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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

za období od 20.11.2008 do 5.2.2009
Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- rozpočet obce Albrechtice na rok 2009
- rozdělení finančních příspěvků žádajícím organizacím na
sociální účely a na kulturní, vzdělávací, zájmovou a sportovní
činnost na rok 2009
- poskytnutí účelově vázané dotace na opravu ozvučení kostela dle žádosti pátera Římskokatolické farnosti Albrechtice
- poskytnutí účelově vázané dotace na opravu vlhkého zdiva
v suterénu Domu PZKO dle žádosti statutárního zástupce MS
PZKO p. Iwony Guňkové
- plán práce Zastupitelstva obce Albrechtice na rok 2009
- přísedící pro zvolení pro volební období 2009-2013 do funkce
přísedících okresního soudu
Rada obce Albrechtice schválila:
- úpravu č. VIII, IX, X. rozpočtu obce Albrechtice na rok 2008
- výměnu vchodových dveří v bytovém domě č.p. 803-805 na
ulici Hornická v Albrechticích dle žádosti žadatelů – nájemců
bytového domu
- poskytnutí investiční dotace účelově vázané na zakoupení
travní sekačky ve výši 30 000,-Kč dle písemné žádosti FK
Baník Albrechtice
- žádost p. Václava Tvardka se sídlem ve Sviadnově o umístění lunaparku v areálu Zámostí během konání Albrechtické
pouti v roce 2009
- žádost p. Roberta Wernera o povolení provést v bytě modernizaci
- záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 501 na ul.
Kostelní v Albrechticích
- poskytnout finanční částku ve výši 7 000,- Kč na dofinancování provozních nákladů na provoz Integrovaného sociálního
ústavu se sídlem v Komorní Lhotce, v němž je umístěna občanka obce Albrechtice
- odprodej vozidla zn. Volkswagen Transporter a havarovaného vozidla zn. Gazelle, společnosti Knězek s.r.o. se sídlem
Palkovice za cenu stanovenou znaleckými posudky
- uzavřít se společností Knězek s.r.o. se sídlem Palkovice,
smlouvu o dílo na dodání vozidla zn. Ford Tranzit a jeho přestavby na požární vozidlo
- vyzvat společnosti k podání cenových nabídek na výběrové
řízení akce „Oplocení katolického hřbitova“
- cenu za turistickou známku ve výši 30,- Kč/1 ks
- uzavřít se společností ČSAD Havířov a.s. se sídlem v HavířověPodlesí smlouvu o provozu MHD – linka 2 MHD Havířov
Rada obce Albrechtice vyhlásila:
- lhůty pro podání žádostí o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení“
obce Albrechtice v termínech I.- od 9.2.2009 do 25.3.2009 do
12.00 hodin, II.- od 14.4.2009 do 27.5.2009 do 12.00 hodin,
III. – od 13.7.2009 do 26.8.2009 do 12.00 hodin.
Rada obce Albrechtice uložila:
- zadat zpracování projektové dokumentace k výstavbě parkoviště na ul. Středová v Albrechticích

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 16.12.2008 a 10.2.2009
Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- úpravy rozpočtu obce Albrechtice na rok 2008
- žádost ředitele ZŠ a MŠ Albrechtice Mgr. Zdenka Febera na
čerpání ušetřených účelově vázaných prostředků z rozpočtu na
rok 2008 na nákup školního nábytku
- Dodatek č.1 ke smlouvě na změnu termínu vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2008 Nadačnímu fondu
„Dítě a ovzduší“ se sídlem v Karviné
- Dodatek č.2 ke smlouvě na změnu termínu vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2007 Slezské církvi evangelické a.v., Farní sbor Albrechtice
- rozpočet obce Albrechtice na rok 2009
- Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Albrechtice pro rok 2009
- finanční příspěvky žádajícím organizacím na sociální účely
a na kulturní, vzdělávací, zájmovou a sportovní činnost na rok
2009
- poskytnutí účelově vázané dotace na opravu ozvučení kostela
ve výši 50 000,- Kč
- poskytnutí účelově vázané dotace na opravu vlhkého zdiva
v suterénu Domu PZKO ve výši 30 000,-Kč
- podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Integrovaný
operační systém – E-Goverment v obcích – Czech Point“
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo:
- změnu č. 5 územního plánu obce Albrechtice doplněnou
schválenými změnami
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008, kterou se mění OZV
č.1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 2.3.2004
Zastupitelstvo obce Albrechtice zvolilo:
- do funkce přísedících Okresního soudu Karviné kandidáty –
Chodurovou Věru, Sikorovou Bernadettu, Waszkovou Hedviku, Tyrlíkovou Marcelu, Chodurovou Ivetu
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2009 Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady a SMOOK a Rozpočtový výhled na období
2009-2011
- Informaci o vyhlášených dotačních programech na rok 2009
- Zprávu k provedeným inventurám majetku Obce Albrechtice
ke dni 31.12.2008.
- Zprávu o činnosti obecního úřadu za rok 2008
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Ing. Vladislav Šipula - starosta
Albrechtické listy

1

OD 8. BŘEZNA 2009
HAVÍŘOVSKÁ MHD V ODIS
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
funguje již od roku 1997 a zahrnuje v současné době již většinu
kraje. Cestujícím pak nabízí možnost cestovat různými dopravci
a dopravními systémy na jeden jízdní doklad, což je nejen
pohodlnější (stačí si koupit jen jednu jízdenku), ale zejména
cenově výhodnější. Systém se v minulých letech rozšiřoval
především z Ostravy na západ a jih, od loňského roku „obsadil“
i Karvinsko, ve všech regionálních autobusových linkách
dopravce ČSAD Karviná lze cestovat na dlouhodobé časové
jízdenky ODIS, které platí rovněž u jiných dopravců, včetně
např. Českých drah nebo ostravského dopravního podniku.
Havířov je do systému ODIS zapojen již od roku 2007 po
železnici a od roku 2008 zatím třemi regionálními autobusovými linkami spojujícími Havířov s Karvinou nebo Nošovicemi.
Od 8. března 2009 budou do systému zapojeny i linky MHD
Havířov, avšak jen na území Havířova. V praxi to znamená,
že například student bydlící v Havířově a studující v Ostravě si
zakoupí předplatní jízdenku v Tarifu ODIS a bude moci používat linky MHD Havířov, vlak mezi Havířovem a Ostravou
a v Ostravě třeba tramvaj. Jiným příkladem může být například občan bydlící v Karviné a pracující v Havířově mimo
dosah meziměstské linky, tento si rovněž zakoupí předplatní
jízdenku v Tarifu ODIS a bude moci používat regionální autobusové linky z Karviné do Havířova a zde bude moci přestoupit na některou z linek MHD a dojet s ní do cíle své cesty.
Všechny uvedené změny se však zatím nijak netýkají
cestujících používajících linky MHD Havířov z okolních
měst a obcí, kam tyto linky zajíždějí. Linky budou jezdit dál
podle stávajících jízdních řádů a budou na nich platit stávající
jízdní doklady.
Okolních obcí se budou týkat až změny v souvislosti se zapojením regionálních linek dopravců ČSAD Havířov a Veolia
Transport Morava na Havířovsku do ODIS. Tento krok je však
teprve připravován a k jeho realizaci dojde nejdříve od prosince tohoto roku, možná však až v roce následujícím.
Bližší informace o integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS naleznete na stránkách www.kodis.cz.
Ing. Aleš Stejskal,
jednatel společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

