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Magický letopočet 2020
Mnozí z nás, zejména ti starší, si určitě
pamatují, jak jsme na Silvestra 1999 netrpělivě čekali, až odbije půlnoc a začneme
psát letopočet 2000. Zanedlouho to bude
číslovka 2020. Hodně se toho za těch
dvacet let změnilo. Ještě větších změn
jsme se dočkali, pokud budeme hodnotit,
jak se žilo před třiceti lety, což je hezky
popsáno v článku naší paní kronikářky
na str. 5. V této souvislosti mě napadla
otázka, jak to bude vypadat v naší obci za dalších dvacet let v roce 2040. Jak
budou vypadat auta, autobusy nebo naše
mobily. Co a jak se bude učit ve škole,
jak to bude s naším fotbalem a co se bude podávat a jaké pivo čepovat v našem
Dělnickém domě. Pevně věřím, že ač
technický pokrok bude určitě obrovský,
mezilidské vztahy, pokud se nezlepší,

zůstanou alespoň srovnatelné s dnešním
stavem. Tendence naříkat byla vždy, ale
je třeba si uvědomit, že žijeme v úchvatné době plné různých možností a příležitostí a že záleží především na nás, jak
s nimi naložíme.
V naší obci se budeme v příštím roce soustředit především na dokončení
rekonstrukce Dělnického domu včetně
okolí, tj. parkoviště, zahrady a chodníku. Jedná se o rozsáhlou proměnu, která
bude technicky, ﬁnančně i časově velmi
náročná. Pevně věřím, že se vše podaří
a my se společně budeme radovat a oslavovat výsledek několikaletého snažení.
Mezi další priority patří opravy chodníků, místních komunikací a starých kanalizačních řádů, které jsou v havarijním
stavu. V plánu je rovněž revitalizace are-

RADA OBCE
za období od 5. 9. 2019 do 7. 11. 2019
projednala např.:
 schválení smlouvy se zajišťovatelem ozdravného pobytu CK GATTOM TOUR, Svornosti 2, Havířov 736 01,
IČ: 25389157 v termínu od 4. 10. 2019 do 15. 10. 2019 pro
žáky I. stupně Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná,
příspěvková organizace v penzionu Rejvíz, Zlaté Hory,
 schválení přijetí dotace ve výši 130.000,- Kč na akci s názvem „Výsadba stromořadí krajových odrůd ovocných stromů podél místních komunikací na území obce Albrechtice“
poskytnuté Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2019 – Podprogram pro zlepšení
dochovaného přírodního a krajinného prostředí,
 schválení vyřazení nedobytného fondu z evidence knihovny Albrechtice zjištěného na základě provedené revize knih
v roce 2018,
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 10.000,- Kč Slezské diakonii, Domovu pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka,
 schválení uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Oprava MK Pardubická – výhybny“ – realizace
mezi obcí Albrechtice a zhotovitelem společností Tadeáš
Koch FARMA STONAVA se sídlem Stonava 1064, 735 34,
IČ: 45236101, za cenu díla ve výši 610 397,83 Kč (bez DPH),
 neschválení opakované žádosti Mgr. Lady Červenkové,

Nová lavička u Obecního úřadu.
álů kolem fotbalových hřišť a na Zámostí, dům pro seniory a parkovací místa na
obou sídlištích. Na všechny zmíněné projekty budeme hledat možnosti dotací.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem,
občanům Albrechtic, popřál ničím nerušenou vánoční pohodu a šťastné vykročení do nového roku.
JINDŘICH FEBER, starosta

provozovatelky Nestátního zdravotnického zařízení REHABILITACE, Obecní 714, Albrechtice, IČ: 68321279 o pronájem nebytových prostor bývalého praktického lékaře
pro děti a dorost na ul. Obecní 714 v Albrechticích.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 24. 9. 2019 a 29. 10. 2019
projednalo např.:
 schválení záměru prodeje objektu č.p. 593 na ul. Hlavní
v Albrechticích na pozemku parc. č. 649, skladu na pozemku
parc. č. 650/3, zpevněné plochy a pozemky parc. č. 649,650/1,
650/2, 650/3 a 651, vše v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína
(bývalé Drobné provozovny),
 poskytnutí investiční účelově vázané dotace žadateli FK
Baník Albrechtice, z.s. ve výši 444 840,- Kč, na výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci
stavebního záměru na hřišti „Regenerace areálu FK Baník
Albrechtice“.
snesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových
stránkách obce: www.obecalbrechtice.cz.
Na webových stránkách obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo programu jednání Zastupitelstva obce Albrechtice
i všechny materiály, které jsou na tato jednání předkládány:
www.obecalbrechtice.cz – úřední deska.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

U

Informace – praktický lékař pro dospělé
Informujeme o změně praktického lékaře pro dospělé.
MUDr. Barbara Monczková po 41 letech působení v Albrechticích ve zdravotním středisku jako praktický lékař
pro dospělé odchází k 1. 1. 2020 do zaslouženého důchodu.
Od 2. 1. 2020 převezme ordinaci
MUDr. ŠÁRKA MOSTÝNOVÁ.

Ordinační hodiny platné od 2. 1. 2020:
Pondělí..................................6:30 –11:30
Úterý....................................12:00 –17:00
Středa....................................6:30 –11:30
Čtvrtek................................12:00 –17:00
Pátek......................................6:30 –11:30
U praktického lékaře pro dospělé je
možno se registrovat již od 14 let.

Upozorňujeme, že Lékárna ve středisku přizpůsobí otevírací dobu výše
uvedeným ordinačním hodinám.

Děkujeme MUDr. MONCZKOVÉ
za dlouholetou péči o naše občany.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka
kultury, školství a sociálních věcí
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky
OP přijato od občanů 20 oznámení, řešeno 28 přestupků na úseku silničního
provozu, 8 přestupků dle §4/2 zák.251/
2016Sb. porušení OZV č.03/2001 čl.V.
„o nakládání s komunálním odpadem“,
porušení OZV č.03/2005 čl.3 „povinnosti
držitelů psů“ a porušení OZV č.01/2013
„o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích“.
 Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno celkem 5 volně pobíhajících
psů. Podle evidence nebo místní znalosti
byli psi majitelům vráceni a přestupky
řešeny ve zkráceném řízení. Psi, u kterých nebylo možno zjistit majitele, byli
předáni odchytové službě a převezeni do
útulku.
Upozorňujeme majitelé psů, že od příštího roku jsou povinni své psy opatřit čipem. V obci Albrechtice bude platit od
1. 1. 2020 nová vyhláška o pohybu psů.
Psy, kteří nebudou opatření čipem,
předá obecní policie odchytové službě
a umístí je do útulku, jelikož nebude
možné zjistit majitele!
 Dne 30. 08. 2019 v 22.33 hodin telefonicky oznámil anonym, že v zahrádkářské kolonii na ulici Pasecké probíhá
v jedné z chatek oslava, kde je přílišný
hluk a hlasitá hudba. Hlídka OP zjistila
na místě majitele chatky P.P. z Havířova.

Ten byl spolu se svými kamarády upozorněn na rušení nočního klidu. Hudba byla
poté ztišena a bylo přislíbeno, že již bude
klid.
 Dne 26. 08. 2019 v 14.05 hodin osobně
oznámila paní T.M. z Albrechtic, že včera
ráno našla u vchodu bytovky č.p.666 na
zemi peněženku s doklady a ﬁnanční hotovost. Hlídka OP nález převzala a následný den předala majiteli oproti podpisu.
 Dne 30. 09. 2019 v 14.43 hodin telefonicky oznámila paní S.K. z Albrechtic,
že na ulici Školní spadl na školní hřiště
strom, který částečně zůstal viset na elektrickém vedení k osvětlení hřiště a také
poškodil oplocení. Hlídka OP zajela místo zkontrolovat, a jelikož by strom mohl
ohrožovat zdraví osob, byli na místo přivoláni hasiči, kteří strom odstranili.
 Dne 02. 10. 2019 v 10.14 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
prosí o asistenci u dopravní nehody na
ulici Bažantnice v křižovatce u prodejny
Coloniál. Hlídka OP pojížďkou na místě
usměrňovala dopravu. Na místě již byli
hasiči i hlídka PČR Těrlicko. Ke zranění
osob nedošlo.
 Dne 06.11.2019 v 13.00 hodin telefonicky oznámila paní C.J. z Albrechtic, že
poblíž obecního úřadu došlo před chvíli
k nějaké dopravní nehodě a prosí hlídku

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
OP o zjištění skutečnosti. Hlídka OP na
místě zjistila, že na přechodu pro chodce
na ulici Hlavní došlo ke srážce nezletilého cyklisty S.R. z Albrechtic a řidičky K.J.
z Albrechtic. Na místě již byla posádka
RZS, která po ošetření odvezla chlapce
do nemocnice. Hlídkou OP byl uvědoměn jeho otec, který dorazil na místo.
Hlídka OP usměrňovala provoz do příjezdu dopravní policie. Poškozené kolo bylo
umístěno do garáže OP. Ze záznamu kamerového systému bylo zřetelně vidět, že
cyklista vjel přímo do zadní časti vozidla
aniž by se rozhlédl a ani neslezl z jízdního kola. Naštěstí to odneslo jen kolo
a nezletilý cyklista, jež jel bez cyklistické
přilby, byl jen potlučený a v šoku. Rodiče
poučte své děti, jak se mají chovat v silničním provozu!

J

ménem obecní policie přeji všem
občanům ničím nerušenou vánoční pohodu a šťastné vykročení do
nového roku 2020.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

UPOZORNĚNÍ NA PŘIPRAVOVANÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Vážení spoluobčané, upozorňuji vás, že od 1.1.2020 se budeme řídit novými obecně závaznými vyhláškami. Stručně uvádím, o jaké vyhlášky se jedná a jaký budou mít na nás dopad:
1) OZV č. 2/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství (která upravuje dosavadní podmínky k venčení psů
pro jejich chovatelé)
2) OZV č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů (nová vyhláška, která stanoví ohlašovací
povinnosti chovatelům psů pro evidenci psů v souvislosti
s povinným označováním psů čipem nebo tetováním)
3) OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (která stanoví výši místního poplatku za likvidaci odpadu)
4) OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů (která stanoví
výši místního poplatku za chov psa)
5) OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství(která se od původní výše místního poplatku
neodchyluje, ale upravuje některá ustanovení, zejména
pro držitelé průkazu ZTP)
Vyhlášky budou zveřejněny v celém znění na úřední desce
a na webových stránkách obce od 11.12.2019
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

INFORMAMCE O UZAVŘENÍ
POKLADNY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
ALBRECHTICE V PROSINCI 2019

Setkání starosty obce s občany
70 let a občany staršími 70 let

Platby v hotovosti i kartou je možno provádět nejpozději do
23. 12. 2019 do 17.00 hodin. Z tohoto důvodu také upozorňujeme, že od tohoto data do konce roku nebude možné provádět matriční úkony (vidimace listin a legalizace podpisů,
vydávání druhopisů matričních dokladů) a úkony evidence
obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, výpisy z AISEO)
VE DNECH 27. 12. 2019, 30. 12. 2019 a 31. 12. 2019
BUDE OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE UZAVŘEN.

