení Fondu rezerv a rozvoje obce Albrechtice
Rada obce Albrechtice schválila:
- úpravu č.V, VI, VII. rozpočtu Obce Albrechtice na rok 2008
- ukončení nájmu v bytě č.8/802 v bytovém domě č.p.802 na
ul. Hornická v Albrechticích dohodou s dosavadním nájemcem Mgr. Lenkou Žůrkovou
- uzavření nájemní smlouvy na byt č.8/802 v bytovém domě
č.p.802 na ulici Hornická v Albrechticích s uchazečem Alešem
Vyoralem a na byt č.4/802 v bytovém domě č.p. 802 na ul.
Hornická v Albrechticích s uchazečem Andreou Bialoňovou
- úhradu nákladů ve výši 33 723,- Kč Gabriele Opustilové,
které žadatelka v roce 2007 vynaložila na výměnu oken
v bytě č. 3 v bytovém domě č.p. 806 na ulici Hornická
v Albrechticích
- žádost nájemce restaurace Na Zámostí Michaely Gabčové
o umístění světelné reklamy na sloup VO a stanovila nájem
za umístění reklamy ve výši 2 000,- Kč
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Největší letošní akcí byla oprava dřevěného kostelíku
naší kulturní památky. Od státu jsme obdrželi 3 miliony korun
a obec doplatila zbývajících 200 tisíc včetně projektové dokumentace. Všechny tyto akce směřovaly ke zlepšení nejen
vzhledu obce, ale i životních podmínek nás všech.
Děkuji všem členům zastupitelstva obce, členům výborů
a komisí, pracovníkům škol, zdravotníkům, všem v obchodech
a službách, představitelům organizací a občanských sdružení,
všem živnostníkům a podnikatelům, také představitelům církví
a všem obětavým občanům za jejich práci pro naše občany
a naši krásnou obec. Poděkovat bych chtěl všem, kteří propagují a reprezentují naši obec nejen ve sportu, kultuře, různých
soutěžích, ale i svými výrobky či prací.
Do svátečních dnů letošních Vánoc, nejkrásnějších
svátků v roce, Vám přeji ničím nerušenou pohodu a klid.
Prožijte je v radosti a pokoji v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2009 Vám přeji hlavně dobré zdraví,
štěstí a splnění všech snů a přání. Přeji, aby byl ten nový rok
pro všechny úspěšný.
Ing.Vladislav Šipula
starosta
- žádost Alana Vaculíka na umístění stavby dřevěného plotu
- žádost MUDr. Tomáše Šoustka o souhlas s umístěním klimatizační jednotky do vyšetřovny gynekologické ordinace
- uzavřít s Danielem Uhrinem dohodu k uznání dluhu a úhradě
dluhu, který způsobil jmenovaný Obci Albrechtice v důsledku
škody na požárním vozidle vč. přívěsného vozíku, dopravní
nehodou dne 3.8.2008 a souhlasila s dohodnutým termínem
splatnost dluhu ve výši uvedené v této dohodě
- předání pamětních listů oceněným občanům na nejbližších
jednáních komisí rady obce a výborů
- žádost ředitelky ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
Albrechtice Mgr. Jolanty Kožusznikové na dofinancování
potřebného úvazku vychovatelky školní družiny
- výjimku z maximálního počtu dětí na jednu třídu pro ZŠ
a MŠ Albrechtice se sídlem Školní 20, Albrechtice dle písemné
žádosti ředitele Mgr. Zdeňka Febera s účinností od 1.9.2008
- uzavření nájemní smlouvy v bytě v DPS č.p. 548 na ul. Středové v Albrechticích s uchazečem Eliškou Chlebikovou,
bytem Havířov, s účinností od 1.10.2008
(Pokračování na str. 2)

V Albrechtických listech z 19. září 2008 jsme v článku
„Rallye Albrechtice 2008“ neúmyslně uvedli špatný název
firmy pana Ing. Mečislava Hudeczka, PhD. Správný název
firmy je Hudeczek Service s.r.o.
Touto cestou se velice omlouváme, k chybě došlo nedopatřením.
Lumír Jablecký – velitel JSDHO Albrechtice
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

(Pokračování ze str. 2)

Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- Zadání Změny č.6 územního plánu obce Albrechtice
- pořízení změny územního plánu obce Albrechtice na návrh
plochy pro individuální bydlení
- poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Albrechtice
žadatelce Danutě Labudkové

za období od 30.7.2008 do 6.11.2008

- provedení výsadby zeleně (okrasných keřů) na kruhovém
objezdu a přilehlých ostrůvcích křižovatky ul. Hlavní-Těšínská-Životická dle navržené dokumentace společnosti Tadeáš
Koch se sídlem ve Stonavě
- přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje pro
rok 2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou
přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize
materiálu a techniky JSDHO Albrechtice
- poskytnout finanční dar za dosažené ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve v roce 2007 občanům – Cygonek Pavel,
Hynková Pavla, Zahrajová Fabiána, Jablecký Lumír, Kalisz
Vladislav, Gajdacz David, Recmaniok Marek, Tobola Vilém
- poskytnout finanční pomoc při mimořádné opravě věže farního kostela ve výši 30 000,-Kč
Rada obce Albrechtice odvolala:
- Dalibora Janču z funkce velitele JSDHO Albrechtice na
základě jeho žádosti, z funkce vedoucího organizační složky
JSDHO Albrechtice, z funkce člena povodňové komise,
ke dni 21.8.2008
- Daniela Uhrina z funkce požárního preventisty ke dni
21.8.2008
Rada obce Albrechtice jmenovala:
- Lumíra Jableckého do funkce velitele JSDHO Albrechtice,
do funkce vedoucího organizační složky JSDHO Albrechtice,
do funkce člena povodňové komise, ode dne 22.8.2008
Ing. Vladislav Šipula
starosta

ze dne 16.9.2008

Zastupitelstvo obce Albrechtice zrušilo:
- Fond rezerv a rozvoje obce Albrechtice
Zastupitelstvo obce Albrechtice stanovilo:
- cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku parc.č.2366/1 v k.ú.
Albrechtice u Českého Těšína v lokalitě Nový Svět určeného
pro výstavbu garáží v rozsahu dle zastavovací studie
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- zprávu o plnění rozpočtu obce za období 1-8/2008
- zprávu Rozbor hospodaření příspěvkových organizací obce
(školy) za 1. pololetí 2008
- Informace o postupu investičních akcí na rok 2008 ke dni
11.8.2008
- Zprávu o zabezpečení likvidace komunálního odpadu na
území obce
- návrh rozpočtu obce Albrechtice na rok 2009
- informaci o změně zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitosti
- zápisy z jednání Kontrolního výboru, Výboru pro národnostní
menšiny
- kontrolu usnesení zastupitelstva obce ke dni 16.9.2008
- usnesení rady obce za období 18.6.2008-16.9.2008
Ing. Vladislav Šipula
starosta obce

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji na OÚ Albrechtice - dveře č. 4 od 15.12.2008.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM!
Tradiční setkání občanů starších 70 let se uskutečnilo 1.10.2008
v Domě PZKO.
Na tomto setkání byli oceněni občané, kteří v r. 2008 ukončili
70 let. Blahopřání přijali od pana starosty Ing. Šipuly Vladislava
a předsedkyně komise SPOZ, Iwony Guńkové. Kulturní program přednesly děti škol a soubor z Horní Suché. O pohoštění
se postaraly členky komise SPOZ.
V sobotu 8. listopadu 2008 do svatební síně byly pozvány
3 manželské páry, které oslavily krásné výročí – 50 let společného života – manželé Tadeáš a Anna Jonsztovi, Augustin
a Žofie Szewieczkovi a Oldřich a Anna Kapiasovi. Pan starosta jim poděkoval za 50 let práce pro rodinu a obec. Jubilantům
u příležitosti Zlatých svateb také blahopřály děti obou škol
a o velmi kvalitní hudební přednes se postarali paní Wdówková
Renáta, pan Palowski Bronislav st., pan Palowski Bronislav ml.,
paní Palowská Marcela.

Návštěva u manželů Střondalových.

Z důvodu nemoci se nemohli dostavit manželé Bruno a Valerie
Střondalovi, kteří oslavili 60 let společného života – Diamantovou svatbu - pan starosta s předsedkyní SPOZ je navštívili
s gratulacemi doma.
Drodzy Jubilaci!
Choć czas tak płynie,
Jednak nie ginie iskra, co łączy Was.
Wszak wspólna praca
Młodość Wam wraca
I nie złamie Was czas.
Niechaj dobre zdrowie służy Wam
Jeszcze wiele lat,
A serca biją w jednym rytmie
Miłości i zgodzie.
Aktyw dla Spraw Obywatelskich

Vítáme nové občánky obce Albrechtice:

Zlaté svatby.

Lugschová Tereza, Král Štěpán, Mika Daniel, Madejová
Amálie, Suchanková Klára, Uher Richard, Magej Jan,
Kunčický Martin, Lačík Jan, Kania Tomáš.
Do botníku přibudou teď navíc botičky, na stůl jedna lžíce,
do pokoje postýlka a do všech srdcí mnoho radosti. Blahopřejeme k narození človíčka.
Přeje Sbor pro občanské záležitosti
To dzień, kiedy Wasze maleństwo przyszło na świat. Oby Wam
się dobrze chowało i najważniejsze, żeby nie chorowało.
Życzy Aktyw dla spraw obywatelskich
Jubilanti 70 let.

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
žádáme všechny řidiče, aby v souvislosti s prováděním zimní
údržby na zasněžených místních komunikacích dodržovali
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění, zejména pravidla pro parkování vozidel.
Ačkoli odklízení sněhu z chodníků a posyp chodníků či schůdků,
zejména na sídlišti, zabezpečují zaměstnanci Obce Albrechtice,
upozorňujeme na povinnost provádět zimní údržbu na
chodnících u nemovitostí, které v zastavěném území obce
hraničí se silnicí nebo s místní komunikací.
Albrechtické listy

K posypu lze využít posypový materiál z nádob rozmístěných
v centru obce nebo škváru, která je navezena na obvyklých
místech po celém území obce.

Chovatelé psů upozorňujeme na povinnost uklízet exkrementy svých psů na chodnících, trávnících a ve společných
prostorách i v zimním období!
Děkujeme.
Ing. Jarmila Ciupová
tajemnice
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OPRAVA VĚŽE NA KOSTELE
SV. PETRA A PAVLA
Koncem měsíce října a začátkem listopadu provedla firma Petr
Žabka a Jiří Kroupa nutné práce a zároveň zlacení (předtím
čištění a nátěry) na věži kostela. Dále byla provedena oprava
uchycení věžní krytiny ke krovu a zaletování prasklin ve falcích způsobených povětrnostními vlivy.
Mgr. P. Miroslav Kazimierz děkuje tímto firmě za včasné
a odborné provedení a obecnímu úřadu za finanční podporu!