Srdečně zveme
všechny bývalé žáky
na Setkání bývalých žáků
stonavských škol
sobota 25. dubna
- velký sál Domu PZKO ve Stonavě
začátek v 16 hodin
v době od 14 - 16 hodin možnost prohlídky
budovy školy Na Dolanech, Na Holkovicích
a Na Hořanech a nové sportovní haly
K tanci i poslechu bude hrát živá hudba.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Předpokládaný konec akce v 23 hodin.
Srdečně zveme.
OÚ Stonava
ZŠ a MŠ Stonava

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN
DNE 6.6.2009

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.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 2. ČTVRTLETÍ 2009
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben:
2, 3
Květen: 1
9, 10
7, 8
16, 17
14, 15
23, 24
21, 22
30
28, 29

Červen: 4, 5
11, 12
18, 19
25, 26

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 10. dubna
Pátek 8. května
Pátek 5. června
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 9. dubna
Čtvrtek 7. května
Čtvrtek 4. června
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4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa 1, 8, 16 - čtvrtek, 22, 29. dubna
Středa 6, 13, 20, 27. května
Středa 3, 10, 17, 24. června
5. Svoz skleněných obalů
Čtvrtek 16. dubna
Středa 13. května
Středa 10. června
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 6. června
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
Albrechtické listy

Obecní policie zasahuje

• Obdobný případ je odstavené vozidlo na ulici Školní. V tomto
případě není nový majitel znám, vozidlo je v přepisu a původní
majitel vozidla se odstěhoval neznámo kam.

• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
celkem 22 oznámení, řešeno 17 přestupků na úseku silničního
provozu, 3 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“.
• Za toto období bylo strážníky OP umístěno do obecního
kotce 6 volně pobíhajících psů. Dle evidence nebo místní
znalosti byli někteří psi vráceni majitelům, ostatní převezeni
do útulku nebo si je vzali ochotní občané. Žádáme tímto občany,
aby si své psy opatřili evidenční známkou, aby se v případě
zatoulání psa předešlo k převozu do útulku a dále pak značným
finančním nákladům, které musí majitel psa poté uhradit.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 „O opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami“ bylo řešeno 9 přestupků. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 05.12.2008 ve 12.25 hodin bylo strážníkům telefonicky
nahlášeno napadení nožem. Okamžitým výjezdem na místo
společně s hlídkou PČR Těrlicko bylo zjištěno, že se situace
uklidnila. Na místě však byla zjištěna a zadržena hledaná
osoba, která byla ihned eskortována do vazby.

• Dne 27.1.2009 byla strážníky OP ve spolupráci s PČR Těrlicko v rámci projektu „Community policing“ uskutečněna
beseda s žáky v družině ZŠ a MŠ Albrechtice o zásadách bezpečného přecházení vozovky a správného vybavení jízdního
kola. Děti si po shlédnutí instruktážního filmu cvičně napsali
testík „malého cyklisty“. Po vyhodnocení testu byly děti obdarovány propagačními předměty.

• Dne 17.12.2008 ve 21.50 hodin byla zjištěna dopravní
nehoda na ul. Kostelní. Řidič vozidla H.V. z Havířova při
couvání naboural a vyvrátil dopravní značku. Do příjezdu
Policie ČR a dopravní policie bylo místo nehody zajištěno
strážníky OP.
• Dne 23.01.2009 během služby telefonicky strážníci vyrozuměli majitele vraku vozidla (J.F. z Karviné) odstaveného na
ul. Obecní. Dotyčný strážníkům sdělil, že má domluvený
odtah a přislíbil v termínu do 28.01.2009 vrak odstranit.
Jelikož tak do uvedeného termínu neučinil, byl vyrozuměn
písemně a celá záležitost bude předána správci komunikace,
tzn. věc bude řešena na obecním úřadě.

Upozornění všem cyklistům.
V měsíci březnu a dubnu se strážníci OP zaměří na povinnou
výbavu jízdních kol dle vyhlášky č.341/2002 Sb., hlavně
při jízdě za snížené viditelnosti. Také se bude kontrolovat
požívání alkoholických nápojů u cyklistů. Je nutno si uvědomit, že i podnapilý cyklista riskuje nejen život svůj, ale také
životy jiných.
Daniel Wróbel - velitel OP

vel.:

Albrechtické listy
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Blahopřejeme jubilantům, kteří
se dožili v I. polovině roku 2009:

KONAL SE JUBILEJNÍ
X.OBECNÍ PLES
Dne 31.1.2009 jsme ve spolupráci s fotbalovým klubem Baník
Albrechtice pořádali již X. obecní ples. Plesu se zúčastnilo
rekordních 213 hostů. Zásluhu na tom jistě má dobrá pověst
našeho plesu. K příjemné náladě všech hostů přispělo nejen
vynikající jídlo, ale i prostředí vyzdobeného sálu, hodnotné
ceny v tombole a spousta dalších darů, které jsme obdrželi.
Sponzorům patří náš dík.
Rovněž děkujeme hostům, kteří se plesu zúčastnili a všem
organizátorům.
Iveta Chodurová
referent kultury

70 let - Koláček Antonín, Brzoska Jindřich, Vlašic Ludvík,
Chmielová Janina, Chlebiková Žofie, Bojko Vladislav,
Nápravníková Marie, Nytra Jiří, Zahraj Stanislav,
Siwek Josef, Labajová Žofie, Barchanská Helena,
Wrana Vladislav, Poledniková Vanda
80 let - Mecová Marie, Lechovičová Anna, Gillová Marie,
Labudková Justina, Urbanczyk Stanislav, Prymusová
Rozálie, Oborný Vilém, Poláčková Emilie, Kołatková
Milada, Žylová Aurelie.
96 let - Vlachová Marie
Hodně zdraví přeje
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích

Vítáme naše nové občánky:
Kania Tomáš, Cuperová Elen, Tacina Petr, Szeliga Ondřej,
Schwachula Filip, Badurová Izabela, Enenkelová Natálie,
Němcová Rozálie, Hanzliková Natálie, Pospíšilová Klára.
Za komínem klapy klap, prý se u Vás stavil čáp
a přinesl uzlíček, v němž byl malý hošíček.
Ať vám roste jako z vody a je z něj kluk do nepohody,
ať je veselý a zdravý a Vás rodičovství baví.
Blahopřejeme.
přeje Sbor pro občanské záležitosti

UVOLNĚNÝ BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU V ALBRECHTICÍCH

POPLATKY ZA TISK A KOPÍROVÁNÍ
V OBECNÍ KNIHOVNĚ

Obci Albrechtice se uvolnil byt v Domě s pečovatelskou službou v Albrechticích. Jedná se o bytovou jednotku o velikosti
0+1. Má-li někdo z občanů zájem o tento byt, nechť se dostaví
na obecní úřad na sociální oddělení (přízemí, dveře č.4), kde
mu budou poskytnuty bližší informace.