Vážení občané, tímto Vás chci upozornit, že výše uvedená
akce, která se pravidelně konala v měsíci září, bude od roku
2020 zrušena. Jubilanti, i přes písemné pozvání starostou
obce, neměli o toto setkání zájem, a proto se Komise SPOZ
rozhodla tuto akci na svém zasedání zrušit. Nadále budou
jubilantům ve věku 70, 80, 85, 90 a pak každý rok jubilea
předávány gratulace osobně. Nově budeme blahopřát individuálně také občanům, kteří dosáhnou 75 let.
HELENA BUBIKOVÁ, předsedkyně komise SPOZ

4

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

co nás zajímá

Proběhly oslavy 30. let svobody,
aneb svoboda není samozřejmost
V letošním roce jsme měli možnost oslavit 30. let od sametové revoluce. Proto se
Obec Albrechtice právě dne 17. listopadu rozhodla připravit pro veřejnost akci
ve spolupráci se spolkem Albrechtické
brány z.s., který zajistil lampionový průvod.
Lampionový průvod se prošel centrem Albrechtic a končil u budovy obecního úřadu, kde na děti čekaly koláče
a horký čaj. Pro dospělé pak bylo připraveno kafíčko a u kafíčka nezůstalo,
protože byl připraven i „svařák“ či grilované klobásky.
Všem zúčastněným i organizátorům
patří srdečný dík.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury, sportu,
školství a sociálních věcí

Výsadba stromořadí starých krajových odrůd ovocných
stromů podél místních komunikací na území obce Albrechtice
Na základě jednání mezi ZO Českého
svazu včelařů a vedení obce Albrechtice
vzešel návrh na výsadby ovocných dřevin kolem vybraných místních komunikací. Obec Albrechtice podala letos na
jaře žádost o dotaci v programu MŽP
„Program péče o krajinu v roce 2019
– Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí“.
Žádost byla úspěšná a počátkem listopadu proběhla výsadba švestek a třešní
podél dříve vytipovaných místních komunikací Pardubické a Vrbiny. Bylo vysazeno celkem 110 ks polokmenů, náklady na výsadbu včetně 3 kůlů u stromku,
zabezpečení proti okusu a zálivky ve výši cca 130 tis. Kč byly pokryty z dotace.
Jedná se o původní krajové odrůdy,
kde švestky a třešně nebyly primárně
vybrány z hlediska úrodnosti či kvality
peckovin. Produkce ovoce není cílem
této aktivity, ale záměrem bylo vysadit
stromky tradičního místního genofondu. Jak ukazují zkušenosti z jiných regionů, tyto staré tradiční odrůdy nemají
prvotřídní ovoce, ale jsou odolnější vůči
nemocem a škůdcům.
V naší obci existují samozřejmě stávající stromořadí kolem místních komunikací, ale většinou jsou již staršího charakteru a jsou často druhově nevhodné
s ohledem na současný provoz vozidel.
V r. 2014 členové spolku včelařů, který

oslavil v té době 80 let činnosti, vysázeli
za podpory obce Albrechtic cca 100 ks
nektarodárných dřevin jako doplnění
stávajících stromořadí (javor klen, lípa
srdčitá a velkolistá, jeřáb muk apod).
Nové výsadby 110 ks stromků byly
provedeny tam, kde nebyly dosud sázeny žádné dřeviny. Nové stromořadí
ovocných dřevin bude mít zajisté řadu
pozitiv pro zlepšení krajinného rázu naší obce. Vzhledem k mizející včelí pastvě v posledních letech to bude velmiprospěšné také pro naše včely. Výsadbu
původních krajových odrůd peckovin
lze vnímat také jako navázání na tradice, jako dědictví po našich předcích. V
minulosti byla řada místních cest lemována stromořadím ovocných stromů,
které jsou nyní ve špatné kondici, případně již odstraněné pro stáří. Výsadba
stromořadí ovocných stromů, které jsou
vzrůstem menší než běžné listnaté stromy, má také výhody s ohledem na zimní
a letní údržbu těchto cest a nezasahování na okolní pozemky.
Pak je nutno zmínit také hodnotu biologickou. Staré krajové odrůdy lze totiž
vnímat jako zdroj nepřeberného bohatství genů. V neposlední řadě pak stojí
hodnota krajinotvorná – stromořadí vysokokmenných ovocných stromů podél
cest je součástí obrazu tradičního venkova, součástí skutečně kulturní kraji-

ny. Zájemci o tuto problematiku najdou
řadu odkazů i na internetu, mohl bych
zmínit například odkaz: „Tradiční ovocné sady a jejich význam pro člověka a
přírodu“.
Výsadbu provedla zahradnická ﬁrma
Ing. Petra Zahraje, který bude o stromky pečovat minimálně 5 let včetně řezu a zálivky, než narostou do velikosti,
kdy již budou méně zranitelné. Výsadba byla projednána i s ﬁrmou, která
provádí zimní a letní údržbu místních
komunikací z důvodu ochrany před poškozením.
Přivítáme pomoc veřejnosti při ochraně výsadeb zejména v počátečním období po výsadbách. Děkujeme všem, kteří
se na celém projektu jakkoli podíleli
a zejména těm, kteří umožnili výsadby
na okraji svých pozemků. Věříme, že
nová stromořadí budou v budoucnu zajímavým a významným krajinným prvkem v našem nejbližším okolí.
ČESLAV VALOŠEK,
předseda ZO ČSV Albrechtice

P

ro ucelení informací týkající se
článku pana Česlava Valoška
uvádím, že celkové náklady akce
činily 130.680,- Kč. Dotace z MŽP byla
poskytnuta ve výši 130.000,- Kč a obec
ze svého rozpočtu zaplatila pouhých
680,- Kč.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka ŽP
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Albrechtice 1989 v číslech
Připomínáme si třicet let od listopadu 1989. Toto téma dnes a denně komentují ze všech možných hledisek všechna
média,tisk, televize, internet... Posloucháme a čteme různé vzpomínky pamětníků a přímých účastníků tehdejších událostí, souhlasné i nesouhlasné komentáře na téma “bylo lépe či hůře“, názory mladých i starších. Já jsem se ale rozhodla
připomenout rok 1989 z jiného pohledu a nechat politiku stranou. Takže se vrátíme do časů, kdy obec nevedl starosta,
ale předseda Místního národního výboru...
V roce 1989 měly Albrechtice 3.955 obyvatel, z toho 1.980 mužů a 1.975 žen. Narodilo se celkem 43 nových občánků a
naše řady opustilo 38 občanů. Do obce
se nově přistěhovalo 126 osob a 93 se
odstěhovalo. Bylo uzavřeno 41 sňatků a
oslaveny 2 zlaté svatby.
Finanční rozpočet obce činil 7.147.000
Kčs, po úpravě pak 7.570.000 Kčs. Skutečné příjmy činily 8.055.355,48 Kčs,
skutečné výdaje pak 7.352.952,08 Kčs.
Úspora 702.403,40 Kčs.
Průměrná mzda v roce 1989 byla 3.170
Kčs, průměrný důchod pak 1.598 Kčs.
Maloobchodní obrat v místních prodejnách a provozech veřejného stravování činil úhrnem 45.940.543 Kčs.
Závodní kantýna Dolu 9. Květen utržila celkem 520.000 Kčs. Za rohlík jsme
zaplatili 0,30 Kčs, za chléb 2,80, mléko
2 Kčs, pivo 10° 2,50, cukr 8,-, máslo 10,-,
rýže 8,-, hovězí zadní 46,-, rum za stovku a Sparty za 14 Kčs.
Na místní pobočce pošty bylo podáno celkem 169.144 listovních zásilek,
z toho 441 doporučeně. Pošta doručila
6.459 doporučených a 703 spěšných zásilek. Bylo podáno 1.264 balíků, doručeno 2.667. Bylo posláno 1.070 telegramů
a doručeno 1.655. Peněžních poukázek
bylo podáno 20.325 a odesláno 8.982.
Pošta zprostředkovala 7.360 telefonních
hovorů.
Ve sběrně Sazky bylo podáno 5.509 tiketů Sportky, 1.576 Sazky, 518 Matesa a
307 sázenek 5 ze 40.
Do místní pobočky spořitelny bylo
vloženo celkem 10.024.319,40 Kčs, vybráno 7.890.290,63 Kčs. Celkem činil
stav vkladů 28.492.781,76 Kčs. Vkladních knížek bylo 2.498.
V místní knihovně bylo celkem 7.315
svazků, z toho 4.582 českých a 2.733
polských. Za rok 1989 bylo vypůjčeno
celkem 20.779 knih a časopisů. Čtenářů
bylo 638, z toho do 14 let 379, 15 -19 let
pak 66.
Albrechtickým nádražím projelo
19.302 osobních a 13.566 nákladních
vlaků. Bylo prodáno 43.220 jízdenek.
Na státním statku pracovalo 132 osob.
Průměrný výnos obilovin činil 5,22 t/
ha, výnos řepky 3,47 t/ha. Stav skotu byl
1.257 kusů, prasat 260 a brojlerů 7.586.

Stará garda TJ Baníku Albrechtice v roce 1989.
V centrální výrobně Jednoty na starém sídlišti pracovalo 28 zaměstnanců. Sortiment výrobků byl následující:
masité a bezmasé polotovary, studená
kuchyně, hotová jídla, masná výroba a
krevní výrobky, drůbeží výrobky, mléčné výrobky a rybí výrobky.
Ve školním roce 1988/89 navštěvovalo
základní školu 549 žáků. Do školní družiny chodilo 106 dětí. Školu s polským
jazykem vyučovacím pak 36, školní družinu 31 dětí.
Lékaře navštívilo celkem 10.960 pacientů. Gynekologickou péči vyhledalo
2.849 pacientek. Na dětském oddělení
bylo ošetřeno 6.700 malých pacientů
a u zubaře se vystřídalo 6.910 trpitelů.
V římskokatolickém kostele se konalo 15 církevních sňatků, 34 křtů a 14 pohřbů. V evangelickém kostele pak 7 svateb, 11 křtů a 14 posledních rozloučení.
V obci pracovalo mnoho různých organizací. Svazarm měl 60 členů, Svaz
požární ochrany 103 členů, Český svaz
protifašistických bojovníků 33 členů. Ve
Svazu krojovaných horníků se scházelo
57 osob. Český svaz včelařů měl v roce
1989 celkem 47 členů a do výkupu Jednoty odevzdal celkem 889,4 kg medu.
Základní organizace Českého svazu
zahrádkářů měla celkem 106 členů. V
moštárně se toho roku zpracovalo 9.354
kg jablek na 5.215 l moštu. Členové Mysliveckého sdružení Velký les vysázeli
750 stromků a 350 keřů, do kroužku

Mladých ochránců přírody docházelo
14 dětí. Polský svaz kulturně osvětový
jako nejpočetnější organizace v obci
sdružoval celkem 610 osob. Polská scéna Těšínského divadla odehrála v roce
1989 celkem 10 představení pro 60 předplatitelů, dalších 80 předplatitelů jezdilo
na představení do Těšínského divadla.
Úspěšně skončil pro naše fotbalisty
16. ročník Štítu Albrechtic, který se konal v Albrechticích nad Vltavou. I když
s postupem do ﬁnálové skupiny měli
naši zpočátku problémy, podařilo se jim
celý turnaj vyhrát.
Odbor Zvláštní a rekreační tělesné
výchovy měl celkem 145 členů. Byl zahájen nácvik spartakiádní skladby žen a
rodičů s dětmi. Školy nacvičovaly skladbu žactva a dorostenky úvodní skladbu
dorostenek. Po změnách v politické situaci vše skončilo na Tělovýchovných
slavnostech v rámci okresů.
Všechna čísla jsem převzala z obecní
kroniky za rok 1989. Šlo by pokračovat
ještě mnohem dále, ale myslím, že i z
toho, co je tu uvedeno, si může každý
udělat vlastní představu o tom, jak jsme
tu před třiceti lety žili.

