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P ODĚ K OVÁ N Í
Děkujeme všem hasičům sboru dobrovolných hasičů obce
Albrechtice, kteří pomáhali při odstraňování škod způsobených vichřicí, která se prohnala obcí v pátek 22. 5. 2009
ve večerních hodinách.
Škody způsobené vichřicí likvidovali hasiči v pátek do pozdních nočních hodin a v sobotu až do odpoledních hodin
za pomocí techniky zapůjčené společností Farma Stonava.
Dále děkujeme panu Karlu Svobodovi, který rovněž v pátek
i v sobotu odstraňoval způsobené závady na veřejném osvětlení v obci a zajistil jeho brzké uvedení do provozu.
Poděkování patří i ostatním občanům obce, kteří pomáhali
odstraňovat polámané stromy ve svém okolí.
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, vyzývá
občany, kteří pořídili jakoukoli dokumentaci řádění vichřice,
aby ji zapůjčili tomuto ústavu pro zdokumentování průběhu
událostí.
Adresa: RNDr. Roman Volný
Vedoucí regionálního předpovědního pracoviště
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 268
Mobil: 602 297 827
Ing. Vladislav Šipula, starosta

Vichřice způsobila doslova v mžiku desetitisícové škody.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 5. 3. 2009 do 14. 5. 2009
Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- Závěrečný účet, přezkum hospodaření a zprávu o plnění rozpočtu obce za rok 2008
- zprávu o plnění rozpočtu Obce Albrechtice za období 13/2009
- úpravu č.I rozpočtu Obce Albrechtice na rok 2009
- pořízení nového územního plánu Obce Albrechtice
Albrechtické listy

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 21. 4. 2009
Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- celoroční hospodaření Obce Albrechtice za rok 2008
- závěrečný účet Obce Albrechtice za rok 2008
- úpravu rozpočtu č.I obce Albrechtice za rok 2009
- pořízení nového územního plánu obce Albrechtice
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Albrechtice za rok 2008
- Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu
Karviná za rok 2008
- zprávu o plnění rozpočtu obce za období 1-3/2009
- informaci o připravenosti obce na nepředvídatelné události
- kontrolu usnesení zastupitelstva obce ke dni 21.4.2009
- usnesení Rady obce Albrechtice za období 11.2. -21.4.2009
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Vážení spoluobčané
Upozorňujeme ty z vás, kteří jste při nedávné vichřici, jež se
prohnala obcí 22.5.2009, utrpěli škody na střechách svých
domů, na možnost čerpat na obnovu střechy půjčku z „Fondu
rozvoje bydlení Albrechtice“ v maximální výši 100.000,- Kč
na rodinný dům.
Podmínky poskytnutí půjčky jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Albrechtice. Žádosti o půjčky lze podávat ve vyhlášených termínech, od 13.7.2009 do 26.8.2009
do 1200 hod bude možno opět žádosti předkládat na podatelnu
obecního úřadu.
Rada obce Albrechtice může v případě zájmu vyhlásit i další
– pozdější – termín pro předkládání žádostí.
Podrobnější informace vám poskytne Ing. Jarmila Ciupová,
tel. 596 428 448, kl.17 nebo mobil. tel. 606 343 462.
Dále upozorňujeme na možnost obdržet finanční částku
ve formě dotace na opravu zničených nemovitostí. Pro
obdržení této dotace je třeba splnit podmínky, se kterými vás
seznámí zaměstnanec Magistrátu města Havířova paní
Švrčková, budova F, 2.patro, dveře č. 218, tel.596 803 153.
Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice
- zprávu o bezpečnostní situaci v obci
- aktualizovanou Informaci o přípravě a postupu realizace
investičních akcí v roce 2009
Rada obce Albrechtice schválila:
- výjimku z počtu žáků v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres
Karviná, pro školní rok 2009/2010
(Pokračování na str. 2)
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE Raná péče EUNIKA
za období od 5. 3. 2009 do 14. 5. 2009
(Pokračování ze str. 1)

- užívání vlajky obce během expozice „Střípky z minulosti
Albrechtic“ v prostorách ZŠ a MŠ Albrechtice dle žádosti
Mgr. Pavly Martinkové
- prodej jídlonosičů, které Obec Albrechtice pronajímá občanům pro dovoz obědů v rámci výkonu pečovatelské služby
paní Aleně Grešákové
- uspořádání zájezdu na Stavební veletrh Brno 2009 pro občany
obce Albrechtice dne 23.4.2009
- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku – automobilové cisternové stříkačky CAS 25 Š 706 RTHP mezi obcí
Albrechtice a obcí Karlova Studánka
- uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenství v oblasti daně
z přidané hodnoty
- provedení výměny zbývajících oken na bytovém domě
č.p. 571 na ul. Bělehradská v Albrechticích v letošním roce
- uzavření nájemné smlouvy k bytu č.8 v Domě s pečovatelskou službou v Albrechticích s paní Irenou Palovou, bytem
Karviná
- uzavření nájemní smlouvy k bytu č.10 v Domě s pečovatelskou službou v Albrechticích s paní Zdenou Matučikovou,
bytem Karviná
- Smlouvu o dílo na rekonstrukci mostu ul. Školní s dodavatelem VŠB-Technická univerzita se sídlem v Ostravě
- Bezúplatný převod stanu zdravotnického ZS-2 z majetku
České republiky – Hasičského záchranného sboru MS kraje
do majetku Obce Albrechtice pro potřeby Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Albrechtice
- poskytnout peněžitý příspěvek ve výši 100,- Kč na startovné
ve volejbalovém turnaji „O pohár mikroregionu Těrlické
a Žermanické přehrady“
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Posláním Rané péče
EUNIKA Karviná je
podpora dítěte a jeho
rodiny od narození do
7 let, které je zdravotně
postižené nebo má
potíže ve vývoji.
Hlavním cílem rané
péče je pomáhat rodičům poznat, pochopit
a naplnit potřeby svého
dítěte, nalézt nejvhodnější postupy pro jeho
roz voj (vě domo s t i ,
komunikace, sebeobsluha, pohyb a socializace),
zapojit rodinu do běžného života ve společnosti.
Poradenstvím v oblasti
vývoje dítěte a sociálním
poradenstvím posilujeme
schopnost celé rodiny
s cílem, aby dítě mohlo
vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
Služba je poskytována v Karviné, Orlové a okolních obcích
formou návštěv poradce v domácnosti, případně návštěv
rodiny v poradně. Kapacita služby rané péče je 8 hodin. Raná
péče je poskytována bez úhrady.
Podrobnější informace můžete získat na www.sdkabo.cz,
na tel. čísle 605 292 991 (vedoucí RP) nebo napsat
na e-mail: rp.eunika@slezskadiakonie.cz
Iveta Chodurová, sociální referent

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR
SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby
a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace
„ZELENÁ ÚSPORÁM“ – zateplování domů, ekologického
topení a dalších ekologických zařízení.
info na

www.socfinporadnycr.cz

Kontaktní místa pro Moravskoslezský kraj:
• Správní obvod
kontaktní adresa: Odstrčilova 4, Ostrava
odovědná osoba: Vladimír Galbavý – 1.místopředseda
telefon: 518 321 861, mobil: 605 082 265,
e-mail: financniporadna.MorSL@seznam.cz
úřední den: čtvrtek – 9.00–14.00 hod.
Call centrum po – pa 9.00–14.00 hod., mobil: 605 082 265
• Frýdek Místek – mobil: 777 119 609
• Poruba – mobil: 724 094 175
• Bruntál, Krnov, Opava – mobil: 607 636 527
• Karviná – mobil: 724 094 175
• Nový Jičín, Kopřivnice – mobil: 737 266 776