S účinností od 9.1.2009 byly schváleny nové poplatky za tisk
a kopírování v Obecní knihovně v Albrechticích:
tisk černobíle
formát A4
3,-Kč
tisk barva
formát A4
10,-Kč
kopírování černobíle
formát A4
3,-Kč
kopírování barva
formát A4
10,-Kč

Iveta Chodurová
sociální referent
Srdečně zveme na tradiční

Velikonoční koncert

který se uskuteční v neděli 12.4. ve 14.30
v Evangelickém kostele v Albrechticích
V programu mimo jiné:
MgA. Karel Palowski – trubka
Marcel Palowski – kontrabas, pozoun
Bronislav Palowski – klavírní a varhanní doprovod
a další interpreti
Vstupné je dobrovolné, pořádá FS SCEAV
Albrechtice s podporou Obce Albrechtice.
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Ludmila Hajduová – knihovnice

OZNÁM
ME
ENÍ O
OČ
ČKO
OV
V ÁN
Á NÍÍ PSŮ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 28.5.2009 (čtvrtek)
se bude konat očkování psů na níže uvedených svodech:
13,30 – 14,30 hod. v parku u Dělnického domu
15,00 – 15,45 hod. v parku na Zámostí
16,00 – 16,30 hod. u hospody na Pacalůvce
Poplatek za 1 psa činí 110,- Kč. Obec uhradí 50,- Kč tohoto poplatku
pouze majitelům psa, kteří mají zaplacen poplatek na rok 2009.
Doklad o zaplacení poplatku a očkovací průkaz předloží majitel při
svodu.
Jan Farník – referent ŽP
Albrechtické listy

PODĚKOVÁNÍ
Předškoláci Mateřské školky a prvňáčci Základní školy
v Albrechticích se zapojili do projektu Prvák, který pracuje
pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí již několik let.
Cílem tohoto bezplatného rozvojového programu Prvák je přispět k vyšší informovanosti dětí a mladých lidí v České republice o problematice rozvojových zemí a otázkách života v multikulturní společnosti a v globalizujícím se světě.
Prostřednictvím besed se děti dozvědí o životě dětí z chudých
zemí, které byly postiženy největšími přírodními katastrofami
v dějinách lidstva - například tsunami , zemětřeseními, požáry,
záplavami i válkou. Již tak malé děti získají do svého povědomí,
že všechny děti nežijí bezstarostně v dostatku a míru.
Humanitární organizace ADRA děkuje vedení mateřské školy
a základní školy za účast v tomto programu. Zvláště pak děkujeme vedoucí učitelce Květě Fusikové a rodičům dětí mateřské
školy za uspořádání vánoční sbírky hraček. Dobrovolnické
centrum ADRA Frýdek Místek, kde byl za účastí p. Fusikové
dar předán, oceňuje příkladnou iniciativu dětí MŠ. Tyto hračky
byly předány potřebným dětem v různých sociálních ústavech
v našem regionu.

Poděkování všem lidem dobré vůle
POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA o. s.,
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ
ALBRECHTICE
SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA
OLBRACHCICE
děkuje všem dárcům za dárky
i finanční dary, na projekt:

Vánoční dárky pro děti
na Ukrajinu.

Díky naší společné štědrosti mohlo mít přes 1500 dětí
na ZAKARPATSKÉ UKRAJINĚ, bohatší vánoce
a prožít to, že někomu na nich záleží.
Dárky byly předány do dětských domovů, křesťanským
sborům, školám a dětem ze sociálně potřebných rodin.

Karel Folwarczny
Koordinátor ADRY

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA Z DÁVNÉ VELKÉ MORAVY V ALBRECHTICÍCH
10. února 2009 jsme se opět setkali se šermíři z Jeseníku. Tentokrát přivezli hru o budoucím velkomoravském knížeti Mojmíru II.
Jako obvykle jsme viděli pár soubojů, ale většinu času jsme
sledovali přípravu dědice říše na své budoucí povolání. Neměl
to takový mladý skorovládce jednoduché. Studovat jazyky –
franštinu, germánštinu, staroslověnštinu i latinu, trénovat
hlaholici, pochopit taje diplomacie, zápasit a šermovat a hlavně

mít pevné nervy ve sporech s bratry… Však pověst o Svatoplukových prutech nelhala. Sotva kníže otec vysvětlil, jak je
důležité držet pospolu, a pak zemřel, tři bratři se dohadovali
o budoucí politice tak dlouho, až se říše rozpadla.
Již tradičně spolupracovali s herci žáci devátého ročníku.
Na chvíli se změnili v účastníky módní přehlídky oděvních
hitů 9. století. Na fotografii vidíte oděv domácího páru velmožů i vzácné návštěvy z Byzance a Francké říše. Co myslíte,
která z dam se chová nejvybraněji? A která je vdaná?
Představte si, že modely patří do sbírky vlastnoručně ušitých
kostýmů, kterých má spolek šermířů Jeseník v ložnici okolo
150, a to pro pět historických epoch. Úctyhodné číslo. A úctyhodná je i snaha těchto mladých lidí zajímavě a netradičně přibližovat dětem naše dějiny.
Mgr. Lenka Kocurková

Albrechtické listy
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MUZEUM VE ŠKOLE
Blíží se datum otevření malého muzea ve škole. K chystané
výstavě archeologické sbírky pana kronikáře Česlava Valoška
bylo třeba podniknout kroky nejen v oblasti výtvarné a organizační, ale i kroky odborné. Děkuji panu Valoškovi za možnost
vidět vzácné nálezy hlavně keramiky z území Albrechtic,
za možnost je třídit a popisovat, za to, že jsme s dětmi z dějepisného kroužku dostali možnost zkusit si práci archeologa –
dát dohromady i tisíc let staré talíře nebo hrníčky.
Mgr. Lenka Kocurková

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ZŠ ALBRECHTICE
Ve dnech 21. - 23. 1. 2009 se na Základní škole v Albrechticích
uskutečnil zápis do prvního ročníku pro školní rok 2009/2010.
K zápisu se dostavilo celkem 31 dětí.
Děti již u vchodu přivítaly žákyně 8. a 9. tříd a zavedly je spolu
s jejich rodiči do prostor školní družiny, kde se zápis uskutečnil. Zde na děti čekaly paní učitelky z prvního stupně a budoucí
školáci dokazovali, že v září mohou zasednout do lavic v první
třídě. Poznávali barvy, pohádkové postavičky, zpívali písničky,
recitovali básničky a říkanky, dokonce poznávali písmenka
a číslice.
Všechny děti si ze své první návštěvy ve škole odnášely dárečky,
které pro ně vyrobili starší spolužáci a také CD s prezentací
o škole.
Věřím, že se všem dětem u nás ve škole líbilo a že se budou
těšit na 1. září, kdy se pro otevřou dveře ve „Velké škole“ a jen
pro ně se rozezvučí na chodbách školní zvonek.
Mgr. Pavla Martinková - ZŘŠ