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny občany na

vánoční koncert,
který se uskuteční
dne 21.12.2008 v 1500 hodin
v místním Římskokatolickém kostele.
Účinkovat bude pěvecký soubor
Permoník z Karviné.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme.
Iveta Chodurová - kulturní referent

OZNÁMENÍ
Pracovní doba na Obecním úřadě v Albrechticích v době
vánočních svátků je stanovena takto:
22.12.2008 08.00 - 12.00 hod.

12.30 - 17.00 hod.

23.12.2008 07.00 - 11.00 hod.

11.30 - 13.00 hod.

29.12.2008 08.00 - 12.00 hod. 12.30 - 17.00 hod.
(platby v hotovosti do pokladny se již neberou)
30.12.2008 07.00 - 11.00 hod.

JÍZDNÍ ŘÁDY
Upozorňujeme občany, že dne 9.12.2008 se změnily jízdní
řády.
U dopravce Ján Kypus – Bus s.r.o. nedochází k žádným
změnám ve spojeních ani časech odjezdů a příjezdů autobusů, pro rok 2009 platí jízdní řády stávající.
V době uzávěrky Albrechtických listů nebyly k dispozici
aktuální jízdní řády ČSAD Havířov a Českých drah.

11.30 - 15.00 hod.

31.12.2008 a 2.1.2009 je obecní úřad uzavřen.
Veškeré platby v hotovosti je nutno uhradit nejpozději
do 22.12.2008 do 17.00 hodin v pokladně Obecního úřadu
v Albrechticích. Po tomto termínu lze veškeré platby hradit
bezhotovostní formou na účet č. 1721599329/0800 nebo
prostřednictvím České pošty (složenkou).
Ing. Jarmila Ciupová
tajemnice

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 1. ČTVRTLETÍ 2009
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Leden:
2, 3
Únor:
5, 6
8, 9
12, 13
15, 16
19, 20
22, 23
26, 27
29, 30

Březen: 5, 6
12, 13
19, 20
26, 27

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 9. ledna
Pátek 6. února
Pátek 6. března
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Pátek 2. ledna
Čtvrtek 5. února
Čtvrtek 5. března
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4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa 28. ledna
Středa 25. února
Středa 25. března
5. Svoz skleněných obalů - pouze kontejnery
Středa 14. ledna
Středa 11. února
Středa 11. března
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 7. března
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
Albrechtické listy

Vážení příznivci a sympatizanti
České strany sociálně demokratické
v Albrechticích,
dovolte mi abych Vám touto cestou poděkoval
za účast ve volbách a odevzdání Vašeho hlasu
pro kandidáty do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Volební výsledky v naší obci dopadly pro ČSSD velmi dobře.
Ve třech volebních okrscích v Albrechticích se voleb zúčastnilo
1346 oprávněných voličů, tj. 42,17% a pro ČSSD hlasovalo
629 voličů tj. 46,9% (KSČM - 262 hlasů, tj.19,53%; ODS 250 hlasů, tj.18,64%; KDU-ČSL – 93 hlasů, tj. 6,93% a Osobnosti kraje - 68 hlasů, tj. 5,07%). V zastupitelstvu Moravskoslezského kraje ČSSD získala 31 mandátů, ODS 18 mandátů,
KSČM 11 mandátů a KDU-ČSL 5 mandátů.
Toto poděkování bude uveřejněno ve vánočním čísle Albrechtických listů, dovolte mi proto abych popřál všem spoluobčanům k nadcházejícím vánočním svátkům jejich radostné prožití a klidný nový rok 2009.
Juraj Legindi
předseda MO ČSSD v Albrechticích

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ
ALBRECHTICE
SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA
OLBRACHCICE
Tak jako předloni, loni,i letos chceme udělat radost
DĚTEM ze ZAKARPATSKÉ
UKRAJINY,
kterým dovezeme na vánoce dárky.
I ty můžeš přispět částkou 200,-Kč na
1 dárek nebo dobrovolným darem na cestu.
Číslo účtu na které můžete zasílat dary
do 20.12.2008: 1721994329/0800
PS: Dárek dětem
kontakt: Hrachovec Václav, tel.: 605 844 450
adresa: Třanovského 750, Albrechtice

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN
DNE 7.3.2009

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

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o přidělení obecního
bytu v bytovém domě č.p.802 – 806 na ul. Hornická nebo
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Středová a mají na
obecním úřadě podané žádosti o přidělení bytu, nechť se dostaví
počátkem roku 2009 na obecní úřad a svým podpisem potvrdí,
že jejich zájem o přidělení bytu trvá.
Ing. Jarmila Ciupová
tajemnice

Obecní policie zasahuje
• Za poslední tři měsíce bylo řešeno 13 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 5 přestupků, kdy se
jednalo o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných místech.
• Dne 30.8.2008 v 17.00 hodin na ul. Hlavní byl hlídkou OP
spatřen nezletilý K.D. z Albrechtic, který byl na útěku z diagnostického ústavu. Jmenovaný se při spatření hlídky OP dal
na útěk, nereagoval na výzvy k zastavení. Byl zadržen, převeden na služebnu, odkud byl následně předán přivolané hlídce
PČR Těrlicko.
• Dne 30.8.2008 v 18.05 hodin byl hlídkou OP na ul. Hlavní
zadržen policií hledaný mladistvý F.M. z Albrechtic a předán
PČR Těrlicko.
• Dne 05.9.2008 v 10.05 hodin během pochůzky byl hlídkou
OP opětovně zadržen mladistvý K.D. z Albrechtic, který z diagnostického ústavu utekl.
• Dne 16.9.2008 v 17.42 hodin přijala hlídka OP oznámení
dozorčího PČR Těrlicko o nahlášení dopravní nehody vozidel
na ul. Hornická s žádostí o zajištění místa nehody až do příjezdu hlídky PČR. Hlídka OP okamžitě vyjela na místo nehody.

Jménem obecní policie přeji všem občanům
radostné prožití vánočních svátků
a mnoho osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2009.
Daniel Wróbel - velitel OP

vel.:
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KULTURNÍ VYSTOUPENÍ A KOSTEL V NOVÉM KABÁTĚ
Každý, kdo dnes v Albrechticích prochází kolem české školy,
musí vidět tu velikou změnu, která se udála s kostelem.
S dřevěným barokním kostelem svatého Petra a Pavla, který
hrdě ukazuje novou střechu se šindelovou věží a který doslova
voní novotou. V hodinách dějepisu jsme se byli v kostele
podívat a přímo jsme cítili, jak voní čerstvé dřevo a včelí vosk,
kterým se vnitřní obložení napouštělo.
Oprášenou krásu kostela mohli obdivovat i občané na slavnostním koncertu a potom při bohoslužbách ke Dni zemřelých.
1. listopadu 2008 byl kostel otevřen po rekonstrukci za 3 miliony korun.

Po slavnostních projevech pana starosty a pana faráře vystoupili
žáci naší školy s kulturním programem. Vystoupili: pěvecký
sbor Radky Kozlové se sólisty, hudebníky A. Bobkem,
A. Brzoskovou a V.Charvátovou, recitátoři D. Juránková
a S. Matwijková pod vedením L. Kocurkové, zpěváci a recitátoři,
žáci 1. stupně připravení D. Uvírovou a J. Kowalczykovou.
Koncertu se zúčastnily i děti z polské ZŠ.
Lenka Kocurková

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2009
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2009 takto:
Voda pitná (vodné)

26,26 Kč/m3 (bez DPH) 28,62 (včetně 9% DPH)

Voda odvedená (stočné)

23,78 Kč/m3 (bez DPH) 25,92 (včetně 9% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2009, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
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CO SŁYCHAĆ W POLSKIEJ SZKOLE I W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2008/9
Rok szkolny 2008 rozpoczęliśmy w obniżonym składzie uczniów i nauczycieli, jednak pełni optymizmu i chęci do dalszej
pracy. Chociaż w tym roku szkolnym mamy tylko 9 uczniów
to w przedszkolu jest narybek, który napawa nas optymizmem
na przyszłość . O 19 przedszkolaków troszczą się w tym roku
miłe panie przedszkolanki pani Ewa Mrowiec oraz pani Ewa
Kožušník.
Na początku roku szkolnego pojechaliśmy na ekskursję razem
z uczniami z sąsiedniej polskiej szkoły w Stonawie do zamku
w Karwinie. Bliższą współpracę ze stonawską szkołą nawiązaliśmy już podczas szkolnego obozu letniego, gdzie dzieci
obydwu szkół miały okazję się zaprzyjaźnić i razem pobawić.
Obóz był bardzo udany, dlatego nauczycielki z Olbrachcic
i Stonawy postanowiły dalej rozwijać współpracę między
obiema placówkami i wspólnie opracowały projekt pt. „Kolory
Jesieni”. Tym razem dzieci olbrachcickie wyjeżdżały cały
tydzień do Stonawy, gdzie z kolegami zasiadały do ławek
szkolnych i razem się uczyły. Taka współpraca umożliwiła
nauczycielom wykorzystać nieco inne metody nauczania oraz
porównać wiadomości szkolne. Wszystkie zajęcia szkolne
były prowadzone tak by dzieci mogły nabyte dotychczas wiadomości wykorzystać w praktyce, tzn.: konkursy, testy, zadania
matematyczne, język polski, angielski i czeski a wszystko
łączące nauki o środowisku czy historia naszej okolicy ukoronowane były własnymi pracami plastycznymi.

„Kolory Jesieni” - projekt Olbrachtice i Stonawa

piosenki dla dzieci w Hawierzowie Talent 2008 również był
dla naszych pięknie śpiewających dziewczynek Marysi Konesz
oraz Agatki Guńka nie lada przeżyciem. W konkurencji 27
śpiewających Maryśka postąpiła do drugiego koła. Gratulujemy i trzymamy kciuki w następnych konkursach.
W naszym przedszkolu jest gwarno i miło, bo można się bawić,
ale również uczyć różnych ciekawych i potrzebnych do życia
rzeczy. W tym roku szkolnym dzieci rozpoczęły swoją pierwszą
naukę języka angielskiego pod kierunkiem pani nauczycielki
Ewy Kožušník. Dla zdrowia wyjeżdżają co tydzień do Jaskini
Solnej w Suchej Górnej. Przedszkolaki miały również swoje
jesienne święto na Zamościu, gdzie jeżdziły na konikach oraz
razem z rodzicami bawiły się latawcami.
Wszystko jest jak przed rokiem:
Na szybach srebrne kwiaty
I ten sam obraz w ramach okien,
Świat biały jak opłatek...
Będzie Wilia! Uśmiechną się ludzie,
Do świątecznej zasiądą wieczerzy –
Błogosławiony grudzień!...
„W żłobie leży – któż pobieży...”