Kdo může poradnu především využívat:
• držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP
• senioři, sociálně slabší rodiny,
• rodiny s dětmi.
Klientům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace
o slevách:
• pohonných hmot v sítích vybraných čerpacích stanic
• pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10–20 %
• zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů,
sleva 10–15 %
• dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele,
sleva až 7%
• služby vybraného mobilního operátora a pevné linky,
sleva 10–20%
• prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí
• zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA
• nabízíme i nabídku pracovní příležitosti - spolupráce
v poradnách OSS a FP ČR
NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA!
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Blahopřejeme jubilantům
kteří se dožili v II. pololetí 2009:
70 let – Filipiec Josef, Zaleski Eduard, Staniczek Bronislav, Szymutková Hedvika, Czapová Jadwiga,
Molendová Irena, Firla Otto, Kajsturová Maria,
Zbránek Václav, Zaleská Helena, Janků Naděžda, Ochmanová Vanda, Palarczyková Marie,
Machaczek František.
80 let – Siostrzonek Karel, Oczadlá Helena, Filipiec
Alfred, Skorková Irena, Glatz Karel, Pryczek
Andělín, Zídek Josef, Kowalczyková Eva, Waloszková Marie.
90 let – Suchanek Bruno
95 let – Smeliková Marie, Svačinová Valerie

Vítáme nové občánky
obce Albrechtice
Badurová Izabela, Enenkelová Natálie, Němcová Rozálie,
Hanzliková Natálie, Pospíšilová Klára, Sedláčková Klára,
Seman Denis, Hrachovina Petr, Hegedüs Šimon, Potěšilová
Eliška, Moravčík František, Nieszporek Patrik, Kołatek Tomáš.
Maleństwo się Wam urodziło, wielki szum do domu wprowadziło. Ty dzisiaj Mamusią zostałaś, I swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy!
Aktyw dla Spraw obywatelskich
w Olbrachcicach
Když vysvitlo sluníčko a zalezly mráčky,
Přišlo na svět klubíčko, které Vám dvěma
Jenom samé štěstíčko jistě přinese.
Gratulujeme!
Sbor pro občanské záležitosti
v Albrechticích

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN

Srdečně zveme
všechny občany na tradiční

DNE 5.9.2009

ALBRECHTICKOU
POUŤ
která se uskuteční
v neděli 28. června 2009
v areálu Zámostí.
Pouťové atrakce zajišťuje p. Václav Tvardek
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

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 3. ČTVRTLETÍ 2009
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 2, 3
Srpen:
6, 7
9, 10
13, 14
16, 17
20, 21
23, 24
27, 28
30, 31

Září:

3, 4
10, 11
17, 18
24, 25

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa 1, 8, 15, 22, 29. července
Středa 5, 12, 19, 26. srpna
Středa 2, 9, 16, 23, 30. září
5. Svoz skleněných obalů
Středa 15. července
Středa 12. srpna
Středa 16. září

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 10. července
Pátek 7. srpna
Pátek 11. září

6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 5. září

3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 9. července
Čtvrtek 6. srpna
Čtvrtek 10. září

Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Albrechtické listy

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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Obecní policie zasahuje
• Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
30 oznámení, řešeno 25 přestupků na úseku silničního provozu,
2 přestupky dle §46/2 zák.200/90Sb. porušení OZV č.03/2001
čl.V. „O nakládání s komunálním odpadem“ a porušení OZV
č.03/2005 čl.3 „Povinnosti držitelů psů“.
• Za toto období bylo strážníky OP umístěno do obecního kotce
9 volně pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti
byli někteří psi vráceni majitelům a řešeni v blokovém řízení,
ostatní psi převezeni do útulku. Žádáme tímto, aby si majitelé
psů opatřili své miláčky evidenční známkou, aby tak předešli
jejich převozům do útulku a značným finančním nákladům,
které pak musí 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 7 přestupků, kdy se jednalo
o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných místech.
• Dne 03.04.2009 v 10.00 hodin během pojížďky hlídka OP
kontrolovala řidiče K.R. z Frýdku-Místku, který řídil vozidlo
a nebyl připoután bezpečnostním pásem. Hlídkou OP byl
požádán k předložení dokladů. Řidič sdělil, že nevlastní řidičský průkaz a předložil pouze občanský průkaz a velký technický průkaz od vozidla, které bylo v přepisu. Protože hlídka OP
pojala podezření z trestného činu §180 d) zák. č.140/61Sb.
řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, byl telefonicky vyrozuměn dozorčí PČR Těrlicko. Lustrací bylo zjištěno, že zadržený řidič má nástup k výkonu trestu. Hlídka PČR
Těrlicko dorazila na místo, případ si převzala a řidič byl eskortován do vazební věznice.
• Dne 11.04.2009 ve 02.55 hodin byly během pojížďky zjištěny
na ul. Hlavní převrácené popelnice a odtržené směrové tabule.
Jelikož touto částí obce již hlídka projížděla a vše bylo v pořádku,
podezření padlo na mladíky T.M. a H.K.z Albrechtic, kteří zde
byli spatřeni. Mladíci byli převezeni na služebnu OP, kde se
při sepisování zápisu o podaném vysvětlení nezávisle na sobě
k činu přiznali. Celý spis byl předán přestupkové komisi obce
Albrechtice.

• Již delší dobu byl zaznamenán výskyt cizích osob u domu
č.p. 218 v části obce Pardubice. Majitel domu je dlouhodobě
hospitalizován, tudíž je objekt opuštěn. Za přispění strážníků
obecní policie byl problém v měsíci květnu řešen s opatrovníkem majitele domu Městským úřadem Třinec, který firmě
zadal vyčištění objektu za účelem jeho prodeje.
• Upozornění všem cyklistům. Strážníci OP budou nadále
kontrolovat povinnou výbavu jízdních kol dle vyhlášky
č.341/2002 Sb. Postihu neujdou ani podnapilí cyklisté.
Daniel Wróbel
velitel OP

vel.:

Úspěšná spolupráce
státních policistů a obecních
strážníků v Albrechticích
Dne 3.4.2009 policisté obvodního oddělení v Těrlicku na
základě požadavku strážníků Obecní policie v Albrechticích
prováděli v součinnosti šetření ve věci kontroly řidiče motor.
vozidla, který se dopustil dopravního přestupku a neměl
u sebe v době řízení řidičský průkaz. Přivolaní policisté se
strážníky následně zjistili nejen, že řidič vozu ve skutečnosti
není držitelem řidičského oprávnění, ale rovněž i to, že vozidlo řídí v době, kdy má soudem vyslovený zákaz řízení
motorových vozidel a za toto kriminální jednání byl koncem
roku 2008 potrestán okresním soudem, který po něm vyhlásil pátrání, kdy mu byl nařízen nástup do výkonu trestu,
kterému se muž záměrně vyhýbal.