PRVŇÁČCI SE URČITĚ NENUDÍ
Prvňáčci jsou sice nejmladšími žáky naší školy, nicméně za
více než půlrok, co chodí do školy, se naučili základům čtení,
psaní a počítání. Mnozí ve svém volném čase zvládají různé
další aktivity. Někteří začali hrát na hudební nástroj, jiní chodí
na fotbalové tréninky či se seznamují se základy angličtiny.
Skupinka 18 dětí se rozhodla navštěvovat kroužek netradičních výtvarných technik. Právě tam se setkávají každou středu
a seznamují se v praxi s tupováním, ubrouskovou technikou,
s prací s bublinkovou hmotou apod. Svými výrobky zdobí
vždy své dětské pokojíčky, nebo potěší své blízké nevšedním,
ale hlavně vlastnoručně zhotoveným dárkem. Věřím, že i v
druhém pololetí děti budou chodit do tohoto kroužku rády a ze
své práce budou mít radost.
Mgr. Ingrid Demelová
vedoucí koužku netrad. výtvarné techniky

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
V pátek dne 6.2. 2009 se naši žáci Adam Dorník a Honza
Waloszek zúčastnili okresního kola Olympiády v anglickém
jazyce. Oba naši reprezentanti se museli poprat s nelehkým
poslechem a ve druhém kole je čekal náročný rozhovor
na vybrané téma. Ve velké konkurenci účastníků ze všech škol
okresu Karviná se nakonec umístili takto:
Adam Dorník ze 7.B na 18. místě,
Jan Waloszek z 9.A na 15. místě.
Oběma upřímně gratulujeme!
vyučující angličtiny

NOVÝ TALENT OBJEVEN

TRADIČNÍ VLASTENECKÝ TEST

Ve školním kole Dějepisné olympiády na téma „Doba hradů
a zámků v Čechách a na Moravě“ zvítězil v konkurenci s žáky
9. tříd Michal Pokorný z 8.B, na druhém místě se umístil Martin Keler rovněž z 8.B a třetí příčku se shodným počtem získaných bodů obsadila Klára Folwarczná z 8.B a Marie Szewieczková z 8.A. Celkem se školního kola zúčastnilo 35 žáků
osmých tříd a 12 žáků devátých tříd. V okresním kole reprezentoval naši školu Michal Pokorný a ve velmi těžké konkurenci 42 žáků z gymnázií a základních škol z celého okresu
Karviná vybojoval 23. místo. Blahopřejeme!!!

Významné dny naší minulosti si každoročně připomínáme
hrou, s nadsázkou nazývanou Velkým vlasteneckým testem.
Snažíme se dětem přiblížit osobnosti, události nebo památky
naší historie a letos jsme zvolili téma „Z dějin naší obce”.
Chválíme vítěze jednotlivých tříd, zvláště pak Lauru Lanczovou a Jeníka Waloszka za výbornou znalost albrechtické minulosti. Zvítězili D.Galganek ze 6.A a V.Gabrhelová z 8.B, kteří
dosáhli nejvíce bodů v obou částech testu. Vítězům blahopřejeme k získání krásné knihy o naší obci, kterou jim věnovala
paní tajemnice, a vítězným třídám 7.B a 9.B blahopřejeme
k novým nástěnným kalendářům.

Mgr. Pavla Martinková, Mgr. Lenka Kocurková
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3. listopadu navštívili žáci 9. tříd koncentrační tábor v Osvětimi a poté předválečné opevnění československé armády v Darkovičkách u Opavy. V osvědčené sestavě – V.Horský, vedoucí
výpravy, L.Kocurková, historický poradce, S.Haboudjii,
doprovod- jsme absolvovali nejdůležitější část z cyklu exkurzí, kterými od 6. ročníku seznamujeme naše žáky s důležitými
místy historie převážně našeho regionu. Návštěva Osvětimi se
stala velice důležitým okamžikem pro naše děti, protože doslova nemohly uvěřit vlastním očím, čeho všeho byli schopni
nacisté v koncentračních táborech, lidé, zbavení vlastního
úsudku a vlastní odpovědnosti.

Ve středu 4. 2. 2009 se na naší základní
škole konala již tradičně matematická
soutěž Pythagoriáda. Tuto matematickou soutěž pojmenovanou po velmi
známém řeckém matematikovi zvaném Pythagoras ze Samu v tomto
školním roce organizovaly p. uč.
Charvátová, Ruhswurmová a Záviská.
Pythagoriáda je soutěž pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Každé zadání se sestává
z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické
uvažování. Je připravována bez přerušení od školního roku
1978/1979 a patří k jedné z nejstarších soutěží ZŠ v naší republice. Školního kola se zúčastnilo celkem 18 zástupců z řad
šesťáků a stejně tak i 18 zástupců z řad sedmáků. Soutěžící
řešili během 60 minut 15 velmi náročných úloh. Za každou
správně vyřešenou úlohu získali 1 bod a úspěšným řešitelem
školního kola se stal ten, kdo získal 9 a více bodů.
Mezi šesťáky se nejlépe se složitými příklady popral Vojtěch
Waloszek ze 6. A, který získal 10 bodů.
Nejúspěšnějším počtářem mezi osmnácti sedmáky se stala
Natálie Bartková ze 7. A. Správně vyřešila devět příkladů.
V okresním kole bude naši školu z řad šesťáků reprezentovat
Vojtěch Waloszek ze 6. A a za sedmáky Natálie Bartková ze
7. A.
Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, gratulujeme a děkujeme za odvahu a vynaloženou snahu při řešení náročných
úkolů. Postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí,
matematického umu a co nejlepší umístění.

Mgr. Lenka Kocurková

Vyučující matematiky 2. stupně

BESEDA
Již potřetí jsme se zúčastnili akce Jeden den na školách – Příběhy bezpráví, který pořádá organizace Člověk v tísni. Dostali
jsme do školy další film o bezpráví, páchaném na lidech v době
totality. Po jeho zhlédnutí proběhla beseda s panem Valoškem
a Fráňou, lidmi, kteří zažili na vlastní kůži nespravedlnost
nedemokratické doby.
Mgr. Lenka Kocurková

VÁNOČNÍ KONCERT
Letošní vánoční koncert byl v mnohém výjimečný. Konal se
v nově opraveném kostelíku, vystupoval ještě početnější
pěvecký sbor než loni, a to včetně několika zástupců mužského
pohlaví. Oba koncerty přitáhly velmi početné publikum.
Po skončení si diváci mohli zakoupit výrobky na tradičním
jarmarku před školou. Doufáme, že se všem náš program líbil
a že příští rok přijdete opět odměnit náš malý školní pěvecký
sbor svým potleskem.
Obrázky se vracíme k předvánoční atmosféře a v dalším čísle
přineseme podrobnější informace – ve čtvrtek 17. února máme
totiž besedu s organizátorem akce Děti v nouzi Etiopie- město
Koffele Nadačního fondu Nehemia.
Mgr. Lenka Kocurková, Mgr. Radka Kozlová
Albrechtické listy
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MISS POUPĚ 2008