„Święto Ziemniaka” razem z rodzinami.

Wspaniałą pomocą jest tablica interaktywna, z której korzystamy na co dzień w obydwu szkołach. Na wspólnych zajęciach dzieci korzystały z bogatych możliwości internetu, kiedy
to mogły czytać informacje z polskiej Wikipedii, obserwować
obrazy największych mistrzów, zobaczyć na mapie świata
gdzie wszędzie hodujemy ziemniaki, czy jakie drzewa iglaste
rosną u nas i gdzie są pomniki przyrody i czym wszystkim
mogą być „latawce”. Na języku angielskim oprócz nowych
słówek nauczyły się angielskiej piosenki o duchach oraz wyrzeźbiły wspaniałe dynie. Całotygodniowe zajęcia zakończone
były wspólnym Świętem Ziemniaka, na którym spotkali się
również rodzice obydwu szkół a mamy usmażyły ogromną
górę pysznych stryków.
Nasi uczniowie brali także udział w witaniu noworodków,
były z gratulacjami dla małżeństw obchodzących Złote Gody
na Gminie oraz z krótkim programem uczciły otwarie drewnianego kościółka w Olbrachcicach. Spotkanie z przesympatycznym i wesołym pisarzem książek dla dzieci Marcinem
Pałaszem odbyło się w stonawskiej bibliotece. Konkurs
„Z książką na walizkach”, który organizuje biblioteka w Karwinie był zakończony także sukcesem naszych 6 uczniów,
którzy wzięli udział w finale w Czeskim Cieszynie. Konkurs
Albrechtické listy

Zbliża się czas najpiękniejszych świąt roku kalendarzowego,
czas Wigilii. Chcemy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków naszej szkoły we wtorek 16.12.2008 na godzinę 16.00
do Domu PZKO, gdzie uczniowie oraz dzieci z przedszkola
wystąpią w przedstawieniu „Jasełka”.
Zapraszamy i cieszymy się na wspólne śpiewanie naszych
tradycyjnych kolęd.
Nauczyciele Szkoły i Przedszkola
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CO BYLO A NEBYLO
Letošní školní rok je pro nás, rodiče i děti, opravdu slavnostní. Oslavíme společně 25. výročí otevření Mateřské školy
v Albrechticích.
25x jsme přivítali nové děti
25x jsme se rozloučili s předškoláky
25x jsme plánovali akce nového školního roku. Naší školkou
prošla za těch 25 let spousta dětí. Samozřejmě, že nám tyto
děti vodí zase svoje děti a my doufáme, že jejich děti zase .....
Myslíte, že za 25 let budou školky?
Myslíme, že ano, když byly před tolika lety, budou i za 25 let.
Jízda na koních.

Hrátky v solné jeskyni.

Současná mateřská škola je v právním subjektu se školou
základní. Za tuto dobu si školka „oblékla nový kabát“, nová
fasáda, spolu s okny, působí čistě a příjemně. Nejvíce změn
zasáhlo školní zahradu, která před rekonstrukcí neumožňovala
dětem dostatek pohybu, byla propletená spoustou asfaltových
chodníků s obrubníky. Letos zbývá dokončit terén a pak
se už můžeme těšit na postupné vybavování dětskými průlezkami, skluzavkami, houpačkami a jiným tělovýchovným
zařízením. Naše školka připravuje do života 75 dětí a právě
pohyb je v předškolním věku velmi důležitý pro jejich tělesný
i duševní rozvoj. Děti se již těší, až si budou tvořit z písku,
trénovat fotbal, zdolávat průlezky, houpat se, nebo si jen tak
cvičit na trávníku. Přejeme jim proto, aby se již brzo dočkaly.
V budově školky máme hotové vkusné obložení rohů
a ústředního topení. Pořídili jsme také sušičky na výkresy
a pojízdné stojany na magnetické tabule. Ve všech třídách
mohou děti procvičovat své znalosti prostřednictvím PC programů pro předškolní děti. Hrají třeba zvukové pexeso, poznávají hlasy zvířátek, určují levou a pravou stranu a jiné zajímavé věci. Když prší, mohou se děti podívat na krátké pohádky
na DVD, přehrávače jsou v každé třídě. Snažíme se dětem

zajistit i blahodárný odpočinek po obědě, proto jsme vyměnili
staré polštáře a připravujeme zakoupení nových přikrývek
a matrací. Ještě letos budou mezi dětskými WC zhotoveny
přepážky a vyměněny vadné záchodové mísy.
Narozeniny naší školky oslavíme společně s dětmi za jarního sluníčka, kdy uspořádáme pro naše děti ZÁBAVNÝ DEN
k 25. výročí otevření mateřské školy. V tomto dni si užijí plno
zábavných her, soutěží a pohybu. Již nyní trénují zdatnost
na turistických a poznávacích procházkách, navštěvují pravidelně tělocvičnu a hřiště ZŠ. Některé děti chodí do místní
sauny, učí se bruslit na ledě v Havířově, kam společně s paní
učitelkou dojíždějí. Další skupině dětí zajistily p učitelky
pobyt v solné jeskyni, kam pravidelně dojíždějí (s přestupem)
autobusem. Nemalou úlohu ve zdraví a psychické pohodě
sehrála pravidelná hypoterapie, /jízda na konících/ v ranči
POHODA p. Nohelové. Dětí se na koníky velmi těšily a jízdu
si opravdu užívaly. Ve spolupráci s rodinou budeme i nadále
dětem pobyt v naší MŠ zpříjemňovat.
Květuše Fusiková

Mateřská škola v Albrechticích
oznamuje:
Zápis do mateřské školy na nový školní rok,
se uskuteční v pátek - 13. února 2009, v době
od 7: 00 do 16:00 hodin. Těšíme se na vás.

TALENT

2008

Pro naše zpěvačky byla soutěž v KD Radost v Havířově vítanou příležitostí změřit své pěvecké schopnosti a dovednosti.
Letošního Talentu se zúčastnily za druhý stupeň převážně
žákyně 7.A třídy, a to Kristína Kubicová, Natálie Bartková
a Veronika Mokroszová, a s nimi Sabina Matwijková z 9.B.
Protože se do letošního ročníku přihlásilo rekordních 153 soutěžících, byli pořadatelé nuceni rozdělit 1. výběrové kolo do
dvou dnů. Sabina Matwijková a Kristína Kubicová soutěžily
v pátek 7.11. a Veronika Mokroszová s Natálií Bartkovou ve
čtvrtek 6.11.2008. V tomto kole se zpívalo bez doprovodu,
a přestože se naše zpěvačky snažily podat co nejlepší výkon,
na postup do 2. výběrového kola to nestačilo. Všem však patří
poděkování za odvahu předstoupit před odbornou porotu
a samozřejmě za reprezentaci naší školy.
Mgr. Radka Kozlová
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MALÉ „MUZEUM”

– STŘÍPKY Z MINULOSTI ALBRECHTIC
V měsíci lednu se můžete zúčastnit otevření stálé expozice
keramických úlomků různých nádob z katastru obce.
Výstava bude instalována v prostoru vstupu do české základní
školy. Součástí je i písemné shrnutí celoživotního díla pana
Valoška, který zde prováděl po mnoho let archeologický
výzkum.
Nejvýznamnější nálezy:
1) Paleoindustrie (kladivo a pazourkové nástroje)
2) Dvě keramické pece (jedna v osadě Zámostí a druhá v luhu
jižně od fotbalového hřiště)
3) Základy stavení (dřevěných), ohniště
4) Úlomky skla
5) Spousty uhlíků, v rašelině plody, semena a otisky listů
6) Mazanice
7) Kousky železných předmětů
Objevy, které nebyly umístěny v okolních muzeích, skladoval
pan Valošek u sebe doma na půdě, kde ležely dlouho ladem
a nedočkaly by se patrně nikdy vystavení. Když jsem minulý
rok vymýšlela drobnou knížku pro děti, pomáhal mi s prací
a vyslechla jsem několikrát jeho poutavá vyprávění, používala
jsem i materiál ze starých kronik, které psal. Tehdy jsem
si řekla, že by mravenčí úsilí tohoto člověka a jeho touha
proslavit Albrechtice a ukázat na jejich historický odkaz,
neměly zůstat zapomenuty.
Přijďte se tedy podívat a možná se i mezi vámi najde nadšenec, který příště nešlápne bez povšimnutí na vyplavený střep
u přehrady, všimne si během chůze přírodou jiné vrstvy hlíny
srázu a při výkopu základu domu zdvihne a opráší opatrně
střep z historické nádoby.
Mgr. Pavla Feberová

KR OUŽ E K V Ý T V AR NÉ
V Ý C HO V Y
Během září jsem s povolením ředitele školy zrenovovala místnost bývalé posilovny na učebnu výtvarné výchovy.
Děkuji za pomoc žákům – D. Křižánkovi ( 7.B), L. Křižánkovi
( 9.B), Brzoskovi ( 9.B) a dále panu Petřekovi, kteří mi pomohli rozebrat velké množství uskladněných lavic a odvezli je do
sběru, dále i panu školníkovi, který provedl v místnosti menší
úpravy.
A tak se z naplněného skladu - během několika víkendů práce
- stala slunná místnost pro kreslení.
Od října zde začal fungovat kroužek. Jde o obdobu umělecké
školy. Žáci nemusí jezdit do města a naučí se odborným základům kresby a malby. Přihlásilo se velké množství dětí od druhé
do deváté třídy. Celkem zde kreslí 23 dětí, z nich jsou tři
z polské školy, se kterou jsem navázala spolupráci a domluvila
i výrobu keramických výrobků v rámci výuky v druhém pololetí.
Kurz bude pokračovat ve své práci i příští rok a z větší části
bude navazovat na naučené základy.
Výsledky snažení „začínajících umělců“ můžete zhlédnout
na malé výstavě v lednu během třídních schůzek.
Mgr. Pavla Feberová
Albrechtické listy