• Dne 12.04.2009 ve 23.30 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na ul. K potoku hoří dům. Okamžitým výjezdem
hlídky OP bylo zjištěno, že osoby jsou mimo objekt a nejsou
ohroženy. Místo hlídka zabezpečila do příjezdu hasičských
sborů Moravskoslezského kraje, které dojely v zápětí za hlídkou
OP. Následně na místo dorazila hlídka PČR Těrlicko, hlídka OP
poté pokračovala v hlídkové činnosti v obci. Na místo požáru
se strážníci OP vrátili na kontrolu v 03.30 hodin, na místě byli
ještě zastiženi dobrovolní hasiči obce Albrechtice, kteří oznámili, že objekt je uhašen a na místě setrvají ještě hodinu.
• Dne 21.04.2009 v 00.15 hodin byl během pojížďky na ul.
Hlavní spatřen hledaný mladistvý F.M. z Albrechtic, který byl
opět na útěku z diagnostického ústavu. Hlídka jej zadržela
a předala PČR Těrlicko.
• Dne 12.05.20098 v 15.40 hodin telefonicky nahlásila T.P.
z Havířova jistou událost, které byla svědkem. Jedná se
o podezření z trestného činu týrání zvířat. Dle popisu osoby
a místní znalosti OP přispěla k vypátrání možného
pachatele. Celá záležitost je nadále v šetření PČR Těrlicko.
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Vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupili policisté
z obvodního oddělení v Těrlicku k ráznému řešení - pachatele
zadrželi, sdělili mu podezření ze třech spáchaných trestných
činů, dodali ho do výkonu trestu a samozřejmě v rámci plnění
priorit územního odboru vnější služby PČR v Karviné pro
rok 2009 v oblasti dopravy a bezpečnosti silničního provozu
vůz tomuto pirátu silnic odebrali.
komisař npor. Bc. Rostislav Kolek
vedoucí oddělení
Albrechtické listy

UPOZORNĚNÍ

P O D Ě K O VÁ N Í

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle
§ 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na
nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k
zamezování jejich výskytu.
Žádáme, aby v termínu do 30. 6. 2009 byly pozemky posekány.
Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedeném
termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude
dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.

Dne 1. května 2009 jsem nahlásil telefonicky po 19:00 hodině
krádež uzamčeného mopedu Babeta u nádraží v Albrechticích
na oddělení OOP ČR Těrlicko. Během krátké doby přijela
policie na místo a ověřila mé nahlášení krádeže mopedu. Jaké
však bylo mé překvapení za 36 hodin, kdy mi policisté předávali
ukradený moped. Velice oceňuji přístup a jednání policie OOP
ČR Těrlicko, i to, že za tak krátkou dobu vyřešili případ.
Za vynikající práci děkuji oběma policistům i vedoucímu OOP
ČR Těrlicko. Nejlepším vysvědčením pro policii je, že si získává
důvěru občanů a to svými výsledky práce i přístupem k občanům.

Anna Babišová
referent odboru životního prostředí

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍ SBÍRKOU
Ve dnech 31.3. a 1.4.2009 proběhla historicky první sbírka
pro humanitární organizaci ADRA v naší krásné obci
Albrechtice. Název letošní sbírky byl Pomáhat je radost.
Žáci naší základní školy O. Zem, A. Wawrzyczková, J. Jonszta,
A. Skotnicová, M. Čížková, K. Folwarczná, P. Ondrúšek
vybrali na dvě pokladničky 4 763,- Kč a jim patří především
za tuto obětavou činnost a odvahu poděkování.
Touto cestou chci rovněž poděkovat starostovi obce Ing. Vladislavu Šipulovi za porozumění a vstřícnost, kterou vůči této
aktivitě projevil a taktéž děkuji Mgr. Pavle Martinkové
za účinnou pomoc při organizaci této sbírky.
Účelem vybraných peněz je podpora obětí teroristických útoků
a humanitárních katastrof na území České republiky a zemí,
které jsou pro zahraniční rozvojovou spolupráci prioritní.
Výčetka sbírky a doklad o odeslání peněz do centrály ADRY
je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Nadace ADRA byla založena v USA v roce 1956 a má zastoupení ve 125 státech světa. V České republice působí od roku
1992. V současné době patří mezi nejvýznamnější poskytovatele humanitární pomoci.
V neposlední řadě chci poděkovat všem ochotným dárcům,
kteří ví, že pomáhat JE RADOST:
Za humanitární organizaci ADRA Karel Folwarczny

Alfréd Smelík

SDĚLENÍ
Na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se Obec Albrechtice
stává dnem 1. 7. 2009 plátcem daně z přidané hodnoty.
V souvislosti s tím dojde k úpravě cen některých služeb
a občané o těchto změnách budou včas informováni.
Gradková Mária, finanční oddělení

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce Albrechtice na svém zasedání dne 21.
dubna 2009 rozhodlo usnesením č. 15 pořídit nový územní
plán obce podle platného stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Obecní úřad tímto seznamuje občany s připravovaným záměrem a současně stanoví lhůtu do 30. června
2009, dokdy je možno uplatnit případné náměty a požadavky
se žádostí o zapracování do nového územního plánu obce.
Návrhy a žádosti je možno podávat na Obecním úřadě
v Albrechticích, na podatelně, případně na stavebním úřadě.
Halina Chudaničová
Stavební úřad

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany obce Albrechtice, že ke dni 1.6.2009
dochází ke změně návštěvního řádu na katolickém hřbitově
na ul. Školní.
Hřbitov bude pro návštěvníky otevřen ve všední dny v době
od 600 hod. do 2000 hod.
Ve dnech pracovního klidu od 800 hod. do 2000 hod.

Kulturní a sportovní akce pořádané v obci Albrechtice
v období od června do prosince 2009

Datum konání
28. 6.
18. 7.
5. – 6. 9.
23. 9.
prosinec

Název akce
Albrechtická pouť
Srnčí hody
Albrechtická míle, Evropský
pohár – Pohár starosty obce *
Setkání s nejstaršími občany
Adventní koncert

Pořadatel
Obec Albrechtice
Honební společenstvo Albrechtice
Autoklub Albrechtice

Místo konání
areál Zámostí
areál Zámostí
areál Zámostí

Obec Albrechtice
Slezská církev evangelická a.v.

Vánoční koncert

Obec Albrechtice

Dům PZKO
před budovou OÚ,
v případě nepříznivého
počasí v kostele
Římsko-katolický kostel

(termín bude
upřesněn)

prosinec
(termín bude
upřesněn)

* Upozorňujeme na uzavírku ul. Těšínské v úseku od kruhového objezdu na sídlišti ve směru na Český Těšín po křižovatku na Stanislavice
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Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě
v Albrechticích
Vás srdečně zve na

Aktyw dla Spraw Obywatelskich przy Urzędzie
Gminy w Olbrachcicach
serdecznie zaprasza na

„SETKÁNÍ OBČANŮ“

„SPOTKANIE OBYWATELI”

starších 70 let v Domě PZKO v Albrechticích,
které se uskuteční
dne 23.9.2009 v 1500 hod.

którzy ukończyli 70 lat.
Spotkanie odbędzie się dnia
23.9.2009 o godz. 1500
w Domu PZKO v Olbrachcicach.