Soutěž krásy našich nejmenších slečen „Miss Poupě” se konala 2. 12. 2008 v tělocvičně naší základní školy. Děvčata se
předvedla v pěti disciplínách mezi kterými nechyběly ani
záludné otázky na něž dívky s přehledem odpověděly, ani volná disciplína, která odhalila silná místa soutěžících, i roztomilý tanec v pyžamu a nádherná promenáda v šatech.
Této tradiční soutěže se zúčastnilo 20 dívek z 2. – 5. tříd a se
soutěžními disciplínami se popraly opravdu se ctí. Celé dvě
hodiny bylo na co koukat. Povzbudit malé krásky přišli jak
rodiče, babičky i dědečci, tak i kamarádi, spolužáci a paní učitelky. Doprovodný program, který se nesl celou soutěží stojí
také za zmínku. Zazpívala nám Sabina Matwijková z 9.B,
hudebním vystoupením nás potěšily Ajka Brzosková a Maruška
Szewieczková z 8.A a s mažoretkami se předvedly malé Včelky
a již ostřílená mistryně Katka Hrubá ze 7.A.
Celou soutěž s přehledem moderovali naši žáci – Markéta
Wachtarczyková ze 7.A a Adam Dorník ze 7.B. Tělocvičnu
profesionálně ozvučil p. Enenkel a vystoupení děvčat tím
získala potřebnou šťávu. Je třeba podotknout, že se tato soutěž
konala pod záštitou RaŠ s předsedou p. Miechem, která do

Všechny soutěžící

I I I . F LO R B A LO V Ý K E M P
FBK HORNÍ SUCHÁ
27.6. - 4.7.2009 v Bystřici nad Olší
PROGRAM - každý den florbalový tréning na hale
i na venkovním hřišti
- bazén
- výšlap, den v zábavném centrum
(bobová dráha, lan.centrum, trampolíny, aqua park)
- malá olimpada
- ubytování v ubytovacím zařízení na pokojích
STRAVA zajištěna 5x denně (vč. pitného režimu)
CENA 3500,- Kč !!! Nezapomeňte !!! možno využít příspěvek zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny
Nejlepší hráči se zůčastní mezinárodního turnaje Prague
Games 7.7.-11.7.2009

Přihlaste své děti na týden
plný florbalu, sportu a her !
Více na www.florbalhs.com a tel. 604 758 831, 602 536 756
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soutěže zakoupila hodnotné ceny a postarala se všem účinkujícím o občerstvení. Tito ochotní rodiče spolu s p. učitelkami
se posadili do poroty a pomohli rozhodnout o vítězné krásce
a jiných cenách. A jak to vlastně dopadlo? Miss Poupě se stala
Silvie Křížová, jméno 1. vicemiss zní Adéla Hlaváčková
a místo 2. vicemiss obsadila Barbora Kobzová. Vyhlášena byla
i cena Miss Talent, která patří Magdě Gerlichové a diváci
si svou Miss Sympatie zvolili opět Silvii Křížovou. Nutno
zmínit, že celou akci připravovaly dívky ze 7.A pod vedením
p. uč. Ireny Ruhswurmové. Moc děkujeme všem účastníkům
i pořadatelům za velmi vydařenou akci a již nyní se těšíme na
další ročník.
Mgr. Irena Ruhswurmová

3. nejkrásnější dívky

PŘÍRODOVĚDNÉ ÚSPĚCHY
Již několik let žáci naší školy pracují v přírodovědném kroužku s paní učitelkou Hořejší a fyzikálním kroužku Debrjuáři
vedeném paní učitelkou Charvátovou. V prosinci 2008 si své
vědomosti a dovednosti z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a 1. pomoci mohli ověřit v soutěžích „Všeznal“
a „Zachraň lidský život“, které se konaly na Soukromém gymnáziu a střední zdravotnické škole Havířov.
V konkurenci 24 družstev z celého Havířova a okolí se dívky
Andrea Brzosková z 8.A, Marie Szewieczková z 8.A a Veronika
Gabrhelová z 8.B umístily na 10. místě soutěže „Všeznal“.
V soutěži „Zachraň lidský život“ získaly Natálie Siudová
z 9.A, Sabina Matwijková z 9.B a Michaela Pytlíková z 9.B
krásné druhé místo.
V lednu 2009 se konala chemická olympiáda. Nejprve se uskutečnilo školní kolo, které vyhrál Jan Waloszek z 9.A a získal
tak možnost reprezentovat školu v okresním kole této soutěže,
která se konala 27.1.2009 na ZŠ 1. Máje v Havířově. Jan Waloszek obsadil v konkurenci dalších 31 chemiků pěkné 7. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další výborné
výsledky.
Mgr. Kateřina Hořejší
Albrechtické listy

ALBRECHTICKÁ STAR PODRUHÉ !!!
Je to již téměř dva roky, co do Albrechtic vtrhla pěvecká
soutěž, která má nesmírnou popularitu po celém světě. V České
republice byl tento soutěžní formát opakovaně uveden televizí
NOVA pod názvem „Česko hledá Superstar“.
První ročník Albrechtické STAR strhl k účasti 34 odvážných
soutěžících z Albrechtic a blízkého okolí. Po čtyřech týdnech
pěveckého klání za dohledu přísné čtyřčlenné poroty soutěž
vyvrcholila finálovým kolem, které v areálu Na Zámostí přilákalo více než 500 diváků. Nejbouřlivější publikum měla zcela
jistě jediná „domácí“ zpěvačka, která v těžké konkurenci proklouzla do finálového kola, teprve třináctiletá Veronika Enenkelová z Albrechtic. Ta se však nakonec musela spokojit pouze
s digitálním fotoaparátem, který byl připraven pro soutěžícího
na druhém místě. O prvenství a notebook pro vítěze jí nakonec

ve velmi vyrovnaném a dramatickém finálovém kole připravila
starší a vyzpívanější Romana Švíková z Českého Těšína
(na fotografii). Zvláštní cenu organizátorů si za svou bojovnost
odvezla do Horní Suché Nikol Lančová.
Ať už patříte k těm odvážným, kteří by si chtěli před porotou
a diváky ověřit své interpretační schopnosti, nebo jen k těm,
kteří chodí poslouchat a fandit, máme pro Vás dobrou zprávu.
Organizátoři soutěže se na základě velkého ohlasu rozhodli
uspořádat druhý ročník Albrechtické STAR. Formát soutěže
bude velmi podobný prvnímu ročníku a velké finále se uskuteční opět v areálu Na Zámostí v pátek 12. června 2009.
Rozhodně si tuto událost nenechte ujít! Všechny potřebné
informace o soutěži včetně přihlášky a fotografií z prvního
ročníku můžete od 1. 3. 2009 nalézt na webových stránkách
www.alstar.estranky.cz