VÝLET ZA HVĚZDAMI
Ve čtvrtek 16.října 2008 prožili žáci 6. a 7. tříd naší školy
v planetáriu Johanna Palisy v Ostravě dobrodružný příběh
spolu s mimozemšťanem Uffem, který ztroskotal na Marsu.
Kosmickou loď měl porouchanou a nezbývalo mu nic jiného,
než čekat na pomoc ze své mateřské planety. Aby se Uff nenudil,
pozoroval hvězdnou oblohu a tělesa sluneční soustavy. I pro
nás bylo velmi zajímavé rozhlížet se po hvězdné obloze
a poznávat jednotlivá souhvězdí. Dověděli jsme se i různé
zajímavosti o okolních planetách.
Po krátké přestávce jsme se poučili i zasmáli u filmu Rekordy
ze světa zvířat.
Každou středu a sobotu nabízí hvězdárna a planetárium
v Ostravě různé pořady pro širokou veřejnost. Možná by to
mohl být tip na rodinný výlet.
Mgr. Miriam Charvátová

NOVÉ TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ OBČANY
Od září 2008 nabízí TyfloCentrum ČR, o.p.s. lidem se sluchovým handicapem tlumočnické služby na území měst Karviná,
Havířov, Orlová, Český Těšín, Bohumín, Třinec a v přilehlých
lokalitách. Služby jsou podporovány Moravskoslezským krajem a pro uživatele jsou poskytovány zdarma. Tlumočnické
služby můžete využívat při různých jednáních každodenního
života, např. na úřadech, ve zdravotnických zařízeních i ve
volném čase. Služby můžete využívat od pondělí do pátku od
8.00 do 17.00 hodin dle domluvy. Hluchoslepým občanům
nabízíme pomoc s využítím Lormovy abecedy. Kromě tlumočení za pomoci znakované češtiny nabízíme také pomoc lidem
nedoslýchavým. Kromě tlumočnických služeb mohou sluchově postižení občané využívat naše poradenské služby v oblasti
sociálního práva a kompenzačních pomůcek, dále nabízíme
volnočasové aktivity, apod. Dne 25. listopadu 2008 organizujeme např. Mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání
a zaměstnávání zdravotně postižených osob“, na kterou srdečně
zveme všechny zájemce. Podmínkou účasti je řádně vyplněná
a odevzdaná přihláška.
Pokud máte zájem o využití našich služeb popř. se chcete jen
informovat, obraťte se prosím na naši sociální pracovnici,
Michaelu Szlibnerovou, DiS. na těchto kontaktech - adresa:
Žižkova 2364, Karviná – Mizerov, mob.: 725 773 155, tel./fax:
596 311 177, e-mail: szlibnerova@tyflocentrum.com. Další
informace o našich aktivitách naleznete na stránkách společnosti: www.tyflocentrum.com. V rámci poskytovaných sociálních služeb klademe důraz na individuální přístup ke klientovi,
diskrétnost a profesionalitu. Těšíme se na Váš zájem.
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ŠKOLA HROU - PSANÍ
NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI
aneb „Soutěž v psaní na klávesnici PC
pro nepsavce”

V pátek 7. listopadu 2008 se naše děvčata z devátých ročníků
zúčastnila soutěže v psaní na PC desetihmatovou metodou
v Orlové.
Setkání se mohli zúčastnit i žáci, kteří na klávesnici psát neumí, a dokonce i ti, kteří nemají žádné zkušenosti s PC.
Našich dívek se tato soutěž týkala o to víc, že se tento školní
rok začaly učit psát na klávesnici všemi deseti v hodinách
Základy administrativy s p. uč. Ruhswurmovou.
I když jsou úplné začátečnice, soutěž se jim líbila a umístily se
v první třetině účastníků.
Program byl připraven i pro úplné začátečníky, šlo pouze o to,
aby si žáci desetiprstovou metodu vyzkoušeli a soutěž je motivovala ke zvládnutí této praktické dovednosti. Toto se jim
opravdu povedlo, protože si děvčata vyzkoušela nový program
Mount Blue, který je velmi hezky graficky zpracován.
Roli garantů přijala Vzdělávací společnost HYL ze Zlína, která je také autorem tohoto moderního výukového počítačového
programu pro zvládnutí psaní na PC desetiprstovou hmatovou
metodou Mount Blue. Celá soutěž se uskutečnila pod záštitou
Městského úřadu v Orlové.
Soutěže se zúčastnily: Denisa Hnátová z 9. B, Brigita Grocholová z 9.B, Nikol Janulková z 9.A, Natálie Siudová z 9. A
a Adéla Wawrzyczková z 9.A.
Mgr. Irena Ruhswurmová

EXKURZE NA INVEX 2008 BRNO
Ve středu 8. října 2008 navštívili žáci naší školy počítačový
veletrh Invex 2008 v Brně, který je tradičně pořádán na brněnském výstavišti. Měli možnost seznámit se se současnými
trendy v oblasti informační a telekomunikační techniky. Výstava
představila novinky v oblasti hardwaru i softwaru.
Velmi zajímavá byla také sekce Interkamera, která byla věnována zpracování digitálních fotografií a grafickým technologiím.
Na výstavišti se představily také firmy, které nabízejí využití
moderní výukové techniky. Obrovský zájem vyvolaly interaktivní tabule. Ty si naši žáci mohli sami vyzkoušet, i když to pro

ně nebyla novinka, protože na naší škole jsou dvě interaktivní
tabule, které využíváme.
Řada účastníků naší výpravy se také zapojila do soutěží pořádaných vystavovatelskými firmami a někteří si odnesli zajímavé
ceny.
Exkurze výrazně rozšířila přehled žáků o novinkách v oboru,
o který se zajímají.
Této exkurze se zúčastnilo 40 žáků za doprovodu p. ředitele
Zdeňka Febra a p. uč. Ruhswurmové. Výstava byla hezká,
podnětná, myslím, že ji příští rok opět zopakujeme.
Mgr. I. Ruhswurmová

INVEX 2008.
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Brněnské výstaviště.
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DEBRUJÁŘI

VLAŠTOVKY OPĚT LÉTALY

Na naší škole pracuje druhým rokem pod vedením p. učitelky
Miriam Charvátové klub Debrujárů. Asociace mladých debrujárů je mezinárodní sdružení mladých lidí se zájmem o vědu,
techniku a ekologii. Společně objevujeme řadu zákonitostí přírody za pomocí zajímavých, snadno proveditelných pokusů
s jednoduchými pomůckami. Vystačíme si s papírem, vodou,
sklenicemi, provázky, plastelínou a dalšími dostupnými věcmi.
Hrajeme si a přemýšlíme u toho, věda se pro nás stává zábavou
i poučením.

První říjnový čtvrtek se na hřišti naší školy sešlo 26 žáků
2. stupně na Druhém ročníku albrechtického mistrovství
v házení papírových vlaštovek. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. V hodu na cíl vyhrála Miriam Hrachovcová ze 7.B, na
druhém místě se společně umístili Honza Kotlář ze 6.A
a Marek Chmiel ze 7.A a třetí byl Vojta Waloszek ze 6.A.
V hodu do dálky doletěla nejdále vlaštovka Radku Konderlovi
ze 7.B, a to 24,7 metru. Druhý byl Tomáš Konderla z 9.A
a Saša Maikranz se umístil na třetím místě.
Hodem 16,6 metru zvítězila mezi dívkami Klára Folwarczná
z 8.B, druhá byla Laura Lančová ze 7.A a na třetím místě doletěla vlaštovka Lence Patočkové ze 7.B. Nejvíc si přišlo zasoutěžit žáků ze 7.A třídy, které přišla podpořit i jejich třídní
učitelka Irena Ruhswurmová.
Loňský rekord Bohuslava Koukola 27,1 metru nebyl tentokrát
překonán. Tak snad v příštím ročníku, na který se už těšíme.

Mgr. Miriam Charvátová

Mgr. Miriam Charvátová

Před Ostravským muzeem.

HRY A KLAMY
V pátek odpoledne 7. listopadu se vydalo vlakem 13 Dedrujárů na výlet do Ostravského muzea ve Staré radnici na Masarykově náměstí na netradiční výstavu Hry a klamy. Vyzkoušeli
jsme si zde svoji šikovnost, optické klamy, skládačky, hlavolamy,
šepot na dvacet metrů, pevnost své ruky, svou pohotovost při
duelech v zhasínání tlačítek a mnohé další. Byla to prima zábava.
Výstava hravou a především praktickou formou vysvětlila různé
fyzikální a jiné zákonitosti. Exponáty výstavy zapůjčilo liberecké zábavně-naučné centrum iQpark.
Výlet se vydařil a my jsme zase bohatší o zajímavé zážitky
a hezké vzpomínky.
Mgr. Miriam Charvátová

Vlaštovky.

ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP
DO KNIŽNÍHO KATALOGU
Vážení spoluobčané,
od měsíce listopadu můžete nahlížet do knižního katalogu
obecní knihovny v Albrechticích prostřednictvím webových
stránek www.albrechtice.knihovna.info.
Po jejich zobrazení zvolte z nabídky v horním řádku „Online
katalog“.
Zobrazí se formulář k přihlášení – vepište podle požadavku
„Příjmení“, „Jméno“ a do políčka „KOD“ vepište číslo vaší
průkazky.
Nyní můžete nahlížet do vaší karty, prohlídnout si, jaké tituly
máte zapůjčeny, kdy vyprší výpůjční doba nebo si můžete
požadovaný titul objednat (po jeho vrácení do knihovny vám
bude rezervován).
Pokud kliknete v nabídce v horním řádku na „Jednoduché hledání“, můžete podle nastavených podmínek vyhledávat, jaké
knihy jsou v naší knihovně k dispozici.
Ludmila Hajduová, knihovnice