Program a občerstvení zajištěno.
Všechny zve
SPOZ

Program i bufet zapewniony.
Aktyw dla Spraw Obywatelskich

TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE

MEDVĚDÍ STEZKA

Letošního ročníku školní recitační soutěže se zúčastnilo
20 žáků, tedy devatenáct děvčat a dva muži. Velmi dobře se
připravili, a tak jsme slyšeli výrazný přednes s dobrým pochopením obsahu básní. Tentokrát zazněly ve větší míře i písňové
texty, především Karla Kryla, a ty přehlídku příjemně oživily.
Každý ročník má své hvězdy a také letos se objevily. Překvapily Veronika Charvátová a Sandra Křížová ze šesté třídy, zajímavý výkon předvedl Lukáš Křižánek z 9.B, a to nejen proto,
že kvůli soutěži odložil o chvíli zkoušky v autoškole .
V kategorii 6. a 7. ročníků zvítězila Veronika Charvátová
(6.A) před Sandrou Křížovou (6.A) a Markétu Wachtarczykovou (7.A).
V kategorii starších recitátorů udělila porota dvě druhá místa,
a to Kamile Šebestové(8.B.) a Denise Hnátové (9.B). Třetí místo obsadil Lukáš Křižánek.
Blahopřejeme výhercům, zúčastněným děkujeme za dobré
výkony a těšíme se na příští ročník.

V sobotu 25.4.2009 se ve spolupráci s TJ zúčastnilo 24 žáků
naší školy sportovně branné soutěže Medvědí stezka, která
se konala v Tyře. Počasí závodníkům přálo, ale mnohem
důležitějším aspektem byla celková fyzická i duševní schopnost obstát v náročném horském terénu, znát taje a záludnosti
topografie, uzlování, ovládat mapu, buzolu, zdravovědu, mít
dobré pozorovací schopnosti, umět mířit na cíl, znát přírodu
a dobře se v ní orientovat a být vytrvalý v běhu.
Všechny tyto schopnosti žáci 1. a 2. stupně naší školy měli
a díky tomu 6 dvojic postupuje do krajského kola Medvědí
stezky, které se koná v sobotu 30.5.2009 v Kunčicích pod
Ondřejníkem.
Krajských závodů se zúčastní tito žáci:
J. Szymutko
M. Siudová
A. Kozel
Z. Poláková
O. Zem
K. Poláková
P. Vavrica
H. Králová
V. Tomeček
M. Siudová
D. Bačo
V. Králová

r ecitační soutěž 2009

Mgr. Lenka Kocurková

Postupujícím žákům gratulujeme a všem účastníkům
závodů v Tyře děkujeme za vzornou reprezentaci TJ Albrechtice a naší školy.
Mgr. J. Kowalczyková

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ
DĚTSKÉ RADOVÁNKY
V sobotu dne 6.6.2009 od 1500 hodin se v areálu Na Zámostí
uskuteční tradiční dětské radovánky pořádané ZŠ Albrechtice ve spolupráci se sdružením Rodina a škola. Žáci pod vedením svých pedagogů připravili program, ve kterém můžete
zhlédnout jak taneční a pohybová vystoupení, tak i pěvecká
čísla. Děti se také mohou těšit na množství soutěží a her a pro
dospělé je ve večerních hodinách připravena diskotéka.
V sobotu dne 6.6.2009 od 15.00 hodin se v prostorách
zahrady Dělnického domu v Albrechticích uskuteční dětské
radovánky Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Albrechtice. Se svým programem se představí jak děti mateřské školy, tak i žáci základní školy. Pro
rodiče je připraven večer plný hudby, k poslechu a tanci bude
hrát skupina Forum pod vedením pana Bronislava Kapiase.
6

Albrechtické listy

D IVA D LO
8. dubna 2009 měli svůj den albrechtičtí ochotníci ze Společnosti přátel Járy Cimrmana. Uvedli v Dělnickém domě
v Albrechticích svou třetí hru z dílny dramatických velikánů
Cimrman-Smoljak-Svěrák, hru Švestka.
Profesor Zajíček a pan docent Ohnmacht se tentokrát spokojili s rolí herců. Do laskavého pohledu autorů na stáří a jeho

neduhy, jako je například občasné zapomínání předmětů
nebo myšlenek, si zatím vzhledem ke svému mládí a nedostatku zkušeností se sklerózou nedovolili vnést svůj pohled.
Před plným sálem diváků se odehrál příběh mladého železničáře Kamila Patky, toužícího po dívce svých snů a drama
sklizně švestek z jedinečného stromu, rostoucího právě ve staničce Středoplky.
Hráli: Přemysl Hájek – Filip Zajíček, Blažej Motyčka – Jan
Ohnmacht, Kamil Patka – Daniel Kucharczyk, Eda Wasserfall
– Lukáš Inkomer, Sváťa Pulec – Andreas Oczko, Jenny Suk
a Kryštof Nastoupil – Pavel Vavrica, Emilka Najbrtová – Lukáš
Novák, Andulka Šafářová – Filip Egri
Technická a organizační spolupráce: Marek Miech
Zvuková režie: Tomáš Brzoska, Tomáš Kruczek
Kulisy: Taťána Pawerová a její žáci z Albrechtic
Režie: Lenka Kocurková
Bývalí a současní žáci ZŠ a MŠ Albrechtice vystupující pod
názvem Společnost přátel Járy Cimrmana děkují svým příznivcům, divákům a fanouškům za zájem, Obci Albrechtice za
podporu a výborné podmínky ke zkouškám a realizaci představení.
Mgr. Lenka Kocurková

EXKURZE V PRAZE

OSLAVA DNE ZEMĚ

Jako tornádo se přehnaly 6.května 2009 dvě albrechtické třídy deváťáků Prahou. Během jednoho dne jsme viděli hlavní
pražské památky – z Hlavního nádraží jsme přes Václavské
náměstí vyrazili metrem na Malou Stranu do Valdštejnských
zahrad a chrámu svatého Mikuláše, prošli jsme Nerudovkou,
ulicí korunovačních průvodů, až na Hradčanské náměstí.
Obešli jsme všechna nádvoří Pražského hradu, obdivovali
chrám svatého Víta s kaplí sv. Václava a sešli do hrobky českých králů.
Samozřejmě jsme vystoupili na Petřín, někteří se podívali do
Muzea Járy Cimrmana a lanovkou jsme dorazili na Újezd.
Přes Kampu kolem Werichova domu jsme vystoupili na Karlův most a turisty zaplněnými uličkami Starého Města jsme
se prodírali k orloji na Staroměstské náměstí. Někteří zvládli i výstavu Republika v Národním muzeu, někteří nákupy,
někteří se stali uměleckými hvězdami na Karlově mostě..
Největší atrakcí naší cesty byla návštěva Parlamentu České
republiky. Viděli jsme nejcennější listiny našeho státu, pozorovali politiky při práci, s některými jsme se i setkali. Návštěvu nám umožnil albrechtický rodák a také bývalý žák naší
školy Ondřej Macura.