D

ěkuji všem, kteří mi ochotně poslali
zprávy o činnosti jejich organizací
a popřát jim i všem občanům veselé
Vánoce a šťastný nový rok.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce, alkronika@email.cz
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SDH Albrechtice
Máme za sebou první soustředění a konečně na více dnů. Sešli jsme se ráno,
proběhlo rozdělení pokojů, prohlídli
jsme si naše prostory na následující dny
a rozjeli celotáborovou a individuální
soutěž. Dopoledne bylo v duchu soustředění a prvních teamových bodů, takže
zlepšování uzlů, motání hadic, štafety
a podobně. Po obědě jsme šli na vodu.
Paddleboard, kánoe a raft byli nejlepšími kámoši na celé odpoledne. Naučili
jsme se základy pádlování, povely na
lodích, pravidla a pak už jen srandičky. Večer jsme ještě přidali pár věcí ze
zdravovědy. Druhý den proběhla ranní
rozcvička, následovalo trochu tréninku
a sbírání dalších bodíků do soutěže a samozřejmě jsme vyrazili k vodě, stejně jako po obědě. To už jsme na vodu spustili
i motorový člun, na kterém se všichni
svezli, někteří ne jen jednou. Večer opět
zdravověda a nasmáli jsme se u stolních
her. Třetí den dopoledne jsme věnovali pouze tréninku. Opět štafety o body,
dále jsme se naučili nové vodácké a horolezecké uzly a zdokonalili se v motání
hadic. Oběd proběhl o trochu dříve a po
krátkém odpoledním klidu jsme vyrazili pěškobusem k vodním lyžím. Cesta
utekla rychle, dostali jsme krátké školení co a jak dělat, a už děti utíkaly pro vybavení. Každý stihl několik jízd a jsem
ráda za odvahu dětí, které se nebály jít
i vícekrát a statečně zkoušely, kam dojedou. Následovala ještě krátká koupačka

ve vedlejším kempu a po cestě zpět jsme
pročistili alespoň část lesa kolem přehrady od všemožných odpadků, mimochodem jsme nasbírali neuvěřitelných
šest pytlů a čtyři igelitky, a to jsme ke
konci už sbírat nemohli – nebylo do če-

chrana tonoucího. Ve zkratce – posbírat
potřebné vybavení, dopádlovat k tonoucímu, zjistit životní funkce, upevnit raněného na páteřní desku, vytáhnout do
lodi a dopádlovat zpět ke břehu. Někteří
byli nadšení a zkoušeli to několikrát. Ve-

ho. Večer jsme si opekli buřtíky a zahráli míčové hry. Ani čtvrtý den jsme nevynechali rozcvičku a hned jsme vyrazili
k vodě. Mimo raft, paddleboard a kánoi
si děti opět mohly zajezdit na motoráčku. Přidali jsme však pro starší možnost
vyzkoušení suchých obleků, které SDH i
VZS využívají ke své práci a každý team
si vyzkoušel, jak jim jde spolupráce a zá-

čer jsme vzhledem ke krásnému počasí
opekli znovu párky, zahráli pár her s míčem a řekli si další věci ze zdravovědy.
Poslední rozcvička proběhla se stejnou
nechutí jako všechny ostatní a nastala
poslední možnost sbírání bodíků, takže
jsme začali opakovat. Štafety, teamovou
práci, motání hadic, uzly – nové i staré,
zdravovědu, vybavení hasičů i VZS a
malý testík s opáčkem. Některé odpovědi nás velmi pobavily… následovalo balení a alespoň lehký úklid pokojů, oběd
a pak si každý vyrobil na památku svůj
button. Už jen vyhlásit pořadí teamů za
celotáborovku a pět nej z hodnocení
jednotlivců, děti se rozutekly domů a
dospěláci pokračovali… s úklidem a přesunem věcí zpět do zbrojnice. Všichni
jsme byli nadšení, takže příští rok snad
pojedeme na více dnů.
O prázdninách jsme s dorostenci vyrazili na lezeckou stěnu, jelikož i práce
ve výškách je součástí budoucího výcviku hasičů. Ukázali jsme dětem základní
uzly, povely při lezení, vybavení a pak
už jen lozit a trénovat.
A ke konci prázdnin jsme ještě využili, že mají dorostenci volno, a vyrazili
jsme na dvoudenní přechod Tater. Krásná příroda, čistý vzduch, několik kilometrů v nohách, koupání v plesu… byla
to nádhera
KATRIN BÍLKOVÁ,
vedoucí mladých hasičů
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Senioři – jak se nestát obětí
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští policisté se v rámci svých
preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně zaměřují během celého roku. Při různých preventivních i prezentačních akcích upozorňují seniory na nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají dříve narozeným rady a doporučení, jak se nestát obětí. V duchu známého rčení, že „opakování je matka moudrosti“, chceme opětovně
připomenout pár preventivních rad.

NAKUPOVÁNÍ
…neznámý pachatel měl v jednom
z ostravských obchodních center využít
nepozornosti 78leté ženy a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl
nacházet mobilní telefon, peněženka
s ﬁnanční hotovostí, osobními doklady
a další věci…
 Při nakupování či dávání zboží do
zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte.

 Buďte obezřetní při výběru peněz z
bankomatu (nikdy si nepište a nelepte
svůj PIN kód na platební kartu),
 Rovněž při cestování v prostředcích
MHD mějte své věci pod kontrolou.

PODVODY
 Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace
o sobě (ﬁnanční situaci) či své rodině
(jména příbuzných apod.).
 Žádost o ﬁnanční prostředky si

ihned ověřte zavoláním svým rodinným
příslušníkům (skutečným vnukům či
dalším příbuzným).
 Důkladně zvažte, koho a zda vůbec
vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si
uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré
úmysly.
 Pořiďte si na dveře panoramatické
kukátko, při komunikaci s neznámým
člověkem používejte bezpečnostní řetízek.
 Pokud se neznámá osoba představí
například jako opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit

jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na
úřad či instituci, na kterou se odvolává
a jeho totožnost si ověřte.
 V případě jakéhokoliv podezření
ihned kontaktujte Policii České republiky na bezplatné telefonní lince 158.

BEZPEČNOST VENKU
 Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo
si domluvte odvoz.
 Nebraňte svůj majetek za každou

cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné.

DOPRAVA
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec.
Muž jel na neosvětleném kole bez užití
cyklistické přilby…
 I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je
to možné, po vyznačených přechodech
pro chodce. Před vstupem do vozovky
se řádně rozhlédněte a na přechod pro
chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo
zastaví či pokud nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost.
 Myslete na svou viditelnost. Noste
oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě
opatřete své oblečení, tašku, batoh či
hůl reﬂexními doplňky. Při jízdě na kole
za snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení.
Moravskoslezští policisté při svém
preventivním působení u seniorů využívají preventivní projekty moravskoslezské policie, například knižní publikaci s názvem „Černá kronika aneb se
soudních síní“. Ta je určena především
seniorům a obsahuje dvanáct příběhů,
které jsou vždy ukončeny poučením,
jak se v takové situaci zachovat, či se jí
vyhnout. Jsou zde zachyceny časté a závažnější trestné činy páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy. Pro seniory
se zrakovým handicapem je k dispozici
i audiokniha. S knihou je možné se setkat nejen v rámci besed, které policisté
pro seniory pořádají. V případě zájmu
o besedu z řad klubů seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka prevence
(email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace o projektu
„Černá kronika aneb ze soudních síní“
naleznete na internetových stránkách
policie http://www.policie.cz/clanek/
cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.
aspx.
LUKÁŠ KENDZIOR, komisař
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»KDO S KOHO«

Nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší
návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupující také větší ﬁnanční
hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás
všech může mít toto náročnější období
roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže
při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností
mohou usnadnit páchání protiprávního
jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl
využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů
odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s ﬁnanční
hotovostí, platební kartou a osobními
doklady. Způsobená škoda byla ženou
vyčíslena na částku více jak dva tisíce
korun.
V jiném případě měl neznámý pacha-

tel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit
z tašky umístěné v nákupním vozíku
příruční taštičku s peněženkou. V té se
nacházely osobní doklady, platební karta a ﬁnanční hotovost ve výši několika
tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc
korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé,
pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující
odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace,
kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například
onu tašku či kabelku před tímto odložili
do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a
přední části nevěnují tolik pozornosti.
Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním

videospotu kampaně s názvem „KDO
S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.
com/watch?v=ID2JtaMu7Kw.
Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to
v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít
pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě.
Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit
peněženku s osobními doklady, ﬁnanční
hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních
jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži
vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují
na občany, aby při nakupování a rovněž
cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je
volně odložené.
LUKÁŠ KENDZIOR, komisař

Co dělá Vánoce Vánoci?