Hry a klamy - výstava v Ostravě.
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HRÁČI PÉTANQUE PRÁZDNINY NEMĚLI
Prázdniny zahájili účastí na mezinárodním turnaji
AVOCADO CUP v Praze – Tróji za účasti 99 tripletů z České
republiky, Maďarska, Slovenska, Německa, Slovinska, Polska.
Turnaje se zúčastnil triplet ve složení Bukovčík, Ševčík,
Vajčovec – druhý triplet ve složení Puhr, Puhrová, Fukala.
Oba triplety se neumístily do 10. místa.
Následujícího turnaje „Krumsímská Hrouda” v tripletu
(přihlášených 38 družstev), pořádaný oddílem Krumsim, který
byl bodovaným turnajem se zúčastnily 3 triplety a to: Ševčík,
Vajčovec, Ivanuszek; Fukala, Dujava, Kachlíř; Tobola, Havlásek,
Recman. Po dobrých výkonech se družstvo Ševčíka umístilo
na 3. místě, družstvo Fukaly na místě 4.
Dalším turnajem, na kterém naši hráči bojovali byl mezinárodní turnaj, konaný v polském Źywcu ve dnech 26. 7. – triplety
(87 trojic) a 27.7. dvojice (110 dvojic). Triplety hrála dvě družstva
ve složení: Ševčík, Vajčovec, Ivanuszek; Dujava, Fukala,
Kachlíř. Do 10 místa se neumístili. V turnaji dvojic nás reprezentovali Ševčík, Vajčovec, ale do 10 místa se neumístili.
Do turnaje, pořádaného ve Valšovicích se přihlásilo 32
hráčů. Současně s turnajem pro dospělé probíhal doprovodný
turnaj žáků, do kterého se prohlásilo 15 hráčů. V turnaji dospělých hráli Bukovčík, Ševčík, Vajčovec, Recman, Havlásek,
Dujava, Fenešová, Kachlíř, Fukala. V turnaji žáků náš oddíl
reprezentovali Miczka, Valík a Berky. Turnaj byl úspěšný,
ve finále podlehl domácímu hráči Ševčík a obsadil 2. místo,
na 6. místě skončil Havlásek, 7. místo obsadil Vajčovec,
8. místo Bukovčík, 9. místo Recman.
V turnaji žáků vybojoval 3. místo Valík.
V následujícím turnaji v Brně-Slatina (36 dvojic) hrály
dvě dvojice ve složení: Ševčík, Vajčovec a po dobré hře se
probojovali do finále a vybojovali 2. místo, Bukovčík, Fukala
vybojovali 5. místo.
Další týden bojovaly dvě dvojice na turnaji v Jihlavě (24
družstev). Dvojice ve složení Ševčík, Vajčovec, se opět probojovala až do finále a obsadila 2. místo. Druhá dvojice se neumístila do 10. místa.
Mezinárodního turnaje triplet, pořádaného v Bratislavě,
se za náš oddíl zúčastnili Ševčík, Vajčovec, Bukovčík. Ani
trojice Ševčík, Puhr, Puhrová (oddíl TOP Orlová) a trojice
Bukovčík, Vajčovec a hráč z bratislavského oddílu se neumístili do 10 místa.
Rovněž na dalším turnaji triplet, pořádaném v Brně,
na kterém nás reprezentovali Bukovčík, Vajčovec a Ivanuszek
se družstvo neumístilo do 10 místa.
Významným turnajem jednotlivců, kterého se zúčastnili
Bukovčík, Vajčovec, Dujava, Ševčík a Fukala bylo MČR pořádané
v Kolové u Karlových Varu. Ze 104 hráčů postoupili mezi 32
hráčů Vajčovec a Ševčík, do šestnáctky se probojoval Bukovčík
a v konečném pořadí po dobré hře obsadil krásné 9. místo.
V rámci hornických oslav, pořádaných v měsíci září 2008
se v Orlové konal již tradičně bodovaný turnaj tripletů o putovní
„Orlovský kahan“, kde se přihlásilo 18 trojic a doprovodný
turnaj „O kvader uhla“, kterého se zúčastnilo celkem 10 družstev.
V turnaji o „Orlovský kahan“ vybojovali 4. místo hráči
PAKA ve složení Bukovčík, Dujava, Ševčík, na 7. místě se
umístili Vajčovec, Havlásek, Tobola.
Turnaj „O kvader uhla“ vyhráli hráči Fukala, Recman
společně s hráčem z Litovle a získali pro Albrechtice tuto trofej.
Hráči se dále zúčastnili bodovaného turnaje „Svatováclavské koulení“, který pořádal petanquový oddíl ve Valšovicích,
za účasti 32 dvojic. Ze čtyř dvojic PAKA Ševčík, Vajčovec;
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Tobola, Havlásek; Bukovčík, Dujava; Fukala, Recman se do
10. místa umístily dvě dvojice. 3. místo obsadil Bukovčík,
Dujava, 9. místo Fukala, Recman.
Dne 4. října 2008 bojovali hráči současně na dvou turnajích. Turnaje dvojic ve Staříči se zúčastnili Fukala, Recman
a po úspěšné hře podlehli ve finále družstvu TOP Orlová
a obsadili celkově 2. místo.
Ještě lepšího úspěchu dosáhli hráči na turnaji dvojic
v Litovli (48 družstev), kde bojovaly 2 dvojice, Ševčík,
Vajčovec a Bukovčík, Dujava, kteří turnaj vyhráli a do Albrechtic dovezli pohár za 1. místo.

Litovel 1. místo.

Významnou akcí pro PAKA Albrechtice se stal turnaj
dvojic „O Albrechtický pohár - 4. ročník“. Významným se stal
proto, že se podařilo rozšířit kapacitu petanque hřišť na 16
a tím splnit limit účasti 32 družstev pro možnost zařazení mezi
bodované turnaje ČAPEK. Zvedla se tak prestiž turnaje
a zájem zúčastnit se ho. Přihlásili se hráči z 8 moravských klubů, hráči ze Slovenska a Polska. Z domácích 5-ti družstev se
umístila dvojice Bukovčík, Kachlíř na 5. místě, Havlásek,
Ivanuszek na 8. místě a Ševčík, Vajčovec na 9. místě. Vítězem
turnaje se stala dvojice Kutý, Tománek z Valšovic.
Dalšího turnaje trojic, pořádaného v Litovli se zúčastnily
2 trojice ve složení Bukovčík, Dujava, Recman. Trojice
Ševčík, Vajčovec, Ivanuszek, která nepostoupila mezi posledních 8 hráčů a celkově se umístila na 10. místě.
Chtěl bych všem hráčům a členům klubu PAKA poděkovat za vzornou a úspěšnou reprezentaci v r. 2008 a do
dalšího roku popřát hodně zdraví a sil, aby i v nové sezóně
r. 2009 mohli úspěšně reprezentovat Albrechtice na poli
republikovém i na turnajích mezinárodních.
Poděkování náleží i všem sponzorům nakl. PARIS,
fa. JUBAR, pivovar Radegast a ostatním, kteří přispěli
dle možností na činnost klubu.
Jan Bukovčík
Prezident PAKA
Celkem odehráno turnajů: 33
1. místo . . . . . . . 5x
2. místo . . . . . . . 8x
3. místo . . . . . . . 5x
4. místo . . . . . . . 2x
5. místo . . . . . . . 3x