Každoročně se naše škola zapojuje do oslav Dne Země (22. dubna),
kdy proběhne nejen úklid okolí naší školy, ale také ekologické
hry, kde děti soutěží ve znalostech z přírody.
V pátek 24. dubna vyrazili žáci naší školy, vyzbrojeni hráběmi,
smetáky a motyčkami, do přilehlých zelených ploch kolem
budovy školy, aby uklidili nepořádek nejen sami po sobě, ale
také po ostatních, kteří si někdy pletou zelenou trávu s odkládacím prostorem pro papírky, sáčky a jiné nepotřebné věci.
Po dvou hodinách manuální práce byla pro každou třídu 2. stupně připravena sada úkolů. A co se luštilo? Např. Za kolik roků
se rozpadne v přírodě skleněný střep nebo pomerančová slupka,
obrázková šifra, do jaké sběrné nádoby patří rozbitá žárovka
a nechyběl kvíz s přírodovědnými otázkami.
A jak to dopadlo? Vítězem mezi 6. - 7. třídou byla 6. A a nejlepší
mezi 8. - 9. třídou byla 8.A.
Všem vítězům i poraženým blahopřejeme a těšíme se na další rok.

Mgr. Lenka Kocurková, Said Habboudji

Albrechtické listy

Mgr. Kateřina Hořejší

OLY M PI Á DY
Vítězkou školního kola fyzikální olympiády se stala Andrea
Brzosková z 8.A, která si nejlépe poradila s pěti nelehkými
úlohami. Postoupila do okresního kola, které se konalo
1. dubna a obsadila 12. místo z 27 soutěžících.
Andrea Rzymanková ze 7.A zvládla náročné úkoly biologické
olympiády a postoupila do okresního kola, které proběhlo
29. dubna v Karviné. Obsadila 14. místo ze 35 účastníků.
Úspěšnými řešiteli školního kola matematické olympiády se
staly Veronika Dziedzicová ze 7.A, Marie Szewieczková z 8. A,
Marta Waloszková z 8.B a Adéla Wawrzyczková z 9.A, které
zvládly vypočítat pět těžkých matematických úloh a postoupily do okresního kola.
Všem gratulujeme.
Žákyně připravovaly: Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Kateřina
Hořejší, Mgr. Irena Ruhswurmová, Mgr. Radmila Záviská
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ZA HVĚZDAMI A NEROSTY

P O D H VĚ ZDA MI

Poslední dubnový čtvrtek se žáci devátých tříd vydali na
exkurzi do planetária v Ostravě, kde zhlédli pořad Skrytá krása
vesmíru. Moderní pozorovací technika umožnila spatřit
vesmírné objekty v plné kráse. V pořadu jsme prošli galerií
vesmírných obrazů, které zachycují různá stádia vývoje hvězd,
obrazy prachoplynných mlhovin, v nichž se hvězdy tvoří
i z pozůstatků supernov a obrazy různých galaxií.
Pak jsme si šli prohlédnout jednu z největších geologických
sbírek na území České republiky v geologickém pavilonu VŠB
- TU Ostrava. Je zde vystaveno asi 15 000 exponátů rozdělených do několika sbírek: historické geologie, přehled hornin,
ze kterých se vytvářela zemská kůra, doplněna ukázkami hornin tohoto regionu, sbírka radioaktivních surovin, mineralogická sbírka a další sbírky.
Domů jsme přijeli se spoustou zážitků.
Možná by to mohl být tip na rodinný výlet.

Poslední březnový pátek se Globe tým spolu s klubem Debrujárů a dalšími žáky naší školy vydal pozorovat hvězdnou
oblohu v doprovodu Kateřiny Hořejší, Miriam Charvátové
a Mileny Zálešákové. PROČ? Zapojili jsme se do Mezinárodního sledování světelného znečištění oblohy. Metodika je
založena na pozorování souhvězdí Orion a jeho viditelnosti.
Počasí nám sice nepřálo, ale déšť nikomu nevadil. Orion jsme
sice neviděli, ale zahráli jsme si různé hry a o hvězdné obloze
si aspoň povídali. V sobotu už byla obloha poseta hvězdami
a mohli jsme poslat hlášení o viditelnosti souhvězdí z naší
obce Albrechtice.
Záznamy z celého světa si můžete prohlédnout na www.globe.
gov/GaN/analyze.html
Příští rok se určitě do pozorování souhvězdí Orion opět
zapojíme.
Mgr. Miriam Charvátová

Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Kateřina Hořejší

Klokan 2009
Jak již bývá dobrým zvykem, i letos se na naší ZŠ v březnu
uskutečnila mezinárodní matematická soutěž KLOKAN.
Zapojili jsme se do všech kategorií a zde jsou jména těch nejlepších:
kategorie CVRČEK ( 2.–3. třída):
Zde patří poděkování a obdiv všem soutěžícím, že se prokousali záludnými úkoly.
kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída): celkem 18 žáků
1.
Jurzica David
5.A
86 bodů
2.
Caldová Denisa
4.A
63 bodů
3.
Wróbel Daniel
5.A
62 bodů
kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída): celkem 37 žáků
1.
Waloszek Vojta
6.A
80 bodů
2.
Bartková Natálie
7.A
68 bodů
3.
Ošlejšek Martin
7.A
67 bodů
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín,
příspěvková organizace

srdečně zve děti k zápisu
pro školní rok 2009/10
do ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín
pobočka Albrechtice
Můžete se přihlásit na tyto nástroje:
klavír, zobcová flétna, housle, keyboard, kytara.
Přihlášky si můžete vyzvednout u učitelů ZUŠ na pobočce v ZŠ ul. Školní v odpoledních hodinách denně do
konce června 2009. V případě zájmu o výtvarný, taneční,
literárně-dramatický obor a další hudební nástroje: bicí,
fagot, harfa, klarinet, kytara basová i elektrická, kontrabas, lesní roh, příčná flétna, saxofon, violoncello a trubka se hlaste přímo v ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně.
Bližší informace o škole najdete na www.zus-tesin.cz
Renata Wdówková, ředitelka ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín
ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace
Sokola Tůmy 10/105, 737 01 Český Těšín
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kategorie KADET (8. a 9. třída): celkem 34 žáků
1.
Waloszek Jan
9.A
2. – 3. Folwarczná Klára
8.B
Koch Patrik
8.B

92 bodů
56 bodů
56 bodů

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme hodně
sil ke zdolávání dalších záludných matematických příkladů!
Za vyučující matematiky
Mgr. Radmila Záviská

PY TH AGORI Á DA
Jednou z mnoho matematických soutěží, do kterých se pravidelně naše ZŠ zapojuje, je Pythagoriáda – soutěž pro 6. a 7.
třídy. Tato soutěž má školní kolo, ze kterém byli úspěšnými
řešiteli Vojta Waloszek ze 6. A třídy ( vyučuje Mgr. R. Záviská)
a Natálie Bartková ze 7.A třídy (vyučuje Mgr. I. Ruhswurmová). Oba tito žáci postoupili do okresního kola, které se konalo
dne 23. dubna 2009 v Havířově. V silné konkurenci byl opět
Vojta Waloszek úspěšným řešitelem a umístil se na výborném
2.místě, pouhý 1 bod za vítězem. Oběma řešitelům gratuluje
a přejeme hodně podobných úspěchů.
Mgr. Radmila Záviská
Albrechtické listy