SUDOKU

ZASE JSME BYLI NEJVÝŘEČNĚJŠÍ
A ZVÍTĚZILI

Dne 21. ledna 2009 se na naší škole konal historicky první
šampionát v Sudoku. Celkem 23 žáků ze 6. – 9. tříd se muselo
poprat s nelehkým zadáním ve čtyřech kolech. Náš obdiv patří
všem, kteří neváhali a zapojili se do soutěže, nicméně vyhrát
mohou opravdu jen ti nejlepší. Zde jsou jejich jména.
V kategorii 6. tříd byla udělena pouze 2. místa:
1. Srncová Aneta
2. Opustilová Dominika
V kategorii 7. tříd se ve velké konkurenci na předních
příčkách umístily:
1. Dziedzicová Veronika
2. Mokroszová Veronika
3. Wachtarzcyková Markéta
V kategorii 8.-9. tříd byl sveden těžký boj zejména o 2. a 3.
místo. Konečné pořadí vypadá takto:
1. Hnátová Denisa
2. Olšarová Nikola
3. Waloszek Jan
Všichni šampioni obdrželi diplom a hodnotné ceny. Ale ani ti,
kteří skončili v poli poražených, nemuseli litovat – čekalo na
něj alespoň čestné uznání za účast a ceny útěchy.
Sláva vítězům a čest poraženým!!!
Mgr. Radmila Záviská
Albrechtické listy

V loňském školním roce 2007/08 jsme na naší škole poprvé
vyhlásili řečnickou soutěž „Mladý Demosthenes“. Jednalo se
o soutěžní klání jednotlivých žáků v tzv. „dokonalosti řeči
či mluveném projevu“. Děti si měly připravit vlastní téma,
na které dokázaly 1 – 2 minuty plynule a zajímavě hovořit.
Nesměly se používat reprodukované texty ani citace z knih.
I přesto, že soutěž byla teprve v plenkách, dokázaly děti porotu
složenou z vyučujících českého jazyka velmi mile překvapit.
Výkony byly tak vyrovnané, že se velmi nesnadno vybírali
žáci, kteří by reprezentovali školu v regionálním kole. Ze
všech dětí byla nejpohotovější, nejodvážnější a nejvýřečnější
Markéta Wachtarczyková ze třídy 6. A (šk. r. 2007/08), která
postoupila do regionálního kola. Uskutečnilo se na Matičním
gymnáziu v Ostravě. Markétka zde obsadila krásné 2. místo.
Letos jsme uskutečnili druhý ročník této řečnické soutěže,
kde byla opravdu velmi velká konkurence soutěžících; školního kola se zúčastnilo 25 žáků. Do regionálního kola postoupila
opět s nejlepším výkonem za mladší žáky (6. a 7. třídy)
Markéta Wachtarczyková (7. A) a za starší žáky (8. a 9. třídy)
byla reprezentovat školu Andrea Brzosková (8. A). Regionální
kolo se letos konalo 2. února na Gymnáziu v Ostravě – Zábřehu.
Markétka W. získala nádherné 1. místo v regionu Karviná,
a proto bude naši školu reprezentovat v krajském kole.
Andrejka ve své kategorii obsadila 2. místo.
Oběma žákyním blahopřejeme a Markétě Wachtarczykové
přejeme hodně úspěchů do další soutěže.
PaedDr. Táňa Pawerová
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 7. TŘÍD
Na naší škole se stalo již tradicí pořádání lyžařského výcviku
pro žáky 7. tříd. V letošním školním roce se 25.1. vydalo 32
žáků směrem Písek u Jablunkova, aby zde strávili nezapomenutelný týden na horách. Byli jsme ubytování v krásném
prostředí Beskyd na rekreačním středisku Polanka. Po příjezdu
jsme vybalili všechna zavazadla a po obědě, hurá na sjezdovku.
Tady jsme byli rozděleni do tří družstev podle svých lyžařských dovedností. Byli mezi námi i lyžaři – úplní začátečníci,
kteří stáli na lyžích poprvé v životě. Ale k naší velké radosti se
naučili lyžovat úplně všichni a také jízdu na vleku jsme
po prvotních nesnázích zvládli na jedničku. První družstvo
měla na starosti p. uč. Ruhswurmová, druhé družstvo p. uč.
Martinková a třetí družstvo p. uč. Záviská. O naše zdraví se
starala p. uč. Hořejší.
Na horách jsem se měli výborně, kromě lyžování jsme si
zahráli i bowling, zatančili jsme si na diskotékách a na karnevalu, škoda jen, že ten týden tak rychle uběhl.
Žáci 7.A, B

1. družstvo

Karneval.

2. družstvo

VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA
pondělí 9. února 2009

Tak se konečně dočkali! Žáci devátých tříd připravovali akci
svého srdce už od podzimu.
Přemluvili zástupce jednotlivých tříd na druhém stupni, aby
si každá připravila číslo do programu, vytvořili organizační
tým, aby nevázl přísun decibelů, tatranek a limonády a aby do
tělocvičny nevnikli tancechtiví cizinci – bývalí žáci školy nebo
zamilovaní přespolní. Diskotéka je totiž, jak všichni víme, už
několik let určena opravdu jen pro naše žáky.

Jenže podzimní události, známé jako aféra stolní tenis, všechny
naděje na tanečky zmařila. Objevili se totiž vandalové, kteří
zničili stoly pro přestávkovou zábavu takovým způsobem,
že se musely odstranit. Je jasné, že zábavu pro lidi, kteří si
neváží cenného zařízení sloužícího všem, anebo pro lidi, kteří
o ničení vědí a nezabrání mu, nebude nikdo organizovat.
Ale, konečně je tady! Odměna za pár měsíců snahy o slušné
chování. Diskotéka!
Hudbu zajistil J. Šenkeřík s asistentkou A. Wawrzyczkovou, diskotéku uváděli B. Grocholová s A. Oczkem, občerstvení dodali
zástupci RaŠ a program připravili zástupci jednotlivých tříd.
Mgr. Lenka Kocurková

Recitační sbor z 9.A – Vilém, tichý mech slavík, hrdliččin hlas,
borový háj a vypravěč

10

Albrechtické listy

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 21.2.2009 se v sále Dělnického domu v Albrechticích uskutečnil
„Tradiční školní ples“, který zorganizovalo sdružení rodičů „Rodina a škola“.
Program zajistili žáci naší základní školy pod vedením svých vyučujících
a vedoucích zájmových kroužků. Ples zahájily mažoretky „Včelky“ pod vedením L. Buchwaldkové, pak následovaly „Country Tance“, které se svými svě-

Mažoretky Včelky.