6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1x
2x
2x
4x
3x

Jan Fukala
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DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ ODIS NA KARVINSKU
Od 14. prosince 2008, v rámci celostátní změny jízdních řádů,
dochází k dalšímu rozšíření integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje ODIS v oblasti Karvinska a Orlovska, s částečným přesahem až do Havířova, Českého Těšína
či Nošovic.
Některá města a obce do ODIS již částečně zapojena jsou,
od 14. prosince 2008 bude na jejich území pouze rozšířen
počet linek a spojů do ODIS zařazených. Jedná se o tato města
a obce: Albrechtice, Bohumín, Český Těšín, Dětmarovice,
Dolní Lutyně, Havířov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná,
Orlová, Petrovice u Karviné, Rychvald. Nově budou do ODIS
zapojeny tyto obce: Doubrava, Horní Bludovice, Nošovice,
Stonava.
Nově jsou do ODIS zapojeny všechny zbývající příměstské
autobusové linky dopravce ČSAD Karviná a.s. (číselná řada
531 - 565) s výjimkou dálkových a rekreačních linek. Na všech
nově zapojených linkách platí Tarif ODIS pouze pro dlouhodobé časové jízdenky. Tyto linky doplní již dříve zaintegrované linky dopravců ČSAD Karviná a.s., České dráhy, a.s. a Veolia Transport Morava a.s.
Přehled všech linek ODIS na Karvinsku
Autobusové linky ČSAD Karviná a.s. - příměstské linky:
531 Karviná – Orlová – Ostrava
532 Karviná – Orlová – Ostrava,ÚAN
533 Karviná – Havířov
534 Karviná – Orlová
535 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Petřvald – Ostrava
536 Karviná – Petrovice u Karviné,Marklovice
537 Karviná – Petrovice u Karviné,Závada
538 Karviná – Petrovice u Karviné,Prstná
539 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald
540 Karviná – Stonava
541 Karviná – Stonava
542 Karviná – Stonava
543 Karviná – Stonava – Albrechtice
544 Karviná – Orlová – Havířov
545 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Doubrava – Karviná
546 Karviná – Dětmarovice – Dolní Lutyně – Bohumín
547 Karviná – Český Těšín
548 Karviná – Nošovice
551 Orlová – Petřvald – Ostrava
552 Orlová – Petřvald – Ostrava,ÚAN
553 Orlová – Rychvald – Ostrava
554 Orlová – Petřvald – Ostrava
555 Bohumín – Ostrava
557 Orlová – Rychvald – Bohumín
558 Orlová – Petřvald – Bohumín
559 Orlová – Dolní Lutyně – Bohumín
560 Orlová – Dolní Lutyně – Bohumín
561 Orlová – Dolní Lutyně – Bohumín
562 Orlová – Doubrava – Karviná
563 Orlová – Karviná – Stonava
564 Dolní Lutyně – Orlová – Stonava
565 Dolní Lutyně – Bohumín
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Autobusové linky Veolia Transport Morava a.s.:
591 Ostrava - Orlová,Lutyně
592 Ostrava - Rychvald - Dětmarovice - Orlová
Vlakové linky systému Esko - České dráhy, a.s.
S1 Opava - Ostrava-Vítkovice - Havířov - Český Těšín
R1 Opava - Ostrava hl.n. - Havířov - Český Těšín
S2 Ostrava-Svinov - Bohumín - Karviná - Český Těšín
Ostatní vlakové linky - České dráhy, a.s.
V2 Český Těšín - Třinec - Mosty u Jablunkova zastávka
V21 Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné
V7 Český Těšín - Hnojník - Frýdek-Místek
Jízdenky v Tarifu ODIS
V příměstských autobusových linkách provozovaných dopravcem ČSAD Karviná a.s. a ve vlacích Českých drah, a.s. lze
cestovat v Tarifu ODIS pouze na dlouhodobé časové jízdenky.
Krátkodobé jízdenky ODIS na těchto linkách neplatí, nadále
však platí v plném rozsahu i stávající tarify dopravců.
Dlouhodobé časové jízdenky jsou vydávány s dobou platnosti
7, 30, 90, 180 nebo 365 dnů. Platnost dlouhodobé časové jízdenky je vymezena uvedenými tarifními zónami a dobou platnosti. Dlouhodobé časové jízdenky s dobou platnosti 7 nebo
30 dnů jsou přenosné, dlouhodobé časové jízdenky s platností
30, 90, 180 nebo 365 dnů jsou nepřenosné a jsou tvořeny
kuponem potvrzujícím platnost jízdenky v konkrétních tarifních zónách a v daném časovém období a průkazkou s fotografií a předepsanými údaji.
Dlouhodobé časové jízdenky přenosné vydávají železniční
stanice vybavené prodejním terminálem (např. Bohumín,
Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Karviná hl.n., Chotěbuz,
Český Těšín, Albrechtice u Českého Těšína, Horní Suchá,
Havířov-Suchá, Havířov, Ostrava-Kunčice, Ostrava-Vítkovice,
Ostrava-Svinov, Ostrava hl.n., Ostrava-Stodolní, Ostrava
střed) a
prodejny Dopravního podniku Ostrava a.s. v Ostravě a Hlučíně.
K jejich zakoupení není potřeba žádných dalších náležitostí.
K zakoupení dlouhodobé časové jízdenky nepřenosné je nejprve
zapotřebí vyřídit průkazku ODIS. Průkazky a kupóny k nim
vydávají a potřebné informace podají informační kanceláře
ČSAD Karviná a.s. v Karviné a Orlové na autobusových
nádražích, železniční stanice vybavené prodejním terminálem
(např. Bohumín, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Karviná
hl.n., Chotěbuz, Český Těšín, Albrechtice u Českého Těšína,
Horní Suchá, Havířov-Suchá, Havířov, Ostrava-Kunčice,
Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Svinov, Ostrava hl.n., OstravaStodolní, Ostrava střed) a prodejny Dopravního podniku
Ostrava a.s.v Ostravě a Hlučíně.
Bližší informace o Tarifu ODIS na stránkách www.kodis.cz.
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TŘETÍ DEKÁDA ALBRECHTICKÝCH MINIKÁROVÝCH ZÁVODŮ ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJENA …
XXI. ročník Albrechtické míle odstartoval 6.9.2008 další
etapu v pořádání minikárových závodů v obci Albrechtice.
Netajili jsme se tím, že ročník XX. bude ročníkem posledním.
Stále stoupající finanční náročnost, práce až nad hlavu (leckdy
nevděčné), absence nových malých zájemců, nové povinnosti
stárnoucích jezdců dosavadních a, proč to neříct, i únava
a ztráta motivace, byly ty hlavní důvody tuto činnost ukončit.
Po vyhlášení výsledků loňského jubilejního XX. ročníku
nás všechny překvapilo veřejné prohlášení těch tehdejších
střapatých kluků, že po dvaadvaceti letech, odježděných
v minikáře, Albrechtickou míli nenechají zaniknout, že budou
v pořádání tohoto nejstaršího a nejdelšího závodu v republice
pokračovat. Konec konců, proč ne. Je potěšující, že někdo
chce v započaté práci pokračovat. Přislíbili jsme pomoc a tak
jsme tu zas …
Po loňské nepřízni počasí bylo letos ukázkové babí léto.
Celkem 98 jezdců z České a Slovenské republiky bojovalo
o nový Putovní pohár Autoklubu ALBRECHTICE. Připomínám, že o ten původní jsme loni po dvaceti letech přišli. Pravidlo získat pohár pětkrát celkem nebo třikrát po sobě splnil
David CEPÁK z Českého Krumlova.
Ráno při rozpravě byl pořadateli slavnostně představen
nový Putovní pohár Autoklubu ALBRECHTICE, velmi cenná
ateliérová práce firmy ROYAL DUX. Tento pohár má již svou
historii, ale o tom až jindy. Celý minikárový víkend se vydařil.
Albrechtickou míli vyhrál domácí Standa SYROVÝ a nový
putovní pohár se tedy nikam nestěhuje. Radost z vítězství
trošičku kazí skutečnost, že konkurence nebyla tak silná jako
každoročně. Vítězství domácích jezdců bylo tedy tak trochu
povinností. Nedělní závod, finále Evropského poháru 2008,
nesl současně i název Pohár starosty obce. Ten se opět stal
kořistí Standy SYROVÉHO, který se tímto stal jeho celkovým
vítězem. Ing. Lukáš HYNEK si udržel celkové páté místo.
V kategorii nejmladších, 4 až 8 letých, vyhrál Míli rovněž
domácí Jeník LYSÁČEK. Den na to si třetím místem pojistil
celkové čtvrté místo v Evropském poháru.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na tomto podniku
podíleli. V první řadě Obci ALBRECHTICE za finanční výpomoc,
Obecní policii za pomoc při organizaci dopravy a uzavírky
a místní organizaci PZKO za tradičně spolehlivé ubytování
rozhodčích a činovníků. Nový nájemce Areálu ZÁMOSTÍ měl
z avizovaného množství návštěvníků trochu obavy, zvládli to
ale dobře. Návštěvníci jen zaregistrovali jiné cenové relace,
než v minulosti. Dík patří našim jezdcům za výsledky i za tu
„špinavou práci“ před i po závodech, samozřejmě všem členům Autoklubu Albrechtice a jeho sympatizantům. Nemohu
vynechat ani spoluobčany, bydlící v místě komunikace, jež
naše akce jakkoliv omezila. Ještě jednou díky!
Letošní minikárová sezóna patří opět k těm vydařenějším. V sobotu 8.11., ve Smetanově sále Domu Autoklubu
České republiky v Praze, proběhlo slavnostní vyhlášení
Mistrovství České republiky ve slalomu minikár. Stanislav
SYROVÝ obsadil 2. místo, Ing. Lukáš HYNEK 4. a nejmladší
Jeník LYSÁČEK se ve své kategorii stal Mistrem České republiky. GRATULUJEME!!!
Pro nedostatek místa představujeme jen několik fotografií,
průřez celou sezónou najdete jinde.

Heč, já jsem Mistr republiky...

O tom, že činnost a prezentaci Autoklubu ALBRECHTICE
vzali ti „mlaďoši“ opravdu z gruntu, nově a vážně, svědčí
i zřízení vlastních webových stránek. Tvůrcem a správcem je
Ing. Lukáš HYNEK.
Tímto oficiálně oznamujeme existenci webových stránek Autoklubu ALBRECHTICE.
Najdete nás na www.akalbrechtice.cz
Na těchto stránkách je možno získat veškeré informace
z minikárového dění v Albrechticích i jinde. Vlastní aktivní
sezóna letos skončila, nyní by mělo být dostatek času stránky
doplnit podle původních představ. Materiálu je spousta. Jako
prvořadý úkol jsme si předsevzali zveřejnit Kroniku od vzniku
Svazarmu až po dnešek. Za dva roky si totiž připomeneme
třicáté výročí založení této organizace. Původní Kronika,
kterou velmi pečlivě vedla paní WALOSZKOVÁ, byla po
listopadu 89 nešetrně založena, zapomenuta a, bohužel, značně
poškozena. Chceme ji proto co nejpřesněji přepsat a upravit
do elektronické podoby. Uvidíte mnoho zajímavých fotografií
a dokumentů. Zde bude možno zveřejnit i další doklady od
spoluobčanů, které my nemáme a které se k činnosti této organizace vážou.
Do nastávajícího roku 2009 přejeme všem spoluobčanům
mnoho zdraví, spokojenosti a sousedské pohody. Věříme, že
malým pilotům zůstanete nakloněni tak, jako doposud. Rádi
Vás mezi sebou uvítáme! Nashledanou na kopci!!!

Jeník v akci.

Příjemným zpestřením sobotní Albrechtické míle byl
i vložený závod sedmnácti mechaniků (tatínků a maminek).
Jejich autorita sice neutrpěla, ale při udělování pokynů svým
ratolestem přeci jenom nebudou příště tak razantní. Ono totiž
to „vození se v minikáře“ není zas tak jednoduché …
Poháry a věcné ceny mají své majitele, XXI. ročník
Albrechtické míle je minulostí. Vše se vydařilo a zvládlo,všichni
byli spokojeni, dalším ročníkům nestojí nic v cestě. Podle
předběžné dohody by se příští rok, při závodech v Albrechticích, měl jet i závod Mistrovství Slovenska a Slovenského
poháru. Zas něco nového, co zvýší počet jezdců. To je ale
zatím v jednání.
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Vyhlášení MR Praha, první zleva St. SYROVÝ 2. místo.

Jan SYROVÝ st.
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM PODZIMEM 2008
Vážení sportovní přátelé !
Fotbalová klání, jež nás provázela každý víkend na našem
hřišti se pomalu stávají minulostí a tak se můžeme poohlédnout za fotbalovým poločasem, tj. za podzimní částí sezóny
2008/2009.
V tomto roce téměř všechna naše družstva po postupech
bojovala o mistrovské body ve vyšších soutěžích, což se také
projevilo i na jejich úspěšnosti. Družstvo mužů se po velmi
špatném začátku soutěže, kdy se propadlo až na poslední příčky
soutěže, začalo postupně propracovávat do čela tabulky a dvě
kola před koncem se dokonce ocitlo na druhém místě krajského
přeboru. Nebýt špatného a možno říci i tendenčního vedení
zápasu rozhodčími v Oldřišově, kdy jsme prohráli vymýšlenou
penaltou v nastaveném čase, mohlo naše družstvo na druhé
příčce i přezimovat. Přesto umístění na pátém místě s pouze
dvoubodovou ztrátou na druhé místo je výborným odrazovým
můstkem pro jarní odvety. Družstvo pod vedením Tomáše
Červenky bylo doplněno před sezónou o dlouhodobou oporu
naši obrany Neumana a to bylo zvláště ve vypjatých domácích
utkáních citelně znát. Na herním projevu družstva je patrna
koncepční práce trenéra a po výkonech v podzimní části
můžeme s optimizmem vzhlížet k jarní části soutěže. Družstvo
dorostu po postupu do vyšší třídy narazilo na zdatnější soupeře
a to se bohužel odrazilo i na výsledcích. Před jarní části bude
čekat realizační tým nelehký úkol stmelit kolektiv a připravit
ho na udržení se v krajské soutěži. Tomu by mělo napomoci
i soustředění v Prostřední Bečvě na přelomu ledna a února.
Jelikož v této sezóně nepřestupovali z družstva dorostu téměř
žádní hráči do vyšší kategorie a naopak silný ročník žáků přestupoval do dorostu, rozhodli jsme se zřídit také „B“ družstvo,
ve kterém by mohli aktivně působit i nově příchozí mladí hráči.
Bohužel nezájem některých jedinců způsobil nedostatek hráčů
a problémy s personálním naplněním obou družstev. Věříme,
že do jarní části se podaří doplnit řady obou družstev dorostu
o několik hráčů a úspěšně tak dokončit rozehranou soutěž.
Obě žákovská družstva se úspěšně zařadila do bojů v krajské
soutěži žáků a s jejich výkony můžeme být spokojeni. Družstva
přípravek jsou základem pro žákovské soutěže a jejich výsledky musíme hodnotit z tohoto pohledu, přesto nesmíme zapo-