Přemýšleli jste už někdy o tom? Jaké
okolnosti dělají z tohoto svátku ten pro
lidi nejmilejší a nejočekávanější?
Je to sníh, zaváté stráně, sněhuláci a
sáňkující děti známé z obrázků Josefa
Lady? Vždyť poslední roky bývají obvykle tyto svátky spíše „na blátě“. Meteorologové nám statisticky dokazují průběžné
oteplování klimatu a nedávají tak příliš
nadějí. Rok za rokem padají teplotní rekordy. A v Africe či Austrálii neznají bílé
Vánoce vůbec. Tráví je tam na plážích či
pod palmami v ukrutných vedrech.
Nebo je to ono předsváteční napětí a
nedočkavé očekávání – zejména těch
nejmenších? Zvědavost, co objeví pod
stromečkem? Vždyť to lze zažívat i před
narozeninami, svátkem, vysvědčením,
nebo jinými příležitostmi k obdarovávání se.
Nebo je to vůně cukroví, linoucí se
z našich kuchyní? I to je už v mnohých
domácnostech minulostí. Pracovně vytížení rodiče nemají čas, někdy chybí i
trpělivost a um. A výsledkem je nákup
hotových produktů v některém ze supermarketů.
Proč se tedy na Vánoce těšíme? Proč
jsme ochotni absolvovat celou tu hektickou dobu nákupů, shánění, úklidů a
příprav? Protože nějak podvědomě očekáváme, že prožijeme chvíle plné lásky,

vzájemného porozumění, tolerance a
blízkosti jednoho ke druhému.
V roce 1914 se stala pozoruhodná událost. Bojující strany 1. světové války v čase Vánoc spontánně přerušily boje. Vojáci vylezli ze zákopů a na frontové linii
společně zpívali koledy, vyměňovali si
drobné dárky a prý byly i zorganizovány
improvizované fotbalové zápasy. Došlo
k něčemu, co doposud nemělo obdoby, a
bývá to nazýváno Vánočním zázrakem.
Kde se to v těch dosud nesmiřitelných
nepřátelích vzalo? Co jim dalo odvahu
a sílu porušit rozkazy, vojenské řády a
překonat pud sebezáchovy? Chtěli prostě prožít alespoň malý náznak toho,
na co byli o Vánocích zvyklí z domova.
Přátelství, lásku, vzájemné porozumění
a vstřícnost.
Ale tento Vánoční zázrak byl jen slabým odvarem toho největšího vánočního zázraku v dějinách. A sice toho, že
nám svoji lásku a vstřícnost projevil Ten,
který měl plné právo pokládat nás za
nepřátele. Ten, proti kterému se dodnes
mnoho lidí bouří a otevřeně mu vyhlašuje válku. Právě Ten nám nabízí nejen
krátkodobé příměří, ale trvalý mír.
Byl to sám Bůh, kdo první vylezl ze
zákopu a nabídl smíření. Dal to najevo
tím, že poslal na svět svého Syna – Ježíše
Krista. Poslal jej nejen pro vytvoření jaké-

si milé atmosféry v průběhu svátků, kdy
si tuto událost připomínáme. Přišel na
svět, aby navždy zrušil nepřátelství mezi
lidmi a Bohem. Aby svojí láskou probudil stejný cit také v nás. V Bibli se píše:
„V tom se ukázala Boží láska k nám, že
Bůh poslal na svět svého jediného Syna,
abychom skrze něj měli život. V tom je
láska: ne že my jsme si zamilovali Boha,
ale že On si zamiloval nás a poslal svého
Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“
A tento Bůh očekává, že i my vylezeme
ze svých zákopů, setkáme se s ním a uzavřeme s ním trvalé přátelství.
Vánoce jsou tedy svátkem Lásky, která
dokázala překonat všechny nepříznivé
okolnosti. Lásky, která je v dobrém slova smyslu nakažlivá a působí i pozitivní
proměnu ve svém okolí. Ten biblický text
pokračuje výzvou: „Milovaní, jestliže Bůh
nás tak miloval, i my se máme navzájem
milovat.“ A to můžeme dělat nejen o
Vánocích. Vlastně si můžeme udělat Vánoce po celý rok. Být na sebe navzájem
laskaví a vstřícní. Méně se vztekat nad
chybami druhých. Mít pochopení pro
jejich slabosti. Odpouštět si navzájem a
obdarovávat se přátelstvím. A to bych
chtěl z celého srdce přát vám všem. Kéž
vám - a díky vám i vašemu okolí - trvá
vánoční nálada po celý rok.
LIBOR ŠIKULA, pastor
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Hosté z Koreje v Evangelickém sboru

V neděli 8. září 2019 jsme ve farním sboru SCEAV v Albrechticích přivítali vzácnou návštěvu. Přijela k nám na návštěvu
asi třicetičlenná skupina křesťanů z Jižní
Koreje. Už příjezd jejich impozantního
autobusu na naše parkoviště dával tušit,
že nepůjde o jen tak ledajakou událost.
Nejprve proběhla jakási vědomostní
soutěž, kdy jsme my tipovali zeměpisné
a populační údaje o Koreji a naši hosté
zase o České republice. Nutno připustit,
že jejich znalosti převýšily ty naše. Máme tedy co dohánět.
Dále nás potěšili vystoupeními smíšeného a pak ženského pěveckého sboru,

životním svědectvím jedné ze členek
a zvěstí Božího slova. Tím posloužil pastor původem z Koreje, který už několik
let působí v korejském sboru v Ostravě.
Velmi zajímavým bodem programu
bylo vystoupení dvou tanečnic v korejských krojích, které nám předvedly několik typických lidových tanců s vějíři
a květinami. Dýchla na nás trochu jiná
kultura pohybu a vyjadřování pocitů,
než na jakou jsme zvyklí u nás.
Ale tím vše zdaleka nekončilo. Pro každého návštěvníka měli naši hosté připravenou jakousi „stavebnici“ korejského
vějíře, kterou jsme si mohli sestavit a vy-

zdobit dle libosti. Mezitím probíhalo fotografování s okamžitým tiskem snímků
pro všechny zájemce. Mezi hosty byl také erudovaný oční lékař, který v sále dělal zdarma vyšetření očí s použitím velmi
soﬁstikovaných přístrojů. Také jeho služeb využilo mnoho našich sborovníků.
Po mnohých osobních rozhovorech
a bohatém pohoštění, které připravily
naše sestry, už nastal čas loučení. Na milé hosty nám zůstaly krásné vzpomínky,
vyrobené vějíře, fotograﬁe i kulinářské
speciality, které nám přivezli. Byla to návštěva z těch, na které se nezapomíná.
LIBOR ŠIKULA, pastor
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Celosvětově uznávaný
Koncertní sbor
Permoník z Karviné
svou nevyčerpatelnou
dětskou energií vykouzlí
předvánoční atmosféru
Svatováclavský hudební festival realizoval v neděli 15. prosince 2019 od
18:00 hodin v Evangelickém kostele
v Albrechticích další z koncertů cyklu Hudební výlety. Tímto projektem
otevíráme nejen sakrální stavby, ale
také historické a technické památky celého Moravskoslezského kraje
a ukazujeme, že propojení špičkové kvality koncertů a interpretační
úrovně pozvaných umělců s unikátní architekturou je úžasným splynutím, které umocní zážitek z koncertu. Navíc se tímto otevírají nevídané
možnosti uvádění vícežánrových
projektů, kde vedle „vážné hudby“
uvádíme koncerty alternativní, crossoverové, folklórní a jazzové hudby.
Celosvětově uznávaný Koncertní sbor Permoník z Karviné svou
nevyčerpatelnou dětskou energií
vykouzlí pravou předvánoční atmosféru. Zazní jak Vánoční muzika Adama Michny z Otradovic, tak
i Arnesenovo Magniﬁcat či Chilcottova Pokojná mše, ale i populární
americké písně a tradicionály v doprovodu mužského sboru. Permoník se představil jak na koncertech
v Evropě od Švédska po Řecko a od
Anglie po Rusko, v Japonsku, Číně,
Jižní Koreji, Austrálii i USA a vždy
se snažil o naplnění svého motta, totiž že zpívání je radost!
Koncertní sbor Permoník
a Mužský komorní sbor Permoník
Neděle 15. prosince 2019, 18:00,
Albrechtice – Evangelický kostel
umělecká vedoucí:
Eva Šeinerová
sbormistryně:
Martina Juríková, Karina Grimová,
Dominika Škrabalová
klavírní spolupráce:
Hana Šobrová
organizátor:
Svatováclavský hudební festival, z.s.
Dr. Šmerala 6,
702 00 Moravská Ostrava,
tel: 773 513 941,
e-mail: info@shf.cz, Web: www.shf.cz

co nás zajímá | naše školy
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Události z mateřské školy

Jako každoročně, i letos se nejstarší děti
zúčastnily plaveckého výcviku v Karviné. Děti se seznamovaly s vodním prostředím hravým způsobem přiměřeným
jejich věku. V poslední lekci proběhla
ukázková hodina pro rodiče a závody
dětí, které obdržely „mokré vysvědčení“
s označením získané dovednosti.

ranč navštěvovaly rády a už se těší na
další rok.
První říjnové odpoledne jsme si pro
děti z naší Mateřské školy poprvé připravily „Dýňové hrátky“. Obloha byla
zalitá sluncem a rodiče s dětmi zamířili k restauraci „U Dubu“. Každá rodina
si přinesla dýni a společnými silami

Na podzim naše děti z mateřské školy
navštěvovaly ranč „Pohoda“, kde jezdily
na koníčcích. Seznamovaly se rovněž
s domácími zvířátky a okolím ranče.
Zpestřením pro děti bylo pozorování kováře při výměně podkov koníkům. Děti

předvedli své kreativní a umělecké dovednosti. Nakonec proběhla přehlídka
všech vyřezaných dýní, které pak ještě
dlouho zdobily prostory před mateřskou
školou, k obdivu všech kolemjdoucích.
BRONISLAVA STRUHALOVÁ
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Čtyřlístek pro hafany – útulek naruby
Nacházíme se v rodinném domku v Albrechticích a jsme útulek domácího typu. Všichni pejsci jsou plnohodnotnými
členy naší domácnosti – mají volnost
pohybu doma i venku, válí se s námi
na gauči, hrají si na zahradě, apod. Pomáháme hlavně týraným, opuštěným,
starým a nemocným. Všichni projdou
potřebnou veterinární péči, případně
operacemi, jsou očkovaní, vykastrovaní
a načipovaní, a poté jim hledáme nový
domov. Jelikož žijí s námi, známe jejich
povahy, a proto jim můžeme najít do-

mov na míru.Díky tomu se nám ročně
podaří zachránit a umístit do nových
rodin přes 200 psů.
Jsme nezisková organizace, nejsme
proto dotovaní městy a obcemi. Na
veškerý provoz si musíme opatřit peníze sami a jsme z větší části závislí na

Rodina a škola Albrechtice z.s. – Nákup

sponzorských darech. Veterinární péči
se nám daří platit díky našim příznivcům, kteří nám ﬁnančně přispívají na
transparentní účet – někteří pravidelně
každý měsíc, jiní párkrát do roka. Dále
nám lidé pomáhají materiálně – ať už
sami přivezou nebo nám nechají zaslat
kvalitní konzervy, granule, těstoviny, rýži, maso a pamlsky nebo i prací prášek,
čistící a dezinfekční prostředky apod. A
v neposlední řadě sháníme větší sponzory – letos nám přispěli Nadace ČER,
DYNAMIC PRO a AUTOVIVA, díky
nimž jsme mohli např. postavit část venkovního zastřešení, aby se hafani mohli
vyvenčit i v dešti.
Jak vypadá každodenní život v naší
velké psí boudě se můžete podívat na
našich facebookových stránkách, kam
denně přidáváme videa a fotograﬁe. Také nás můžete navštívit i osobně, pejsci
jsou vděční za hlazení i mazlení, a když
je vezmete na procházku nebo třeba
sobotní výlet, budou štěstím bez sebe
(je třeba se však domluvit na tel. čísle
724 121 429). Možná se do některého i
zamilujete a stane se tak vaším novým
parťákem a členem rodiny na celý život.
A to je smyslem naší práce…
DANA BÍLKOVÁ, předsedkyně spolku

hracích prvků

DRAKIÁDA

Po vzoru jiných ZŠ jsme ještě v minulém školním roce zakoupili tři stoly na
stolní tenis a jeden stolní fotbálek. Hrací prvky jsou umístěny na spojovacích
chodbách tak, aby je žáci mohli využívat v rámci přestávek nebo jiném volném čase. Věříme, že si své místo našly
a žáci je alespoň občas vymění za své
mobilní telefony. Děkujeme za ﬁnanční
příspěvek MUDr. Kowalskému a Mgr.
Janu Siostrzonkovi.