řenci připravila p. uč. R. Kozlová a „Stepaerobic“ pod vedením p.uč. I. Ruhswurmové.
Program našich dětí byl doplněn klasickými
a latinskoamerickými tanci. A pak se již parket
zaplnil tancechtivými účastníky plesu, kterým
hrála skupina „Happy end“, a že hudebníci
hráli opravdu velmi dobře, o tom svědčí
fakt, že parket zůstal zcela zaplněn až
do 5 hodin do rána.
Děkuji tímto všem členům organizace „Rodina
a škola“, kteří ve svém volném čase ples připravili a zorganizovali, rovněž děkuji všem
rodičům žáků naší školy, kteří svými finančními
i věcnými dary přispěli ke zdárnému průběhu
plesu. Další poděkování všem sponzorům,
kteří svými dary připravili hodnotnou tombolu
– firma Gascontrol, Pan Edvard Miczka,
Farma Stonava, OKD, Obec Albrechtice,
Nábytkářství Pěsňa, Zahradnictví Křižánek,
Zahrádkářské potřeby – p. Čupová, Lékárna –
Mgr. Kalinová, Mazurek – Hartwig, manželé
Lyskovi, A. Vaculík, Zahradnictví Kolek,
Kutilka – p. Zajacová, jezdecká škola –
V. Kufa, Myslivecké sdružení Albrechtice.
Výtěžek celé akce bude určen pro žáky ZŠ
Albrechtice.
Mgr. Pavla Martinková

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PAKA HODNOTILO
Členská základna PAKA na svém posledním setkání v prosinci
2008 hodnotila činnost o.s. od jejího založení. Prezident klubu
ve své zprávě zhodnotil činnost klubu. Kladně hodnotil přístup
členů při organizování turnajů v Albrechticích, zodpovědný
přístup všech hráčů při reprezentaci klubu. Vyslovil poděkování
sponzorům: PARIS nakladatelství vzdělávací literatury,
JUBAR s.r.o. všem ostatním přispěvatelům na činnost klubu
za dary, které poskytli pro rok 2008 a tím významnou měrou
přispěli k účasti na turnajích a mistrovství republiky.
Poděkoval všem reprezentantům klubu, kteří svými výkony
přispěli k zviditelnění klubu a obce Albrechtice na MČR a na
všech ostatních turnajích v ČR i v zahraničí.
Poděkování patří i mladým hráčům pétanque, kteří byli oceněni diplomem a malou sladkou pozorností.
Přítomní byli seznámení s hospodařením o.s. a s výhledem
činnosti na rok 2009.
V r. 2009 budou pořádány v Albrechticích tři turnaje zařazené
do soutěžního kalendáře ČAPEK a jeden turnaj u příležitosti
MDD.
Z další činnosti, která nebyla prezentována v A. L.
V měsíci listopadu 2008 byli pozváni naši hráči na halový turnaj:
Visegradské čtyřky, SR-Martin. Na třídenním turnaji naši hráči
dosáhli vynikajících výsledků.
Turnaj - jednotlivců - 3. místo Kamil Vajčovec
- dvojic
- 1. místo Jan Bukovčík, Jaroslav Ševčík
- trojic
- 2.místo Bukovčík, Ševčík, Vajčovec
Turnaj byl velkým úspěchem našeho klubu na mezinárodním poli.
Albrechtické listy

Zleva Bukovčík, Ševčík, Vajčovec, Kachlíř, Dujava.

Nový rok začal opět úspěšně. Na turnaji klubů Severní Moravy
- Zimní pohár, naši hráči obsadili první místo a obhájili prvenství z loňského roku - BLAHOPŘEJEME!
PAKA o.s. děkuje Obecnímu úřadu za schválení dotace na činnost klubu. Prostředky budou využity na reprezentaci obce
v pétanque zápolení, doufejme, že úspěšného. Od nového roku
jsme členem České Asociace Pétanque Klubů a na všech
turnajích MČR budeme hrát a reprezentovat za Albrechtice.
Jan Bukovčík
prezident
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II SPOTKANIE OLBRACHCICE - STONAWA
W dniach od 17.2. – 19.2.2009 roku przebiegło już drugie
spotkanie uczniów polskich szkół z Olbrachcic i Stonawy.
Nauczycielki obydwu szkół opracowały projekt pt. ,,Zima“.
W pierwszym dniu wspólnej pracy uczniowie w ramach języka
polskiego uczyli się czytać ze zrozumieniem i wspólnymi
siłami wymyślić zakończenie bajki O misiu Plamce. Fantazja
dzieci pozwoliła wymyślić kilka różnych bardzo udanych wersji. Następnie uczniowie podzieleni do czterech grup przeprowadzali doświadczenia ze śniegiem, lodem, wodą i parą wodną.
Wyniki swoich obserwacji zapisywali do kart ćwiczeń. Drugi
dzień spotkania poświęcony był nauce języka angielskiego
gdzie dzieci nauczyły się nowych zimowych słówek, na języku

czeskim i matematyce za pomocą obliczeń między innymi
rozszyfrowali nazwiska najlepszych sportowców narciarstwa
czeskiego. Bliższe informacje o każdym z nich znależli na
stronach internetowych Wikipedii. Zadania przygotowane
przez nauczycielki miały za cel rozwijać wszystkie kluczowe
kompetencje wymagane przez nowe szkolne programy nauczania.
W projekcie „Zima” przedewszystkim dbano na współpracę,
wzajemną pomoc i wyszukiwanie informacji. Wspólnie przygotowana i zjedzona legumina oraz jazda na łyżwach na lodowisku w Czeskim Cieszynie były nagrodą za dobrze wykonaną
wspólną pracę. Takie wspólne spotkania motywują wszystkich
uczniów do dalszej nauki, ponieważ wiedzą, że na następnym
spotkaniu znów porównają swoje siły.
Grono pedagogiczne

Język czeski i matematyka.

Język angielski.

Doświadczenia naukowe.

Nasza grupa łyżwiarzy.

SBĚR PAPÍRU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Světová hospodářská krize se podepsala na všech odvětvích
národního hospodářství a také se dotkla sběru starého papíru.
Částky peněz, které jsme dříve dostávali, se zredukovaly téměř
na jednu čtvrtinu. Přesto soutěž Sbíráme sběr s panem Popelou
stále běží a my uskutečníme další sběrný den v polovině března.
Vyloučíme však zcela sběr kartonu, za který neobdržíme žádnou finanční částku,a zaměříme se na sběr novin a reklamních
letáků.
Nejlepší sběrače chceme v tomto roce odměnit výletem do
noční ZOO v Ostravě.

Dovolujeme si Vás pozvat
dne 19. března 2009 v 16.00 hodin
na oficiální otevření stálé expozice -

„Střípky z minulosti Albrechtic“
Slavnostní poděkování panu Č. Valoškovi za celoživotní
archeologickou práci proběhne ve vstupní části české základní
školy, kde jsou památky umístěny. Těšíme se na všechny
pozvané hosty i ostatní zájemce z řad dětí a dospělých.
Mgr. Pavla Feberová

Mgr. Ingrid Demelová
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DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ ALBRECHTIC
Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY pokračovala
v pátek 13. února dalším turnajem, v pořadí již šestým, opět
ve velké tělocvičně Městské sportovní haly za účasti čtyř
družstev. Utkání se hrála na 2 x 6 min. Opět se hrálo s pěti
hráči v poli s možností střídání jako v hokeji a na největším
možném hřišti, které mělo rozměry blížící se maximálním rozměrům hřiště pro TOUCH RAGBY (30 x 40 metrů). Hrálo se
systémem každý s každým a všechna utkání tentokrát rozhodoval Leon Sittek - hráč družstva kadetů RC Havířov, který
školní ligu pořádá.
Utkání byla opět velmi vyrovnaná a rozhodovalo kolikrát vedle
dovednosti, rychlosti a orientace i štěstí. Nejlépe se s podmínkami a hrou vypořádalo družstvo ze ZŠ Albrechtice, když
porazilo všechny soupeře a odneslo si vedle diplomu za 1. místo
i putovní pohár.