menout ani na jejich vydařená vystoupení v okresních soutěžích.
V období od 10. ledna do 7. března 2009 připravujeme již
3. ročník zimního turnaje REFOTALCUP v kopané, který se
bude konat na našem hřišti s umělým povrchem u ZŠ a zúčastní se ho družstva od divize až po 1.A třídu. Turnaj bude dobrou
příležitostí seznámit se jak s postupem jarní přípravy našeho
družstva, tak rovněž s aktuální formou jiných družstev z blízkého okolí a bude příjemným zpestřením zimní fotbalové přestávky. Zápasy budou probíhat každou sobotu vždy v 830, 1005,
1140 a 1315 a již teď srdečně zveme všechny příznivce fotbalu
na naše sportoviště. Dále připravujeme turnaj dorosteneckých
družstev předních klubů z regionu, se kterými se v tomto roce
opět utká i družstvo našich dorostenců. Zápasy se budou konat
vždy v neděli v 830, 1005, 1140 a 1315. Dále je ještě připravován
turnaj „B“ mužů z nižších soutěží, kde se představí družstva
z blízkého okolí, ve kterých působí řada našich odchovanců.
Navíc od 16. února chystáme i turnaj žákovských družstev,
kterého se zúčastní i družstvo Třince, a jejichž zápasy budou
probíhat ve všední dny.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům, trenérům a realizačním týmům jednotlivých družstev za obětavou práci a zodpovědný přístup k plnění úkolů a chtěli bychom
jim popřát hodně elánu i do jarní části soutěže. Dále bychom
chtěli poděkovat všem naším příznivcům za projevenou důvěru
i podporu.
Jelikož takto náročný provoz se neobejde bez patřičného
finančního zabezpečení, chtěli bychom poděkovat všem našim
sponzorům. V současné situaci klub jen těžce shání finanční
prostředky pro naplnění rozpočtu a hlavně finanční pomoc
obce fotbalovému klubu pomáhá vytvářet zázemí pro úspěšnou činnost všech sedmi družstev. Samozřejmě nesmíme
zapomínat ani na řadu dalších sponzorů, kteří nám pomáhají
jak finančně, tak při organizaci mistrovských utkání a také jím
patří naše poděkování.
Závěrem bychom chtěli všem členům a příznivcům popřát
do nového roku 2009 hodně zdraví a úspěchů a věříme, že i v nové
sezóně si najdou čas, aby přišli naše fotbalisty povzbudit.
Výbor FK

ČINNOST ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ZŠ ALBRECHTICE
Celé dopoledne se děti ve školních lavicích učí číst, psát, počítat, seznamují se se znalostmi z přírodních věd, společenských
věd, učí se pracovat na počítači. Ale čemu se věnují žáci po
vyučování? Na naší škole pracuje v odpoledních hodinách přes
20 zájmových kroužků. Pro děti na 1. stupni je sportovní
kroužek (L. Žůrková), hudební kroužek (J. Kowalczyková),
dramatický kroužek (D. Uvírová), kroužek netradičních
výtvarných technik (I. Demelová), výtvarný kroužek (D. Bystřická), Logopedie (B. Sýkorová).
Zcela nově pracují na 1. stupni od října následující zájmové
útvary: kroužek 1. pomoci (K. Hořejší), Angličtina pro nejmenší
- 1. a 2. třída (M. Zálešáková) a výtvarný kroužek (P. Feberová).
Na druhém stupni mají žáci možnost navštěvovat následující
kroužky: kroužek 1. pomoci, přírodovědný kroužek (K. Hořejší), pěvecký kroužek (R. Kozlová), kroužek Lega, Stepaerobic, počítačový kroužek (I. Ruhswurmová), dějepisný kroužek
(L. Kocurková),volejbal, florbal (S. Habboudji), Debrujáři –
fyzikální koružek (M. Charvátová).
V rámci zájmových kroužků jsou rovněž žáci připravováni
k přijímacím zkouškám na střední školy – příprava z ČJ
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(L. Kocurková), příprava z M (I. Ruhswurmová). Dále nabízíme
pro žáky s SPU(speciální poruchy učení) doučovací skupiny
(B. Sýkorová, M. Reichenbachová, I. Ruhswurmová, M. Charvátová, R. Záviská).
Pro žáky je rovněž pravidelně přístupná školní knihovna
(P. Martinková), kde si mají děti možnost vypůjčit studijní
materiál či zábavnou literaturu. V současné době čítá školní
knihovna na 4 tisíce svazků.
V odpoledních hodinách na škole také působí kroužky pro
žáky naší školy, které vedou zájemci z řad rodičů či dokonce
z řad našich bývalých žáků – mažoretky (L. Buchwaldková),
volejbal (T. Král), cvičení ml. žáků (D. Pipreková) a ragby
(p. Kloda).
Nabídka zájmových aktivit je opravdu velká a pestrá a věřím,
že každý, kdo má zájem, jistě kroužek pro uplatnění ve svém
oblíbeném oboru najde.
Děkujeme všem, kteří se ve svém volném čase věnují mládeži
naší obce a přispívají tak k jejímu všestrannému rozvoji.
Mgr. Pavla Martinková - ZŘŠ
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sobota 10.1.2009
SK DĚTMAROVICE - SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - PIAST CIESZYN
TJ LOKOMOTIVA PETROVICE - TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ
FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN - SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ
neděle 11.1.2009
ČSAD HAVÍŘOV - FK TĚRLICKO
FK BANÍK ALBRECHTICE - MFK HAVÍŘOV
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - TJ DOLNÍ DATYNĚ
TJ ČSAD HAVÍŘOV - FK TĚRLICKO
sobota 17.1.2009
FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN - TJ DF HORNÍ SUCHÁ
SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ - SK DĚTMAROVICE
TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ - FK BANÍK ALBRECHTICE
PIAST CIESZYN - SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ
neděle 18.1.2009
TJ DOLNÍ DATYNĚ - FK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ
MFK HAVÍŘOV - TJ DF HORNÍ SUCHÁ
ČSAD HAVÍŘOV - FK BANÍK ALBRECHTICE
TJ SOKOL VĚŘŇOVICE - LOKOMOTIVA PETROVICE B
sobota 24.1.2009
SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ - TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ
TJ LOKOMOTIVA PETROVICE - SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ
FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN - PIAST CIESZYN
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - FK BANÍK ALBRECHTICE
TJ PETŘVALD - TJ DOLNÍ DATYNĚ
neděle 25.1.2009
FK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ - MFK HAVÍŘOV
FK BANÍK ALBRECHTICE - FK TĚRLICKO
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - ČSAD HAVÍŘOV
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ - TJ SOKOL DOBRÁ
TJ ČSAD HAVÍŘOV - TJ SOKOL VĚŘŇOVICE
sobota 31.1.2009
SK DĚTMAROVICE - TJ DF HORNÍ SUCHÁ
FK BANÍK ALBRECHTICE - TJ LOKOMOTIVA PETROVICE
PIAST CIESZYN - SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ
SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ - FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN
TJ DOLNÍ DATYNĚ - TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
neděle 1.2.2009
FK TĚRLICKO - TJ SOKOL DOBRÁ
FK TĚRLICKO - TJ DOLNÍ DATYNĚ
ČSAD HAVÍŘOV - FK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ
LOKOMOTIVA PETROVICE B - TJ PETŘVALD
FK BANÍK ALBRECHTICE - TJ DF HORNÍ SUCHÁ
sobota 7.2.2009
TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ - PIAST CIESZYN
TJ LOKOMOTIVA PETROVICE - SK DĚTMAROVICE
FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN - FK BANÍK ALBRECHTICE
SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ - SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ - LOKOMOTIVA PETROVICE B
neděle 8.2.2009
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - FK TĚRLICKO
FK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ - FK BANÍK ALBRECHTICE
TJ DOLNÍ DATYNĚ - MFK HAVÍŘOV
TJ SOKOL DOBRÁ - TJ DOLNÍ DATYNĚ
TJ SOKOL VĚŘŇOVICE - FK TĚRLICKO
sobota 14.2.2009
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - TJ LOKOMOTIVA PETROVICE
FK BANÍK ALBRECHTICE - SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ
SK DĚTMAROVICE - FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN
SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ - TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ
TJ PETŘVALD - TJ ČSAD HAVÍŘOV
neděle 15.2.2009
ČSAD HAVÍŘOV - TJ DOLNÍ DATYNĚ
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - FK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ
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FK TĚRLICKO - MFK HAVÍŘOV
FK TĚRLICKO - TJ DOLNÍ DATYNĚ
LOKOMOTIVA PETROVICE B - TJ SOKOL DOBRÁ
pondělí 16.2.2009
FK BANÍK ALBRECHTICE - FK SLAVIA ORLOVÁ
úterý 17.2.2009
MFK HAVÍŘOV “A” - MFK HAVÍŘOV “B”
středa 18.2.2009
MFK KARVINÁ - FOTBAL TŘINEC
sobota 21.2.2009
TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ - FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN
PIAST CIESZYN - TJ LOKOMOTIVA PETROVICE
SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ - TJ DF HORNÍ SUCHÁ
FK BANÍK ALBRECHTICE - SK DĚTMAROVICE
TJ ČSAD HAVÍŘOV - TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
neděle 22.2.2009
TJ DOLNÍ DATYNĚ - FK BANÍK ALBRECHTICE
MFK HAVÍŘOV - ČSAD HAVÍŘOV
FK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ - FK TĚRLICKO
TJ SOKOL VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD
TJ DOLNÍ DATYNĚ - LOKOMOTIVA PETROVICE B
pondělí 23.2.2009
MFK HAVÍŘOV “B” - MFK KARVINÁ
úterý 24.2.2009
FK SLAVIA ORLOVÁ - FOTBAL TŘINEC
středa 25.2.2009
FK BANÍK ALBRECHTICE - MFK HAVÍŘOV “A”
sobota 28.2.2009
TJ DF HORNÍ SUCHÁ - SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ
SK DĚTMAROVICE - TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ
TJ LOKOMOTIVA PETROVICE - FC IRP ČESKÝ TĚŠÍN
FK BANÍK ALBRECHTICE - PIAST CIESZYN
TJ PETŘVALD - FK TĚRLICKO
neděle 1.3.2009
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ - TJ SOKOL VĚŘŇOVICE
TJ SOKOL DOBRÁ - TJ ČSAD HAVÍŘOV
MFK KARVINÁ - FK SLAVIA ORLOVÁ
MFK HAVÍŘOV “B” - FK BANÍK ALBRECHTICE
pondělí 2.3.2009
FOTBAL TŘINEC - MFK HAVÍŘOV “A”
středa 4.3.2009
SK SLAVIA ORLOVÁ-LUTYNĚ - FK BANÍK ALBRECHTICE
sobota 7.3.2009
PIAST CIESZYN - SK DĚTMAROVICE
SK BYSTŘICE NAD OLŠÍ - TJ LOKOMOTIVA PETROVICE
TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ - TJ DF HORNÍ SUCHÁ
TJ ČSAD HAVÍŘOV - TJ DOLNÍ DATYNĚ
TJ SOKOL VĚŘŇOVICE - TJ SOKOL DOBRÁ
neděle 8.3.2009
FK TĚRLICKO - LOKOMOTIVA PETROVICE B
TJ PETŘVALD - TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
MFK HAVÍŘOV “A” - MFK KARVINÁ
FK BANÍK ALBRECHTICE - FOTBAL TŘINEC
pondělí 9.3.2009
FK SLAVIA ORLOVÁ - MFK HAVÍŘOV “B”
sobota 14.3.2009
TJ DOLNÍ DATYNĚ - TJ SOKOL VĚŘŇOVICE
LOKOMOTIVA PETROVICE B - TJ ČSAD HAVÍŘOV
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ - FK TĚRLICKO
TJ SOKOL DOBRÁ - TJ PETŘVALD
pondělí 16.3.2009
MFK KARVINÁ - FK BANÍK ALBRECHTICE
úterý 17.3.2009
FOTBAL TŘINEC - MFK HAVÍŘOV “B”
středa 18.3.2009
MFK HAVÍŘOV “A” - FK SLAVIA ORLOVÁ
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ŠKOLNÍ LIGA TOUCH RAGBY 2008 / 2009
Do školní ligy TOUCH RAGBY se tento rok přihlásila tři
družstva z Havířova a jedno družstvo z Albrechtic. Na podzim
se podařilo uspořádat tři turnaje, které se uskutečnily na venkovním hřišti RC Havířov. Všechna družstva se před nadcházejícími turnaji pilně připravovala a u všech se loňský „kádr“
měnil nebo doplnil.
První turnaj Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
se konal ve čtvrtek 16.10.2008 a odehrál se na dvou hřištích
o rozměrech 30 x 40 metrů systémem každý s každým při
délce utkání 2 x 7 minut. Dařilo se loňskému vítězi družstvu
z Albrechtic, které nastupovalo do turnaje prakticky v nezměněné sestavě z loňska a doplněno o další nové hráče a které
zvítězilo ve všech utkáních. Postupně porazilo všechny soupeře
a odneslo si prvenství z prvního turnaje Havířovské školní ligy
2008/2009. Na druhém místě skončili žáci kroužku ze ZŠ Gorkého,
když našli přemožitele pouze v družstvu z Albrechtic. Na třetím
místě skončilo družstvo ze ZŠ Žákovská, které porazilo žáky
ze ZŠ Školní, a na čtvrtém místě se umístilo družstvo ze ZŠ
Školní. Všechna družstva si odnesla za umístění v turnaji
diplomy a vítězné družstvo získalo „putovní“ pohár pro vítěze
dílčího turnaje.
Výsledky 1. turnaje: Albrechtice – Žákovská 7:3, Gorkého –
Školní 4:0, Školní - Albrechtice 2:4, Gorkého – Žákovská 4:2,
Žákovská – Školní 5:3 a Albrechtice – Gorkého 4:2.
Druhým turnajem pokračovala Havířovská školní ligy
v TOUCH RAGBY a to ve čtvrtek 30.10.2008 na hřišti RC
Havířov opět za účasti čtyř družstev za stejných podmínek
jako v prvním turnaji. Družstvo ze Žákovské nastoupilo pod
vedením Jardy Tomčíka a Petra Kozubíka v obdobném složení
jako loni, ale jen s pěti hráči. Družstvo z Gorkého (trenér Pavel