I v tomto roce jsme se rozhodli pro
pouštění draků. Ani letos nám počasí
nepřálo, bohužel opět nefoukalo. Prostě
nemáme štěstí na vhodné počasí. Když
už zrovna neprší, tak stejně nefouká.
Proto jsme se rozhodli, že jako alternativní řešení pro absenci větru budeme
opékat buřty. Chvíli děti s rodiči marně
zkoušeli odlepit draky od země, ale většinou bez výsledku. Účel akce ale splnila – všichni jsme strávili příjemné podzimní odpoledne na čerstvém vzduchu.
Budeme se opět těšit na příští rok.

SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA
Svatomartinská zábava patří už dlouhodobě k našim oblíbeným listopadovým
akcím. Letošní ročník jsme poprvé pořádali v domě PZKO. Věříme, že jste si
sobotní večer příjemně užili a těšíme se
příští rok opět na viděnou, třeba už na
školním plese. Zisk z této a jiných akcí,
které pořádá Rodina a škola, bude použit ve prospěch žáků navštěvujících ZŠ
Albrechtice.

POZVÁNKA
NA ŠKOLNÍ PLES
Rodina a škola Albrechtice z.s. Vás srdečně zve na Školní ples, který se uskuteční v sobotu 14.3.2020 v Domě PZKO.
K tanci i k poslechu zahraje Vámi prověřená skupina Impuls. Téma plesu včas
zveřejníme.
Aktuální informace o dění nejen ze
školy zveřejňujeme na našich facebookových stránkách Rodiny a školy Albrechtice z.s.
Za tým Rodiny a školy Albrechtice z.s.
GALINA STRUHÁROVÁ
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Hejtmanův pohár 2019

Ve středu 6. listopadu 2019 jsme byli pozváni do Prahy na Staroměstskou radnici, abychom si převzali cenu za 2. místo
v soutěži Hejtmanův pohár – soutěž škol
ve zdolávání opičí dráhy.
Loni jsme se do této soutěže zapojili
poprvé a podařilo se nám získat 3. místo
v Moravskoslezském kraji. V letošním,
5. ročníku této soutěže jsme se ještě o
jeden stupínek zlepšili a obsadili v rámci Moravskoslezského kraje 2. místo a
v rámci celé České republiky 11. místo.

Tak krásného umístění bychom nedosáhli bez aktivního přístupu všech žáků
školy a také vyučujících tělesné výchovy, zejména p. uč. B. Kajfošové a také
p. vychovatelky L. Chybové ze školní
družiny.
Slavnostní předávání cen se konalo
v Brožíkově sále na Staroměstské radnici a poté si všichni přítomní mohli prohlédnout prostory radnice a orloj. Za
každou oceněnou školu se akce mohli
zúčastnit spolu s pedagogem čtyři žáci

– naši albrechtickou školu reprezentovaly Johanka Struhárová z 4.A, Markéta
Borusíková z 6.A, Denisa Grabowská
z 6.B a Zuzana Daňhelová z 9.A spolu
s p. uč. Radkou Kozlovou, která celou
soutěž organizovala. Kromě zmíněné
Staroměstské radnice jsme se podívaly i
na další známá místa – Karlův most, Národní divadlo, Václavské náměstí, Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, takže jsme
domů odjížděly nejen s cenami, ale také
R. KOZLOVÁ
plné dojmů a zážitků.

Přírodovědný klokan
Dne 15.10. se konala soutěž „Přírodovědný klokan“. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické
a přírodovědné obory – fyziku, matematiku, biologii, chemii a zeměpis. Do
kategorie Kadet se mohli přihlásit žáci
8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty
osmiletých gymnázií. Naše škola měla
celkem 7 odvážlivců. Soutěžící řešili 24
soutěžních úloh a každý vstupoval do
soutěže s 24 body. Nejlepšími řešiteli se
stali Adéla Suchánková a Maxim Bařák
z 9.A, na třetím místě se umístila Nela
Wawraczová z 9.A. Mladým vědcům
gratulujeme.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

13

naše školy

Školní soutěže a olympiáda
SUDOKU

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V pondělí 21. října se konalo školní kolo
soutěže v luštění sudoku, do kterého se
přihlásilo celkem 39 žáků z 6. – 9. třídy.
Přestože se nikomu nepodařilo vyřešit
správně všechna tři zadání, bylo několik řešitelů, kteří vyplnili alespoň jedno
nebo i dvě zadání.
Správně vyřešili jedno ze tří sudoku
právě tři soutěžící, všichni z 8.A:1. Ondřej Mihalco, 2. Maxmilián Molinek,
3. Andreas Dintera. Všichni tři reprezentovali naši školu v krajském kole
soutěže na Gymnáziu Komenského
v Havířově dne 14. 11. 2019.
Soutěž probíhala štafetovým způsobem – nejprve řeší sudoku první z trojice, až dokončí, může začít řešit druhý
v pořadí, a až tento dokončí svůj úkol,
pak teprve řeší sudoku poslední z trojice. Jakákoli chyba v řešení znamená
diskvaliﬁkaci celého družstva.
Pouze dvě ze 7 soutěžních družstev
základních škol úspěšně vyřešila svá sudoku, přičemž o pouhé tři minuty jsme
skončili na krásném druhém místě.
Děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy!

V pondělí 18. listopadu se konala recitační soutěž pro žáky 2. stupně. Každá
ze tříd zde měla své zástupce, a to po
třech soutěžících, jen třídu 9.A reprezentoval pouze jeden recitátor – Vašek Meliš, který ovšem podal tak skvělý výkon,
že zaslouženě získal 1. místo. Na druhém místě se umístil Matěj Ďuriš ze 7.A
a o třetí místo se podělili Václav Recman
a Veronika Drobná, oba také ze 7.A.
Mgr. Radka Kozlová

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Logická olympiáda je soutěž, jejíž úkoly
jsou zaměřeny na prověření logického
úsudku a vyžadují samostatný a kreativní přístup. Pořádá ji společnost Mensa
České republiky. Svoje schopnosti samostatného uvažování a pohotového
rozhodování si v základním kole vyzkoušelo celkem 22 žáků z 2. stupně.
Nejlepšího výsledku v kategorii B (žáci 2. stupně) dosáhla překvapivě Struhárová Barbara z 8.A, na druhém místě
se v naší škole umístila Michaela Zaleská z 9.A a na 3. místě Maxmilian Molinek z 8.A. V kategorii mladších žáků se

na pěkných místech umístili Jan Čajka
a Bára Pietrowská z 6.B.
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

LOVILI JSME BOBŘÍKY!
BOBŘÍK INFORMATIKY je soutěž pro
bystré studenty se zájmem o svět technologií. Letos proběhl již 8. ročník této
mezinárodní soutěže. Žáci vyplňovali
online test, v němž odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění
informacím, řešení problémů a digitální
gramotnosti.Ve třech kategoriích se zúčastnilo celkem 83 našich dětí a je vidět,
že máme opravdu šikovné žáky, kterým
není lhostejný bleskový rozvoj informačních technologií a že drží krok s dobou.
Osm našich žáků se stalo úspěšnými
řešiteli národního kola: Gula Patrik
z 8.A, Rösner Martin z 9.A, Rusina Jan
a Kunčický Radim ze 7.A, Slámová Sára z 6.B, Marie Poulíčková, Filip Olšok,
Eliška Mária Žaludko a Leona Mývaltová z 5.A.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!
IRENA RUHSWURMOVÁ

Vánoční krabice od bot

Druhým rokem se naše škola zapojila
do předvánoční akce, která má za cíl
potěšit děti z chudších rodin v České republice. Akce nese podtitul děti pomá-

hají dětem a radost tak mají nejen obdarovaní, ale i ti co dárečky připravují.
Žáci 2. stupně společně naplnili 18 krabic dětskými dárky. Ozdobené krabice

jsme odvezli na sběrné místo, kde budou do Vánoc čekat na holky i kluky od
tří do čtrnácti let. Věříme, že naše dárky
děti potěší.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Edularp – 8.A přežívá apokalypsu v krytu č. 17
V říjnu se žáci 8.A s p. uč. Miriam Charvátovou a paní asistentkou vydali vlakem do Světa techniky v Ostravě. Tam
je čekal výpravný dobrodružný edularp
(educational live action role playing), což
je vzdělávací hra v rolích, kdy žáci mají
pocit, že jsou v jiném, vzrušujícím světě.
Žáci prožili dobrodružný příběh, u
kterého museli spolupracovat, komunikovat a řešit problémy v týmu. Program
byl vybrán jako adaptační program pro
celou třídu a poskytl kolektivu silné
zážitky. Celá hra se odehrála v areálu
Dolní oblasti Vítkovice s řadou rekvizit
a kostýmů. Žáci během hry ve svých rolích museli také využívat teoretické znalosti získané ze školy. Edularp je totiž
moderní a interaktivní výuková metoda.
V našem napínavém příběhu jsme se
stali tzv. Chráněnci osady, kteří přežívají po konci světa a budovali jsme Kryt
č. 17.

POSTŘEHY ŽÁKŮ:
 Každý měl přidělenou nějakou
zvláštní schopnost. Šlo tam o společnou
práci. Otevírali jsme zakódované dveře,
bedny, hledali suroviny, náboje, zbraně,
luštili tajné zprávy, plnili příkazy magistra – vedoucího krytu. Plánovali jsme jeho zabití, chtěli jsme se osvobodit. Bylo
to napínavé.