POKUSMÁNIE 2009 HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Náš klub Debrujárů se letos aktivně zapojil do celostátní soutěže Pokusmánie. Ve čtyřech měsících postupně řešíme úkoly,
hádanky, hlavolamy a bádáme nad pokusy a problémy. Například jsme zjišťovali, zda bramborou a okurkou prochází elektrický proud, vyráběli hudební nástroje, solné lampy, vodní
čočky, potápěče, elektroskopy a spoustu dalších zajímavých
pokusů a hlavolamů. Korespondenční kolo končí 31. května.
Zažili jsme při plnění úkolů zábavu i poučení.
Mgr. Miriam Charvátová, vedoucí klubu

Také v tomto školním roce se děti seznamují se základy
1. pomoci při práci ve zdravotnickém kroužku. Letos se ošetřováním různých poranění mohli naučit jak žáci 2. stupně tak
i 1. stupně. Jejich celoroční práce vyvrcholila soutěží Hlídek
mladých zdravotníků, kterou organizuje český červený kříž.
Městského kola se zúčastnila čtyři družstva 2. stupně a dvě
družstva 1. stupně, které se podělila o první až třetí místa.
Vítězové mladší a starší kategorie postoupili do okresního
kola. V Karviné se 5. 5. 2009 konalo okresní kolo této soutěže
a obě naše družstva získala 1. místo a tím si vybojovala postup
do regionálního kola v Olomouci, které proběhne v sobotu 13.
června 2009.
Za 1. stupeň budou naši školu reprezentovat: A. Budjačová
(5.A), M. Gerlochová (5.A), K. Zajíčková (5.A), O. Chodura
(5.A) a T. Janulková (4.A).
Družstvo druhého stupně tvoří: N. Siudová (9.A), S. Matwijková (9.B), M. Pytlíková (9.B ), K. Třinecká (8.B) a M. Waloszková (8.B).
Těchto krásných výsledků dosahují naši žáci díky výborné spolupráci s Českým červeným křížem Karviná, kdy nás
několikrát navštíví ředitelka Marie Hlaváčová na branném
dni, besedách pro 7. a 8. třídy a také v kroužku, kde nejen
předvede účinnou první pomoc, ale také maskování jednotlivých zranění. Za tuto spolupráci patří paní Hlaváčové naše
poděkování.
Přejeme našim družstvům v regionálním kole mnoho úspěchů.

EVROPSKÝ DEN
„Myslím si, že takto by se mělo učit častěji, protože to bylo
podle mě lepší, než se normálně učit.“
Petra B.

Mgr. Kateřina Hořejší

OPRAVA TERMÍNU

„Z celého dne mám velmi dobrý pocit a myslím, že by se mohlo takovým způsobem uskutečnit více hodin.“
Dan B.

Schůzky rodičů dětí, které byly v letošním roce
13. února 2009 u zápisu a obdrželi rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Albrechticích, nechť se dostaví na

„Myslím si, že jednou za rok je taková akce dobrá, žáci si
vyzkouší i jiný styl učení a že je to baví.“
Kája T.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKU
v pátek 19. června v 15.00 hodin, ve 3. třídě MŠ.

Tak to je několik ohlasů na Evropský den, který se konal dne
19. 3. 2009 na ZŠ v Albrechticích. Paní učitelky 2. stupně
si letos připravily vyučovací hodiny na téma „Co Evropa dala
světu“. Žáci se dozvěděli zajímavosti o životě W.A.Mozarta,
Leonarda da Vinciho, o významných objevech, pohádkových
postavách, angličtině nebo divadle. Abyste sami získali malou
představu, zkuste i vy zodpovědět pár otázek:
• Víte, kdo vynalezl dynamit?
• Víte, jak dlouho by trvalo přehrát všechny Mozartovy skladby?
• Víte, které české slovo se používá na celém světě?
• Víte, z kterého řeckého ostrova pochází Pythagoras?
• Víte, kolik mužských portrétů namaloval Leonardo da Vinci?
A na závěr zvládnete, jako správný herec, říct třikrát rychle za
sebou: Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy? Pokud se vám podařilo zodpovědět všechny otázky a vypořádat se i s posledním
úkolem, jste výborní. Pokud ne, nevadí, protože člověk se učí
celý život.
Mgr. Jarmila Stoklasová
Správné odpovědi: /Nobel, 9 dní a 9 nocí, robot, Samos, jeden/

Albrechtické listy

Na programu budou:
■ organizační záležitosti mateřské školy
■ seznámení se Školním programem MŠ
■ informace podle zájmu rodičů
Květa Fusiková, vedoucí učitelka

JA Z YK Y HROU
Žáci naší ZŠ se rádi zúčastňují jazykové soutěže Jazyk hrou,
kterou již několikátým rokem pořádá ZŠ Mládežnická v Havířově – škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Účastní se
dvojčlenné hlídky v angličtině a v němčině. Letos nás v anglickém jazyce reprezentovali Andrea Brzosková z 8.A a Patrik
Koch z 8.B a v konkurenci 40 hlídek se umístili na krásném
19. místě. Zástupci v německém jazyce - Denisa Goluchová
z 8.A a Tomáš Kruczek z 9.B – obsadili mezi 21 hlídkami
výborné 9. místo.
Gratulujeme!
Za vyučující cizích jazyků
Mgr. Radmila Záviská
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O SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Szanowny czytelniku, rok szkolny 2008/2009 dobiega końca
i czas podsumować pracę naszej szkoły i przedszkola.
Jak każdego roku mieliśmy i w drugim półroczu roku szkolnego 2008/9 bardzo dużo pracy pozalekcyjnej. Tutaj chcę
podziękować wszystkim pracownikom szkoły i przedszkola,
którzy bezinteresownie pomagali w organizacji zajęć. Serdecznie dziękujemy również pani Jadwidze Feber i Michałowi
Febrowi za pomoc w nagraniach muzyki dla naszych uczennic. Nasze uczennice Marysia Konesz i Agatka Guńka w krótkim programie dnia 26.3.2009, który z okazji Dnia Nauczyciela już tradycyjnie organizuje dla pracowników szkół
i przedszkoli Urząd Gminny Olbrachcice, przekonały publiczność o swoim muzycznym talencie. Następnie nauczycielki z dziećmi przygotowały krótki program z okazji Świąt
Wielkanocnych dla naszych najstarszych obywateli i z życzieniami 8.4.2009 odwiedziły Dom Opieki Społecznej. Dzieci
każdego roku chętnie przygotowują program oraz laurki
z życzeniami dla obywateli DPS-u ponieważ wiedzą, że będą
zawsze serdecznie przyjęte.
Dnia 15 kwietnia odbyły się eliminacje do XI Festiwalu
Piosenki Dziecięcej, które odbyły się w Czeskim Cieszynie
na Strzelnicy i nasze uczennice Marysia i Agatka dobrze się
zaprezentowały, lecz niestety nie udało im się przejść do finału, który odbędzie się w październiku 2009 w Hawierzowie.
Może za dwa lata będą miały więcej szczęścia, bo talentu im
na pewno nie brakuje.
W tym czasie uczniowie rozpoczęli kurs pływania w Sibicy
a przedszkolaki korzystały z dobrodziejstw jaskini solnej
w Suchej Górnej oraz robiły pierwsze postępy w nauce pływania w Hawierzowie.