Družstvo z Albrechtic s putovním pohárem a diplomem za 1. místo
ve druhém turnaji.

Indrák) doplatilo na neúčast několika hráčů a vybojovalo
jenom jediné vítězství. Opět ve velkém počtu se prezentovalo
družstvo ZŠ Školní pod vedením Jirky Kuchaříka, které dokázalo
jednou zvítězit a díky nejlepšímu skóre skončilo na 2. místě.
Družstvo z Albrechtic (trenér Radek Kloda, vedoucí družstva
Vladimír Kruczek) přijelo obhajovat prvenství z prvního
turnaje a díky vyrovnanosti všech hráčů a dvěma fyzicky
vybaveným jedincům se podruhé radovalo ze zisku putovního
poháru, když zvítězilo ve všech utkáních.
(Pokračování na str. 19)

BR ANNÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V pátek 17.října naše škola uvítala všechny složky integrovaného záchranného systému na svém branném dnu. Tento den
se konal již po šesté a letos se ho zúčastnili všichni žáci školy.
Ráno začalo na travnatém fotbalovém hřišti ukázkou
práce psovodů Policie ČR. Potom se jednotlivé třídy přesunuly
na nádvoří školy, kde byly stanoviště Hasičů Havířov, Hasičů
Albrechtice a Hasičů Horní Suchá, zde si všichni mohli
vyzkoušet pomůcky sloužící k hašení požárů a vyproštění osob
při automobilových nehodách.

Branný den.
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Český červený kříž Karviná připravil ukázku maskování
zranění, které se využívá k nácviku správné první pomoci.
Rovněž přijela sanitka rychlé záchranné služby z Karviné,
kterou si žáci mohli prohlédnout a dokonce také vyzkoušet
moderní pojízdná nosítka.
Druhý stupeň ještě si vyzkoušel obvazovou techniku
pomocí trojcípých šátků, uložení bezvědomého do stabilizované
polohy a manipulaci s nosítky.
Všem se tento den velmi líbil a těšíme se na další podobné akce.
Mgr. Kateřina Hořejší

Branný den.
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ŠKOLNÍ LIGA TOUCH RAGBY 2008 / 2009
(Pokračování ze str. 18)

Výsledky 2. turnaje : Gorkého - Albrechtice 2:4, Žákovská Školní 4:3, Gorkého – Žákovská 4:3, Albrechtice – Školní 5:2,
Žákovská – Albrechtice 1:5 a Školní – Gorkého 5:0

„MINI“ Školní a „MINI“ Albrechtice, pro déšť se hrálo jen
1 x 7 minut. Utkání bylo vyrovnané, ale přece jen slavila větší
vyzrálost družstva „mini“ Školní, které vyhrálo 3:1.
Vyhodnocení muselo být pro déšť provedeno improvizovaně ve vstupní chodbě sportovní haly, takže ve velmi stísněných podmínkách. Přesto bylo při předávání diplomů veselo.
Výsledky 2. turnaje: Gorkého - Albrechtice 6:6, Žákovská Školní 1:4, Gorkého – Žákovská 5:1, Albrechtice – Školní 4:3,
Žákovská – Albrechtice 3:8 a Školní – Gorkého 4:4.
Tabulka po třech turnajích
1. Albrechtice 9 8 1
2. Gorkého
9 4 2
3. Školní
9 2 1
4. Žákovská
9 2 0

Jak je vidět druhý i třetí turnaj se odehrál za umělého osvětlení.

Ve čtvrtek 13. listopadu pokračovala Havířovská školní
ligy v TOUCH RAGBY již třetím turnajem na hřišti RC Havířov opět za účasti čtyř družstev. Za umělého osvětlení se turnaj
odehrál na dvou hřištích o rozměrech 30 x 40 metrů systémem
každý s každým při délce utkání 2 x 6 minut (poločasy byly
zkráceny o jednu minutu pro deštivé počasí). Družstvo ze ZŠ
Gorkého se tentokrát dostavilo v plném počtu, neboť se podařilo doplnit družstvo o nové tváře, a nakonec vybojovalo v turnaji 2. místo, když dvakrát remizovalo a jednou dokázalo zvítězit. Opět ve velkém počtu se prezentovalo družstvo ZŠ
Školní, které dokázalo jednou zvítězit jednou remizovat a podlehlo jen Albrechticím. Tentokrát se vůbec nevedlo družstvu
ze Žákovská, když prohrálo všechna utkání, i když nejlepší
výkon podalo proti pozdějšímu vítězi, družstvu z Albrechtic.
Družstvo z Albrechtic přijelo obhajovat prvenství z prvního
i druhého turnaje a hned v prvním utkání ztratilo cenný bod
s družstvem ze ZŠ Gorkého. Naštěstí v dalších dvou utkáních
se mu podařilo zvítězit a tím i obhájit prvenství z předchozích
turnajů a znovu získat do držení putovní pohár. Nepřízeň počasí
ovlivnila výkony všech družstev, ale všechna družstva bojovala
a do hry vložila hodně sil a především srdíčka. Po turnaji se
ještě mimo program turnaje odehrálo jedno utkání mezi

0
3
6
7

47:26
31:29
26:31
24:42

26 bodů
19 bodů
14 bodů
13 bodů

Asi poslední turnaj v tomto roce a první v tělocvičně se
uskuteční 5. prosince v Městské sportovní hale v Havířově.
Turnaje budou pokračovat až do května příštího roku a dva
nejúspěšnější družstva postoupí na celorepublikový turnaj,
který se již tradičně koná v Praze.

Družstvo Albrechtic po třetím turnaji s vítěznou trofejí.

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

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
Albrechtické listy
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• • • PLACENÁ INZERCE • • •

Obchodní místo ČP

Ke každé uzavřené životní smlouvě
dárek v hodnotě 300,- Kč.
1x týdně úterý 1000 - 1200 a 1300 - 1600 hod.,
možno individuálně dle telefonické domluvy
na čísle 604 239 069 p. Hudáková

HLEDÁM RODINNÝ DŮM
NEBO POZEMEK
V ALBRECHTICÍCH A OKOLÍ.
PROSÍM VOLEJTE 777 925 005

Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu

v Albrechticích a okolí do 20 km.
Platím hotově, prosím nabídněte.

Tel.: 608 370 379

PŮJČKY, ŘEŠENÍ DLUHŮ
A EXEKUCÍ
TEL. 732 474 853

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 13. 2. 2009 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,
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