V letošním školním roce se již po několikáté zapojili žáci naší školy do sbírky
pro obecně prospěšnou společnost Život dětem. V rámci akce Srdíčkové podzimní dny jsme nákupem sbírkových
předmětů – náramků, magnetických
kolíčků, pravítek, CD s vánočními koledami a hlavně magnetek s krásnými obrázky zvířat přispěli na pomoc rodinám
s vážně nemocnými dětmi, které se bez
naší ﬁnanční pomoci neobejdou.
Organizace Život dětem oslaví
1.2.2020 již dvacet let svého trvání a tak

 Líbila se mi týmová práce, děj byl
akční, plánovali jsme vzpouru. Bylo to
super.
 Vžili jsme se do svých rolí a zažili
jsme adrenalin. Sami jsme se rozhodovali, co uděláme a podle toho se vyvíjel děj. Líbilo se to mě i celé třídě, nic
podobného jsme nikdy nezažili. Hrály i
paní učitelka s paní asistentkou.

Život dětem
dlouho již pomáhá rodinám, které nemají to štěstí, jak většina jiných, a potýká se s péčí o své nemocné děti. ZŠ a MŠ
Albrechtice jsou jednou z mnoha škol,
které se do toho projektu zapojují. Touto cestou bych ráda poděkovala všem
dětem a jejich rodičům, pedagogům i
správním zaměstnancům naší školy,
kterým není lhostejný osud ostatních a
není jim líto zakoupit si pro potěšení a
pro radost z dobrého skutku malý dekorační předmět. Děti z 1. stupně naší školy si často zakoupily tyto drobné dáreč-

 Byla to pro mne velká zkušenost
a zážitek. Hra měla perfektní prostředí
a atmosféru. Všichni jsme se vžili do dané role a spolupracovali jsme.
 Líbily se mi herní dovednosti postav.
Zažili jsme hodně adrenalinu a zábavy.
Chtěla bych to zažít znovu.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

ky z vlastních peněz ze své pokladničky,
aby udělaly radost pro ně neznámým
kamarádům a ﬁnančně přispěly na
kompenzační pomůcky, které jim ulehčí
jejich těžký život.
Děkovný dopis, který jsme od organizace Život dětem obdrželi, je velmi potěšující především v tomto adventním
období. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň takto pomoci. Příští rok se do sbírky
zapojíme opět a věřím, že naše ﬁnanční
výpomoc bude tentokrát ještě vyšší.
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ

Najde se Mladý chemik?

Dne 15. listopadu se na naší škola konala soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého
chemika ČR“. Soutěž je určena žákům
osmých a devátých tříd základních škol.
Jedná se o soutěž, která je největší oborovou soutěží svého druhu, svým záběrem
a významem přesáhla hranice regionu a
stala se celorepublikovou záležitostí. Sou-

těž je pořádána především proto, aby žákům představila chemii jako poutavou a
užitečnou přírodní vědu, která má široké
uplatnění v praxi a která je i zajímavým a
lukrativním studijním oborem. Pořadatel
SPŠCHG doufá, že soutěž nenásilnou a
hravou formou představí žákům chemii
jako zajímavý vědní obor, který má svou

budoucnost, protože nabízí široké možnosti uplatnění. Nejlepšími řešitelkami
se staly M. Zaleská, I. Recmanová a A.
Suchánková z 9.A. Všechny postupují do
druhého kola, které proběhne na půdě
SPŠCHG 5.12.2019. Mladým chemikům
gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v dalším kole. BARBORA KAJFOŠOVÁ
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Albrechtická stezka mládeže

V letošním školním roce se po několika
letech opět na začátek školního roku vrátila akce TJ Albrechtice – Albrechtická
stezka mládeže, která se konala v pondělí 16. září na hřišti TJ a v jeho okolí.
V této soutěži nejde pouze o sportovní
výkony, ale jde v ní o spojení rychlosti,
dovednosti a znalostí z oblasti topograﬁe, zdravovědy, přírodovědy, zeměpisu
s obratností, odhadem a šikovností.
Akce se zúčastnilo celkem 32 žáků
z prvního i druhého stupně naší školy.
Pozvány byly i školy ze Stonavy, Těrlicka a Horní Suché. Počasí nám přálo, naši
žáci byli moc šikovní a také trpěliví při
čekání na příjezd soutěžících z okolních
vesnic, jelikož došlo k velkému prodlení
ze strany dopravce. Po zahájení však už
závod probíhal podle plánu.

Soutěžila vždy čtyřčlenná družstva,
která nejprve absolvovala běh v okolí
fotbalového hřiště a pak už na hřišti musela absolvovat 10 stanovišť, na kterých
plnila jednotlivé úkoly. Hodnotila se
rychlost a správnost splněných úkolů.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ
BYLO VELMI PĚKNÉ:
 1.místo: starší žáci, 6.-7.ročník: Daňhel
M., Kopel O., Recman V., Šlampiak P.
 2.místo: mladší žáci, 2.-3.ročník:
Hanzel J., Križan A., Milerski M., Tylšar J., mladší žáci 4.-5.ročník: Blonski
M., Daňhel M., Hawlasek D., Seman D.,
mladší žákyně, 4.-5.ročník: Galuszková
B., Miczková V., Poulíčková M., Recmanová H., starší žákyně, 8.-9.ročník: Hr-

báčová M., Malyszová K., Struhárová B.,
Tobolová E.
3.místo: mladší žákyně 2.-3.ročník:
Blonská M., Bužková T., Hrušková A.,
Poulíčková T., starší žákyně 6.-7.ročník:
Býčková M., Gajdošová D., Molišová P.,
Pietrowská B.
Všichni tito závodníci obdrželi medaile, družstva vždy diplom, každý účastník dostal malé občerstvení a každá
škola pohár za účast. Nejlepší školy pak
získaly putovní pohár za vzorné umístění. Gratulujeme všem zúčastněným
mladým sportovcům a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy,
děkujeme všem doprovázejícím pedagogům a těšíme se opět na další ročník
Albrechtické stezky mládeže.
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ
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Kartki z kalendarza naszej szkoły i
11. 09. Rozpoczęcie
kursu pływania
Otóż zaraz we wrześniu, jak co roku,
nasi uczniowie zaczęli szlifować swoje
pływackie umiejętności. W ramach programu „Podpora výuky plavání v základních školách“ wspieranego przez MŠMT
ČR mogliśmy i w tym roku szkolnym korzystać z kursu pływania zupełnie darmowo. Również kontynuujemy udział
w projekcie MŠMT „Sportuj ve škole”,
czyli nasi uczniowie mają możliwość korzystać z jednej lekcji gier sportowych
tygodniowo, poza lekcjami w szkole.

18. 09. Projekcja ﬁlmu »Rafa
koralowa« dla uczniów szkoły
W ramach edukacji ekologicznej obejrzeliśmy ﬁlm w projekcji 3D o życiu na
raﬁe koralowej i potrzebie zachowywania równowagi w przyrodzie. Uczniowie
zobaczyli jak bardzo jest ważna każda
istota żywa dla reszty organizmów. Był
to przepiękny ﬁlm przyrodniczy z ciekawym komentarzem w języku polskim.

20. 09. Kurs pływania
dla przedszkolaków
Regularnie każdego roku nasze dzieci
uczą się pierwszych kroków na basenie
„Delfínek” w Hawierzowie. W kursie
mogą brać udział tylko te, które mają
odpowiednią wysokość, ale jak wiadomo, wszystkie dzieci pewnego dnia dorosną, więc jeżeli nie w tym roku, to w
przyszłym napewno.

23. 09. Wycieczka szkoły
i przedszkola do Chaty Chlebowej
w Górkach Małych
„Dawna wieś w pigułce”, to projekt współﬁnansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły zapoznali się
z tym, jak kiedyś pieczono chleb i podpłomyki (sami je mogli wykonać i kosztować) oraz jak się ręcznie robiło śmietanę, masło czy ser. Obejrzeli maszyny
i urządzenia gospodarstwa rolnego, słuchali opowiadań o pszczołach i miodzie,
o zbożach. Z informacji, które uczniowie
zyskali, korzystamy na zajęciach lekcyjnych podczas całego roku szkolnego.

04–15. 10. Szkoła w przyrodzie
= Zielona Szkoła
Tegoroczny wyjazd uczniów do Zielonej
Szkoły w Jesionnikach był zorganizowany dla uczniów przez urząd gminny

Torfowiska na Rejwizie.
w Olbrachcicach (projekt „Ozdravné pobyty pro žáky základních škol 1. stupně
v Severomoravském kraji”). Dzięki temu
nasi uczniowie spędzili niezapomniane
chwile w przepięknych i czystych górach. Zwiedzili wiele ciekawych miejsc
i poznali torfowiska na Rejwizie. Wycieczka edukacyjna do Velkých Losin i
Muzeum Papieru była również bardzo
wartościowa. Serdecznie dziękujemy
Gminie Olbrachcice za taką możliwość.

12.10. Nasi milusińscy
z przedszkola wystąpili
z programem kulturalnym
na Wykopkach w Domu PZKO
w Olbrachcicach
21. 10. Spotkanie uczniów
i rodziców z autorką
książek dla dzieci
W ramach konkursu czytelniczego
„Z książką na walizkach”, regularnie
organizowanego przez Bibliotekę Regionalną w Karwinie oraz Towarzystwo
Polskiej Książki, gościliśmy w naszej
szkole pisarkę Joannę Wachowiak. Razem z rodzicami i kolegami ze Stonawy
wysłuchaliśmy ciekawych opowiadań
z życia pani pisarki. Było to miłe popołudnie przy herbatce i książce. Uczniowie
mogli również w tym dniu zakupić sobie książkę i zdobyć autogram pisarki.

22. 10. Wycieczka szkolna
– Studénka, Jarošův statek
W ramach projektu „Młody Farmer“
nasi uczniowie wyjechali na farmę do
Studénki. Całodniowe zajęcia na sympatycznej farmie ufundowało miasto
Hawierzów w ramach projektów MAP.
Uczniowie zapoznali się w praktyce
z życiem ludzi i zwierząt na farmie. Po-

znali, że opieka nad zwierzętami nie jest
łatwa, np. czesanie i czyszczenie zgrzebłem koni, wyrzucanie gnoju, karmienie
też nie byle czym i kiedykolwiek mi się
podoba. Podczas gry edukacyjnej powtórzyli sobie wcześniej usłyszane informacje i w nagrodę mogli pobyć w klatkach
z królikami i przejechać się na koniu. Do
szkoły wrócili zmęczeni i pełni wrażeń.

07. 11. Spotkanie
uczniów z policjantami
Program edukacyjny pt. „Bajki policyjne” oraz opowiadania prawdziwych
obrońców prawa wraz z przymierzaniem i oglądaniem wyposażenia policjanta, samochodu policyjnego spowodowały, że połowa uczniów już ma
wybrany zawód – policjant. Kilka dni
później również dzieci z przedszkola
zapoznały się z policją RC i nawet z samochodem strażackim.