We wtorek 21 kwietnia nasi najstarsi uczniowie Basia Kloza,
Lenka Chromík oraz Bogdan Kajstura pojechali wraz z panią
nauczycielką Janiną Guńka do PSP w Bystrzycy na zawody
pływackie szkół podstawowych, których celem jest zachęcenie jak najszerszej rzeszy dzieci i młodzieży do aktywnego
ruchu. Nasi zawodnicy dobrze się spisali mimo iż nie przywieźli żadnego medalu.
Z okazji Dnia Ziemi, który przypada na dzień 22 kwietnia,
w szkole cały tydzień odbywały się zajęcia lekcyjne formą
nauczania projektowego z celem lepiej poznać i nauczyć się
szanować i chronić nasze środowisko naturalne. Uczniowie
uczyli się jak segregować zwykłe śmieci, dlaczego to jest tak
ważne oraz próbowały się zastanawiać nad możliwościami
jakie mają one same by wszystkim nam się żyło lepiej i zdrowiej.
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W Domu PZKO w Olbrachcicach 7 maja nasza szkoła zwiedziła wystawę Zbigniewa Kubeczki - exlibris i jego córki Agaty
– fotografie. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali przepiękne
prace obydwu autorów i przy okazji w szkole sami zaprojektowali własne exlibrisy.
W czwartek 21 maja nasi rodzice z Macierzy Szkolnej na czele
z prezesem Mariolą Nožička przygotowali dla naszych uczniów igrzyska lekkoatletyczne w następujących dyscyplinach:
skok w dal, bieg na 50m, bieg na 300m oraz rzut piłeczką.
W tym roku zaprosiliśmy również naszych kolegów ze Stonawy.
W czasie kiedy wrzała gorąca walka na boisku lekkoatletycznym przy czeskiej szkole grupa rodziców na czele z panem
Davidem Nožičką przygotowała w ogrodzie szkolnym stopnie
dla zwycięzców, ognisko do opiekania parówek oraz ławki dla
rodziców i najmłodszych dzieci z przedszkola. Piękne nagrody
które zakupiła macierz szkolna obydwu szkół dzieciom sprawiły ogromną radość. A oto nasi zwycięzcy. W kategorii
I. dziewczyn / klasy 1.- 3./ 1. miejsce Marysia Konesz / Olb./,
2. miejsce Marta Michałek /Ston./, 3.miejsce Natalia Kiedroń
/Ston./. W kategorii I. chłopców zyskał 1. miejsce Dominik
Kalisz /Ston./, 2. miejsce Michał Heczko /Ston./ i 3. miejsce
Adam Drobisz /Ston./. Kategoria II. Dziewczyny 1. miejsce
Agatka Guńka /Olb./, 2. miejsce Lenka Chromík /Olb./,
3. miejsce Basia Kloza /Olb./. Kategoria II. Chłopcy 1. miejsce
Bogdan Kajstura /Olb./ i 2. Miejsce Przemek Orszulik /Ston./.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przygotowanie tej tradycyjnej imprezy a zawodnikom za miłe wrażenia
sportowe.
Dzień Matek obchodzi się w wielu krajach na całym świecie
chociaż nie zawsze w tym samym dniu. W naszej szkole
zapraszamy nasze mamusie zawsze pod koniec maja /26.5./.
I w tym roku uczniowie oraz przedszkolaki przygotowały
sympatyczny program dla swoich mam oraz własnoręcznie
wykonały drobne prezenciki i laurki z serdecznymi życzeniami.
Jak co roku mamusie mogły sobie po programie na chwilę odpocząć oraz pogawędzić przy kawie czy herbatce w naszej szkole.
Jolanta Kożusznik, dyrektor szkoły
Albrechtické listy

STALI JSME SE SPONZORY
Informujeme Vás, kteří jste si oblíbili Den tradic a které
zajímá, jak jsme využili peníze vybrané na našem vánočním
jarmarku. Již podruhé jsme poslali šest tisíc korun Nadačnímu
fondu Nehemia, Selská 29, Havířov pro etiopského chlapce
Dagnachewa Tademe Gurmu.
„Nedávno jsme dostali dopis od pana Cáska, který v Etiopii
byl a projekt pomoci chudým africkým dětem kontroloval.
Citujeme:
V průběhu cesty do Afriky ve dnech 10. - 23. března, jsme
navštívili Etiopii a Tanzanii. Cílem cesty byla návštěva
a kontrola projektů v těchto dvou zemích.
V Etiopii jsme strávili celkem čtyři dny a z nich jeden právě
v našem projektu v Koffele. Po příjezdu na místo nás děti opět
jako již před dvěma lety vítaly zpěvem a květinami. Po úvodních formalitách jsme dětem předali dárky přivezené z ČR
v podobě sladkostí, nafukovacích balonků a drobných hraček.
Ředitel projektu nás podrobně informoval o činnosti a aktivitách projektu za uplynulé období. Byli jsme informováni
o tom, že v rámci projektového rozpočtu byla sedmdesáti čtyřem dětem poskytnuta lékařská péče.
V rámci hygienické výchovy bylo pro děti nakoupeno 750
kusů mýdla. Děti také pravidelně dostávají školní uniformu;
která se skládá z bot, kalhot či sukní, triček a ponožek. Dětem
bylo rozdáno 1500 sešitů, 1500 tužek a 1500 per.
V rámci potravinové pomoci bylo nakoupeno 9000 kg kukuřičné mouky a 690 litrů rostlinného oleje. Každé dítě dostalo
60 kg mouky a 4,6 litrů oleje. Pro šest sociálně slabých rodin
bylo nakoupeno celkem 12 ovcí. Každá rodina dostala dvě
ovce. Pro další sociálně slabou rodinu byl zakoupen včelí úl.

Z VYSTOUPENÍ
DRAMATICKÉHO KROUŽKU
I v letošním školním roce jsme vystoupili s programem na
Setkání se seniory v PZKO. Básně, písně, hra na flétnu, vystoupení prvňáčků a mažoretek se velmi líbil, jelikož byly oceněny
velkým potleskem.
Třikrát jsme také přivítali na Obecním úřadě v Albrechticích
malé občánky básněmi, písničkou a ukolébavkou. Miminek
bylo vždy hodně a jsme rádi, že nám přibyli budoucí kamarádi
a kamarádky.
Na podzim jsme také byli svědky opětovného slibu manželství na diamantových a zlatých svatbách na Obecním úřadu
v Albrechticích. Báseň „Zdá se Vám, že to bylo včera“ a hra na
flétničku jistě přispěly k slavnostní chvíli toho tohoto vzácného obřadu. Všem manželům přejeme hodně zdraví.
V prosinci jsme vystoupili spolu s polskou ZŠ a ZUŠ v Domově
s pečovatelskou službou s vánočním a v dubnu s velikonočním programem plným básní, písní a hrou na nástroje. Vlastnoručně vyrobenými přáníčky jsme jim popřáli hodně zdraví
k vánočním a velikonočním svátkům.
V březnu jsme v dělnickém domě přednášeli, hráli a zpívali
za doprovodu pana učitele Palowského a jeho žákovský dechový
orchestr všem účastníkům Dne učitelů zvedl dobrou náladu.
V letošním roce se velmi úspěšně zapojili i prvňáčci.