Tomáš Kruczek proniká obranou ZŠ Gorkkého

Družstvo z Albrechtic přijelo jen se sedmi hráči (2 nehráli pro
zranění), což možná vedlo i k úspěchu, neboť hráči na hřišti
strávili více času a mohli ukázat svoje umění. Albrechtice
reprezentovali: sourozenci Ondřej a Katka Zemovi, Tomáš
Kruczek, Alexandr Maikranz, Ondřej Chodura, František Fister
a Jakub Kačmarčík.
Kapitáni jednotlivých družstev obdrželi jako obvykle diplomy
a vítězné družstvo z Albrechtic navíc putovní pohár.
Tým ZŠ Albrechtice při poradě s trenérem Radomírem Klodou.

Obhájci prvenství minulého turnaje družstvo ZŠ Žákovská se
tentokrát nedařilo, možná i proto, že se hráči a hráčky vrátili
předčasně z lyžařského výcviku, aby se mohli turnaje zúčastnit.
Přesto celkově vybojovalo dělené 2. místo se stejným poměrem i podílem skóre jako ZŠ Školní, se kterou remizovalo 1:1.
Družstvo ZŠ Školní nejprve těsně prohrálo s pozdějším vítězem ZŠ Albrechtice, ale pak již neprohrálo a skončilo druhé
jako ZŠ Žákovská. V celkovém hodnocení se družstvo posunulo na třetí místo před ZŠ Gorkého. Poprvé v historii školní
ligy se svěřenci trenéra Jiřího Kuchaříka posunuli z posledního místa!
Družstvo ZŠ Gorkého přijelo na turnaj tentokrát v pozměněné
sestavě, a i když bylo vyrovnaným soupeřem pro ostatní družstva,
neodneslo si ani jediné vítězství a skončilo až na 4. místě.

Gorkého proti Albrechticím.

Albrechtické listy

Výsledky 6. turnaje
Albrechtice - Žákovská 3:0
Gorkého - Školní
2:3
Žákovská - Školní
1:1
Tabulka 6. turnaje
1.
ZŠ Albrechtice
2.-3. ZŠ Žákovská
2.-3. ZŠ Školní
4.
ZŠ Gorkého
Tabulka po 6. turnaji
1.
ZŠ ALBRECHTICE
2.
ZŠ ŽÁKOVSKÁ
3.
ZŠ ŠKOLNÍ
4.
ZŠ GORKÉHO

18
18
18
18

Albrechtice - Gorkého
Gorkého - Žákovská
Školní - Albrechtice

3:1
1:4
2:3

3
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
3

9:3
5:5
6:6
04:10

9
6
6
3

15
7
5
5

1 2
2 9
3 10
2 11

79:40
46:63
46:55
44:57

49
34
31
30

Ondřej Zem byl zastaven protihráči a předává míč spoluhráčům.
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BALIK SZKOLNY 2009
Na baliku, który odbył się w niedzielę 1 lutego 2009 roku,
najpierw zagraliśmy przedstawienie z okazji Dnia Babci
i Dziadka pod tytułem „Panierka pod lupą czyli babcia na
tropie” a później wszyscy poszliśmy przebrać się do masek.
Ja byłam przebrana za kościotrupa z kosą a moje koleżanki
były na przykład nietoperzem, Babą - Jagą, kotkiem, czarnoksiężnikiem lub królewną a koledzy przebrali się za mechaników samochodowych. Nasi tatusiowie włączyli nam muzykę
i tańczyliśmy z babciami a następnie z dziadkami. O godzinie
17.00 przyszli Kubuś Puchatek, Tygrysek i klaun! Z Tygryskiem skakaliśmy i klaskaliśmy przy muzyce, z Kubusiem
bawiliśmy się w pociąg a klaun zrobił nam małą dyskotekę.
Potem narysował nam na rękę specjalnymi kredkami obrazek
i każdy z nas dostał na pamiątkę pluszankę. Przedszkolaki
oczywiście bawiły się z nami. Na baliku było bardzo SUPER
i już cieszę się na następny!!
Zjazd Gwiaździsty to druga największa impreza sportowa
polskich szkół na Zaolziu, w której wzięło udział 7 2. 2009
ponad 400 zawodników. Naszą szkołę i przedszkole godnie
reprezentowali Ania Jonszta, Juleczka Jeżowicz oraz Adaś Czap.
Brawo dzieciaki!!!

DEN TRADIC
Již počtvrté se letos v prosinci uskutečnil Den tradic. Uskutečnila se akce naší školy, která na chvíli spojuje občany obce s
učiteli, se školáky a všemi pomocníky, účastníky a sponzory
v atmosféře vzájemného porozumění, potkávání se a navazování přátelských vztahů. Vaše účast umožnila, mimo jiné,
malému etiopskému chlapci, aby mohl začít chodit do školy.
Mgr. Lenka Kocurková

Agata Guńka, klasa 4.

Zjazd Gwiaździsty.

• • • PLACENÁ INZERCE • • •
• malování bytů, rodinných domů,
kanceláří
• nástřiky gotele
• antické zeminy
• nátěry fasád
• montáž sádrokartónů
• nátěry a napouštění dřeva

Iv an K U N Č I C K Ý
Hasičská 1345, 739 34 Šenov u Ostravy, IČ: 73946826
kontakt: Pramenná 768, 735 43 Albrechtice
e-mail: maluji-kuncicky@atlas.cz
www.kuncicky.cz/malovani/

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

tel.: 775 727 400
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• • • PLACENÁ INZERCE • • •
PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ
Ctibor Izaiáš
Hornická 651 (nové sídliště)
Albrechtice
mobil 606 777 880

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

Tel.: 608 370 379

Albrechtické listy

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

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
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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

Albrechtické listy

• • • PLACENÁ INZERCE • • •

SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

„GNEJS”
VENDRYNĚ 604-381-258
CIESZYN 0048- 508 - 514 - 877
NABÍZÍME:
- komplexní dokončování staveb - zahradní krby
- zateplování domů, budov
- pokládání dlažeb
- zahradní chodníky
- ploty, ohrady
Albrechtické listy

KAMENICTVÍ NÁHROBNÍ

„ G N EJ S”
tel.: 604 381 258
TŘINEC - HŘBITOVNÍ
SPRÁVA
VENDRYNĚ - VEDLE
SUZUKI
CIESZYN - ul.Powstańców Sl.1
www.kamieniarstwo-gnejs.eu
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