08. 11. Wyjazd uczniów szkoły
do teatru lalkowego „Bajka“
na przedstawienie
pt. „Podróże Guliwera“
Te tradycyjne już wyjazdy do prawdziwego teatru na przedstawienia dla
uczniów naszych polskich szkół zawsze
mają sukces. Tak również było i tym
razem. Uczniowie razem z Guliwerem
odwiedzili krainy pełne fantazji i ciekawostek. Dla przedszkolaków TL Bajka
zagra 17 grudnia.

11. 11. Projekt szkolny
pt. „Biało-czerwony dzień“ z okazji
Święta Niepodległości Polski,
podczas którego poznaliśmy kawałek
historii polskiej i dołączyliśmy w samo
południe do wspólnego całonarodowego odśpiewania hymnu polskiego.
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Budowanie i malowanie domków dla owadów.

16. 11. Brygada w ogrodzie
W sobotę dopołudnia odbyła się
w szkolnym ogrodzie brygada rodziców
z dziećmi i nauczycieli. W ramach projektu Młody Farmer pomalowaliśmy,
zmontowaliśmy, ponaprawialiśmy i ustawiliśmy elementy podwyższonych zagonów, inspektu, kompostownika, ławki
i opłocenie w ogrodzie. W szkole zostały
zawieszone gazetki i obrazy edukacyjne.
Była nas naprawdę spora grupa, bo aż 17
chętnych do pracy!
Bardzo wszystkim dziękujemy i cieszymy się na wspólne chwile w ogrodzie.

najróżniejszych ciekawych gier logicznych wprowadziliśmy grę planszową

i komputerową ABAKU, która interesująco rozwija zdolności matematyczne
– uczeń może grać sam z komputerem
lub z kolegami. I to jest właśnie wielka
frajda, ponieważ każdy może bawić
się z matematyką i w domu, i w szkole podnosząc poprzeczkę wg własnych
zdolności.
Od tego roku dzieci otrzymują również darmowo, w ramach projektu
“Ovoce a zelenina do škol”, owoce i jarzyny, którymi wzbogacamy naszą ofertę zdrowego odżywiania dzieci i nadal
kontynuujemy naszą szkolną tradycję
„zdrowych czwartkowych śniadań”.
Wiele ciekawych imprez i zajęć jest
jeszcze przed nami. Ćwiczymy program
do tradycyjnego Kolędowania, program
dla seniorów w Domu Opieki Społecznej
i cieszymy się na nadchodzące święta.
JK

27. 11. wyjazd uczniów do
DK Leoše Janáčka w Hawierzowie
na przedstawienie w języku angielskim
i czeskim pt. „Lazy goat”. Dbamy o to, by
rozwijać języki polski, czeski i angielski
równolegle, ponieważ naszym priorytetem jest zdobycie wykształcenia wielojęzykowego. Znane powiedzenie przecież
mówi: Ile języków znasz, tyle razy jesteś
człowiekiem. I tego się trzymamy.
października nasi uczniowie
mają nowe kółko zainteresowań „Wesoła Nauka”, na którym z trenerką Anetą wykonują różne bardzo
ciekawe doświadczenia naukowe. Pragniemy w naszych uczniach rozpalić
iskierki badaczy i umiłowanie do nauk
przyrodniczych. Również w ramach
świetlicy szkolnej chętni uczęszczają
do Klubu Czytelnika i Klubu Języka Angielskiego. Dobre jest to, że uczeń może
się zgłosić do kółek nawet w przeciągu
roku szkolnego. Jedynym warunkiem
jest tylko to, by miał ochotę i czas po
lekcjach. W ramach kółka „Poranki
z matematyką“ od tego roku oprócz

Projekt szkolny pt. „Biało-czerwony dzień“ z okazji Święta Niepodległości Polski.

Od

Brygada w ogrodzie.
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Kajakář Alexandr Maikranz mistrem
České republiky v kategorii do 23 let
Letošní závodní sezóna slalomáře Alexandra Maikranze započala v květnu
čtveřicí nominačních závodů ve Veltrusech a Pražské Tróji, kterými si Alexandr zajistil místo v reprezentačním
družstvu České republiky do 23 let,
a tím právo startu na Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa. V rámci nominač-

ních závodů na Pražské Tróji se konalo
také Akademické mistrovství České republiky ve vodním slalom, kde jakožto
reprezentant Právnické fakulty Univerzity Karlovy, obsadil 3 místo. Na počátku
července následovalo vystoupení na Mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši.
Za úspěch lze jednoznačně označit zisk

bronzové medaile za 3. místo v závodě
(tříčlenných) družstev, kterou vybojoval
společně s T. Zímou a M. Matějkou. V individuálním závodě však přišlo po hladkém postupu z kvaliﬁkace zklamání.
V semiﬁnálové jízdě se Saša nevyvaroval drobných chyb, jež mu v konečném
zúčtování o dvě místa uzavřely dveře
postupu do ﬁnále. Na Mistrovství světa
v Krakově, konaném o dva týdny později i přes velice rychlou semiﬁnálovou
jízdu (jejíž čas by ve ﬁnále stačil na druhé místo) přišla v poslední brance hrubá chyba. Tu Saša neprojel celou hlavou
a částí lodi, za což od rozhodčích inkasoval 50 s penalizaci bez naděje na dobrý výsledek. Protože čas a ani jízdy nejde vrátit zpět, nezbylo než hledět vpřed
a soustředit se na další závody. Ty se konaly na konci srpna v nevyzpytatelných
peřejích Vltavy pod Lipenskou přehradou, kde si po bezchybné ﬁnálové jízdě
dojel pro titul Mistr České republiky do
23 let, za což mu patří velká gratulace.
A co je na slalomu na divoké vodě nejtěžší? Není to jen vyrovnaní se s vodními proudy a vlnami, úhly nájezdů, silou
paží a všemi dalšími pocity a vjemy, ale
zejména jeho skloubení s povinnostmi a
v Sašově případě se studiem a přípravou
na další život.
(r)

První místo ve ﬂorbalu

Vážení sportovní přátelé, starší žáci
z naši TJ Albrechtice u Č.Těšína, z.s. získali v létech 2017 až 2019 třikrát po sobě
1. místo v republikovém ﬁnále ve ﬂorbalu v Pardubicích a získali natrvalo pohár vítěze pro Moravskoslezský kraj.
Chtěla bych jim poděkovat za vzornou
reprezentaci naši TJ a Moravskoslezského kraje.

Všem členům a příznivcům
sportu přeji krásné, klidné
a spokojené Vánoce
a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a pohody
do dalších let přeje
DAGMAR PIPREKOVÁ,
předsedkyně TJ
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Fotbalový

podzim

Není to tak dávno, co jsme zahajovali nový fotbalový ročník 2019/2020
a už jsou minulostí pravidelná fotbalová klání, jež nás o víkendech provázela.
Proto opět nastal čas poohlédnout se za
fotbalovým poločasem, tj. za podzimní
částí sezóny. V tomto ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2019 najdete několik
informací o odehraném podzimu jednotlivých družstev našeho klubu.
Než se pustíme do hodnocení mládežnických mužstev chtěl bych zhodnotit nejdříve náš A tým mužů. Družstvo
mužů novou sezónu v I.A třídě skupiny
B Moravskoslezského kraje začalo pod
vedením hlavního trenéra Radka Nešpora, asistenta trenéra Jaroslava Vlčka
a vedoucího mužstva Mariána Chmiela vítězstvím na hřišti Dolní Lutyně
s výsledkem 1:4. Poté přišla výhra doma
s Vratimovem v poměru 2:1. Po těchto
dvou úvodních utkáních náš tým poprvé prohrál, a to v Orlové v poměru 5:3.
Poté A tým mužů střídavě sbíral body
i ztrácel, a tak po 13 kolech je naše družstvo v tabulce na průběžném skvělém
5. místě s 24 body a s celkovým skóre 40:22. Bilance našeho A týmů je ze
třinácti utkání sedm výher, tři remízy
a tři prohry. Nejlepším střelcem týmů je
s jedenácti trefami Antonín Chumchal,
kterého doplňuje s deseti góly Michal
Kvapil. Ještě musíme zmínit, že poprvé
v historii se albrechtický fotbal objevil
v přímém přenosu České Televize, kdy
v rámci projektu „Můj fotbal živě“ odehrál utkání na hřišti Lučiny v neděli 27.
října. I přes prohru 4:2 to byla pro náš
fotbal vydařená akce. Naše A mužstvo
Baníku teď čeká opět kvalitní zimní příprava. Ještě musíme dodat, že v A týmu
nastupují pravidelně naši odchovanci klubu, kterých není v A týmu málo
a v tomto trendu chceme nadále pokračovat, aby v Albrechticích hráli jen kluci
z Albrechtic.
A teď již naše mládežnická mužstva.
V nové sezóně se nám povedl hlavní cíl,
a to znovu rozdělit žákovská družstva
na starší a mladší. Tím pádem jsme do
okresních fotbalových soutěží přihlásili
4 mládežnická družstva. Mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky a starší
žáky. Další náš tým předpřípravky svou
soutěž nemá a účastní se velkého počtu
turnajů a přátelských trianglů.

Kluci se prezentovali velice hezkou
hrou nejen v okresní soutěži, ale také
na spoustě turnajů a v přátelských zápasech. Vrcholem jejich snažení byl domácí turnaj Eurofertil Cup, kde startovalo
spoustu skvělých týmů (Baník Ostrava,
MFK Karviná apod.) a náš tým obsadil
perfektní 3. místo. Tento tým patří momentálně k nejpočetnějším a celkem
v něm působí na 30 malých fotbalistů
a fotbalistek.
Trenéři starší přípravky: Krečmer Antonín, Culinka Miroslav, Šplíchal Pavel.

STARŠÍ ŽÁCI
Tým starších žáků se v okresní fotbalové soutěži umístil na hezkém 3. místě.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Kluci předváděli střídavé výkony, ale
bylo hezké vidět, že se náš tým nezalekl ani předních týmů a sehrál s nimi
vyrovnané partie. Oproti minulé sezóně jsou kluci zase o krůček vepředu
a je třeba na to navázat v jarní části sezóny. Jedinou kaňkou na této sezóně je
malý počet zápasů v této soutěži, kdy se
v průběhu soutěže odhlásil tým z Dolní Lutyně. Tím pádem jsme pro kluky
domlouvali přátelská utkání v týdnu
a aspoň si mohli vyzkoušet zahrát si
s týmy, které startují ve vyšších krajských soutěžích.
Trenéři starších žáků: Hawlasek Lukáš, Smiga Radim, Míček Martin, Kvapil Michal.

MLADŠÍ ŽÁCI
Tým mladších žáků se v okresní fotbalové soutěži umístil na výborném
1. místě. Po celou dobu soutěže naši
kluci ukazovali, jak jsou fotbaloví a na
velkém hřišti se zúročila jejich práce
a práce našich trenérů, kteří měli vliv
na kluky ročníků 2007/2008 od jejich
začátků. Nejhezčí na tom je, že kluci k
tomuto výsledku dokráčeli fotbalovostí,
kdy soupeře přehrávali po zemi, což není vždy nejjednodušší cesta. Ale takhle
to máme nastaveno ve všech kategoriích a právě přechod na velká hřiště by
to měl vždy ukázat.
Trenéři mladších žáků: Hawlasek Lukáš, Smiga Radim, Míček Martin, Kvapil Michal.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Tým starší přípravky nastřílel v obou
skupinách Okresní fotbalové soutěže
nejvíc branek a to 117, což je úctyhodný
počet. V této kategorii startují děti ročníků 2009/2010 a je už patrné, že to bude
zase velice silný a fotbalový dvojročník.

V mladší přípravce působí také velice
široká základna dětí ročníků narození
2011/2012. Kluci i v této kategorii patří k předním týmům okresní fotbalové
soutěže. Hlavním cílem zde bylo zapojit
děti ročníku 2012 do nového systému
hry 4+1. Tento přechod, kdy se děti poprvé setkávají s nějakým rozestavením
na hřišti se pomaličku daří formovat.
I v tomto dvojročníku máme spoustu
šikovných malých fotbalistů a máme
radost z toho, jak se neustále zlepšují.
Také mladší přípravka sehrála velké
množství turnajů a trianglů mimo soutěže pořádané OFS.
Trenéři mladší přípravky: Valošek
Adam, Vodák David, Vlček Jaroslav,
Gargas Tomáš, Miczka Roman.

PŘEDPŘÍPRAVKA
V této kategorii jsou děti ročníků 2013/
2014/2015. V květnu jsme uspořádali
nábor do školičky, z které se nově příchozí děti přesunuly v září do předpřípravky. I zde je velmi početná skupina
dětí a nemusíme mít tudíž strach o naše
další ročníky. Kluci a dívky zajíždí na
turnaje a pořádáme také přípravné triangly na našem hřišti. U předpřípravky
se trenéři snaží učit děti základy fotbalu
a hlavně je vše vedeno formou her. Zábavnou součástí tréninkových jednotek
se staly výjezdy do Havířova, kde se děti
zapojují do velice zábavné formy tréninků Sparťana (překážkové dráhy apod.).
Trenéři předpřípravky: Kulhánek
Ondřej, Valošek Dan, Hermann Martin
Více informaci ohledné našeho fotbalového klubu najdete na Oﬁciálních
internetových stránkách www.fkbanikalbrechtice.cz.
Za FK Baník Albrechtice
s pěkným pozdravem
MAREK CHMIEL

20

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

sport

PÉTANQUE – KONEC SEZÓNY

Ohlédnutí za ME Espoirs
Minule jsme na stránkách zpravodaje informovali o blížícím se Mistrovství
Evropy Espoirs (hráčů 18 – 23 let), místo konání Saint-Pierre-les-Elbenf, Francie.
Důvodem uvedení tohoto klání, zdánlivě nesouvisejícího s děním v Albrechticích,
byl fakt, že se jej měly zúčastnit dvě hráčky našeho klubu. Tak se ve dnech 3.10.
– 6.10.2019 také stalo, můžeme tedy v tomto vydání navázat s výsledky a osobními postřehy účastnic.
Formát turnaje byl následující: nejprve
se hrála kvaliﬁkace, ve které hráčky vzájemně poměřily síly systémem každá s
každou. Ne tedy jednotlivě, ale tříčlenná družstva zúčastněných států. Následně potom bojovaly první čtyři týmy z tabulky vyřazovacím způsobem o celkové
prvenství, tj. semiﬁnále a ﬁnále. Podobně další čtyři týmy (5. – 8. místo) o takzvaný Pohár národů. Našim děvčatům
se podařilo skončit na děleném třetím
místě v Poháru národů, celkové prvenství obhájil největší favorit, Francie.
Sluší se jmenovat všechny zúčastněné
hráčky: Kristýna Krajánková (CHRUPEK Chrudim), Kateřina Froňková (PC
Sokol Lipník), Anna Poláchová a Klára
Děcká (obě Albrechtice). Pohled na dění na mistrovství očima dvou posledně
jmenovaných aktérek zachycuje následující minirozhovor:
Jaké bylo porovnání českého a evropského pétanque?
K.D.: Srovnávat český a zahraniční
pétanque nejde. V zahraničí mají školy, které pétanque vyučují, zatímco v
ČR hrajeme jenom pro zábavu. Tím
chci říct, že mají více času, a hlavně
učitele, kteří je to správně naučí. Mají dokonalou techniku jak v kruhu tak
na hřišti. V českém pétanque se na to
příliš nedbá a to je dle mého chyba.
A.P.: Evropský pétanque je na rozdíl od
českého dost agresivní a rychlý. Možná i pro to jsme vždy dohrávaly zápasy
jako poslední. V evropském pétanque
jsou i jiné herní taktiky, pro mě do té
doby nevídané a velmi inspirující.

i když se jim občas nedaří, ale to se stává každému. Týmy těchto států můžeme porazit, ale nemůžeme je standardně porážet.
Můžeš přiblížit celkovou atmosféru
na mistrovství? Kolik bylo diváků
nebo jestli jste se třeba bavili se soupeřkami. Mám na mysli ve volných
chvílích mimo hru.
K.D.: Atmosféra na mistrovství byla
podle mě napjatá. Diváků bylo poměrně dost, hlavně u semiﬁnále a ﬁnále. Já
osobně jsem se se soupeřkami nebavila,
vzhledem k jazykové bariéře.
A.P.: Atmosféra jako taková se moc popsat nedá. Je to určitě krásný a přínosný
zážitek ve všech směrech. Celou halou
létaly emoce, jak pozitivní, tak i ty negativní.
Turnaj trval 4 dny, pokud se nemýlím. Jak moc to vlastně je fyzicky
náročné, podávat rozumné výkony
tolik dní v řadě?
K.D.: Fyzicky i psychicky je to velmi náročné. Nelze podávat stejný výkon tolik
dní v kuse.
A.P.: Skutečně je to, ač se to nezdá, velmi náročné. Jak fyzicky, tak i na psychiku je obrovský tlak. Pro trénované
hráče je v rámci možností možno podávat rozumné výkony celý šampionát,
ale pro mě, která jsem na šampionátu
byla poprvé, to bylo velmi náročné. A
i po návratu do běžného života to bylo
dost těžké, jelikož nebylo moc času na
odpočinek.

V případě Francie, Belgie či Španělska se dá mluvit o světové špičce,
hrají skutečně tak dobře, jak se o
nich proslýchá?
K.D.: Francie i Španělsko hrají opravdu
výborně, Belgie zas tak moc dobře ne,
ale nemohu říct, že by hráli špatně.

Měli jste i trochu času prohlédnout
si pořadatelské město Saint Pierre
Les Elbeouf?
K.D.: Volný čas jsme měly jen na začátku. Ale to jsme si mohly zajít jen do
obchodu, jinak jít někde do společnosti
jiných lidí než hráčů nebyl čas. Od rána
do večera jsme hrály.

A.P.: Ano, ve všech třech případech se
dá opravdu mluvit o celosvětové špičce,

A.P.: Volného času jsme měly opravdu
velmi málo. Od rána do večera jsme by-

ly na hale, kde jsme buď trénovaly nebo
hrály zápas. Mrzí mě, že jsme si nestihly pořadatelské město prohlédnout. Nebyli jsme tam ovšem na dovolené, ale
reprezentovat ČR.

Z DOMÁCÍ SCÉNY
 Výše uvedený turnaj samozřejmě nebyl jediný, co nás na podzim potkal. Naopak, bylo jich v průběhu září a října celkem dost. Vypíchnu zde hlavně ty, kde
se některým našim zástupcům podařilo
dosáhnout umístění v první desítce.
 O pohár města Brna – VARS Cup,
31.8.2019 – ostřílené trio, Václav Valík
(Albrechtice), Vojtěch Žiak (Albrechtice), Matin Pírek (Krumsín), skončilo na
šesté příčce.
 Orlovský kahan, 7.9.2019 – s drobnou
obměnou v týmu, Václav Valík, Vojtěch
Žiak a Radomír Žiak (všichni z Albrechtic), pánové tentokrát vybojovali nepopulární bramborovou medaili. Albrechtické barvy se ale částečně dostaly i na
stupně vítězů – Kamil Vajčovec skončil
druhý, s polskými spoluhráči Bogusław
Biel a Wiesław Folega.
 Svatováclavské koulení, Valšovice,
28.9.2019 – náš Radomír Žiak si střihl
úspěšné duo s domácím Zbyňkem Jakešem a vyneslo to páté místo. Nedaleko
za nimi potom byly z Albrechtic rodinné
dvojice, Klára a Miroslav Děčtí (8. místo)
a Anna a Antonín Poláchovi (12. místo).
 Albrechtický pohár, 12.10.2019 – poslední domácí turnaj roku byl na umístění albrechtických hráčů skoupý, v
první desítce byl pouze jeden zástupce,
Kamil Vajčovec. Spolu s polským spoluhráčem, Andrzejem Antczakem, vybojovali třetí příčku.
 TOP KLIP, Litovel, 19.10.2019 – Jaroslav Ševčík, Kamil Vajčovec Jan Bukovčík, 7. místo.
Za PAK Albrechtice zdraví
FRANTIŠEK FAJMON
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inzerce

VÁNOČNÍ PROGRAM
ve Farním sboru SCEAV
v Albrechticích
 24.12. ve 22.00 hod.
Štědrovečerní bohoslužby
(vystupuje: dechový soubor, sólová vystoupení)
 25.12. v 9.00 hod.
Společné bohoslužby (vystupuje: pěvecký sbor, děti)
 29.12. v 9.00 hod.
České bohoslužby s hostujícím farářem
 31.12. v 17.00 hod.
Společné bohoslužby (vystupuje: mládež)
 1.1.2020 v 9.00 hod. Společné bohoslužby
(vystupuje: mládež)

placená inzerce
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PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná
a vyřídí každé pondělí
mezi 14.00 – 15.20 hodin
na Obecním úřadě v Albrechticích
v 1. patře (zasedací místnost)

JUDr. MARCELA ŽORIČOVÁ
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Na Fojtství 8

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

Ha 596 810 741, 603 447 219

PEDIKÚR A

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

ve zdravotním středisku

ˆ






ALENA KAŠPAROVÁ
kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
lakování
depilace horkým voskem
parafínové zábaly
masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

ˆ

Pohrební sluzba ARON
Havířov-Město,
ul. Národní třída 1541/14a

DRŽITEL ZNAKU KVALITY
nepřetržitý provoz
tel. 737 238 105, 737 238 106, 596 815 131
www. pohrebnisluzbahavirov.cz
20 let poskytujeme pohřební a hřbitovní služby

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 
596 811 231, 725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendu a svátku
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH.
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