Jednou ročně je pro děti
také pořádán celodenní
školní výlet autobusem.
V loňském roce děti zasadily v areálu školy 15 jabloní a 15 rostlin Artemisia
(pelyněk), z které se v Etiopii vyrábí lék na prevenci malárie a leukémie.
Ředitel projektu se také
zmínilo tom, že na mnohých dětech registruje
v poslední době i pozitivní
změnu v chování.
Děkuji Vám všem za
Vaši důvěru, kterou nám
skrze Vaši pomoc projevujete. Také děkuji za
Vaše odhodlání a ochotu podílet se na změně
životů těchto dětí.“
Leoš Cásek
Chlapec má 8 let, má tři bratry a čtyři sestry a jeho tatínek
je dělník.
Jsme rádi, že jste spolu s námi pomohli dobré věci.
Mgr. Lenka Kocurková

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ve dnech 12. – 15. května se konala recitační soutěž na 1. stupni ZŠ. Děti měly zajímavé, vtipné i klasické verše dobře
připraveny. Klavírní skladbičky v podání Gabriely Demelové
zpestřily čas, kdy všichni netrpělivě čekali na vyhodnocení.
V prvním ročníku zvítězila Lenička Kožuszniková s básní
Modrá očka, v druhém ročníku zvítězil Marek Szymutko
s básní Polámal se mraveneček, ve třetím ročníku vyhrála
Michaela Chnúriková s básní Vítr kadeřník, ze čtvrtých tříd
byla první s Kočičí básničkou Denisa Caldová a páté třídy
nejlépe reprezentovala Marie Gerlochová s básní Zvířátka
a loupežníci. Všem žákům i na dalších místech gratulujeme
a v příštím roce přejeme co nejlepší umístění. Je to velmi
dobře, že tyto děti sáhnou po knize veršů a nestydí se reprezentovat svou třídu.
Mgr. Dagmar Uvírová

Pěkné prázdniny přejí děti
a
paní učitelka Dagmar Uvírová.
Albrechtické listy
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POD MODROU OBLOHOU
Tento romantický název patří mezinárodní soutěži, která se
již 4. rokem koná na ZŠ v Moravské Třebové. Jedná se o
výtvarnou soutěž, která umožňuje propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem.
Všichni účastníci museli použít stejnou techniku:
odevzdávali výtvarné práce zpracované pouze v základním
programu Malování - operačního systému Windows.
Tohoto letošního čtvrtého ročníku se poprvé zúčastnili také

žáci z naší základní školy v Albrechticích – Petra Galambošová z 9. B a Martin Ošlejšek ze 7. A. A vůbec si nevedli špatně.
Soutěžního klání se zúčastnilo 330 škol s 3000 výtvarnými
pracemi. A jen pouhá stovka prací byla vybrána a vystavena ve
výstavní síni v Moravské Třebové – mezi nimi i výtvory našich
nadaných počítačových výtvarníků.
Martin i Petra zpracovávali stejné téma – ŠTĚSTÍ. A jak si
vedli posuďte sami, zde jsou jejich vítězné obrázky.
Mgr. Irena Ruhswurmová
více informací na webu http://www.2zsmtrebova.cz/pmo.htm

Martin Ošlejšek - 7.A

J E DN I Č K A Z N U LY
Víte jak se dají udělat z nuly jedničky?
To stačí, když náš klub Debrujárů Absolutní termodynamické
nuly vyrazí za dětmi do mateřské školy. Hned se z nich stávají
naprosté jedničky, když dokáží i ty nejmenší děti zabavit svými debrujárskými pokusy.
Druhé úterý v březnu jsme navštívili s několika zajímavými
pokusy 2. oddělení mateřské školy. Děti si všechny pokusy se
zájmem a s radostí vyzkoušely. Úspěch byl obrovský. Všichni
pak nadšeně předváděly pokusy i doma rodičům a sourozencům.
Od té doby jsme byli ještě několikrát se zajímavými pokusy
ve školce . A chystáme se s šikovnými mrňousky založit nový
debrujárský klub.
Mgr. Miriam Charvátová
vedoucí klubu

Petra Galambošová – 9.B

EXKURZE – TUTANCHAMONOVA HROBKA
ANEB CESTA ČASEM DO TAJEMNÉHO
SVĚTA STARODÁVNÉHO EGYPTA
Od 16.10.2008 se konala v Brně unikátní výstava „Tutanchamon – jeho hrob a poklady“.
Tutanchamonova hrobka byla pro zachování autentičnosti
zrekonstruována ve stejném měřítku. K vidění v ní bylo přes
1000 replik původních pokladů, vyrobených nejlepšími egyptskými řemeslníky. Všechny informace o starodávné kultuře
– kult smrti, božstva, dynastie, hieroglyfické písmo – byla
představena za pomoci nejmodernější multimediální techniky.
A uprostřed toho všeho stál Tutanchamon, který osmdesát pět
let po otevření hrobky, opět ukázal svá tajemství. A žáci naší
školy byli při tom. 11.3.2009 se 42 žáků naší školy vydalo do
Brna na tuto jedinečnou výstavu a se zatajeným dechem nejdříve zhlédli filmy o starověkém Egyptě, Tutanchamonovi,
Nefertiti, Howardu Carterovi (objevitel hrobky) a pak si se
zájmem prohlédli vystavenou expozici.
Mgr. Pavla Martinková

BĚH VÍTĚZSTVÍ – PŘÁTELSTVÍ
Dne 6. 5.2009 se ve Stonavě uskutečnil již 32. ročník „Běhu
vítězství“. Celkem se závodů zúčastnilo 274 žáků ze škol
z Albrechtic, Stonavy, Horní Suché, Těrlicka a Marklowic
v Polsku. Naši školu reprezentovalo celkem 35 žáků z prvního
stupně a 11 žáků ze 2. stupně. A kteří žáci naší školy byli nejúspěšnější?
Zlaté medaile pro naši školu vybojovali Jakub Gabrhel ze 2.A,
Honza Mokrosz ze 4.A a Stáňa Palowski z 5.A. Stříbrnou
medaili získal Marek Branikovič ze 7.A a bronzové medile si
odvezli Adam Farnik ze 2.A a Markéta Wachtarczyková ze 7.A.
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Pavla Martinková
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DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ „PERMONÍČEK“ ATLE TICKÝ ČTY ŘBOJ
V letošním školním roce se konal již 5. ročník dějepisné soutěže „Permoníček“ na Základní škole Moravská v Havířově
pro žáky 6. a 7. tříd. Žáci naší školy se této soutěže pravidelně
zúčastňují a dosahují velice pěkných výsledků. Nejdříve jsme
zorganizovali školní kola této soutěže a do okresního kola
v Havířově postoupili 3 nejlepší v každé kategorii. V kategorii
žáků 6. tříd soutěžilo celkem 26 žáků a naši školu reprezentovali Veronika Charvátová, Jan Kotlář a Jakub Moravec, všichni
ze 6.A. Nejlépe v soutěži obstála Veronika Charvátová, která
obsadila druhé místo. V kategorii žáků 7. tříd soutěžili Andrea
Rzymanková, Martin Ošlejšek ze 7.A a Denis Křižánek ze 7.B.
S řešením úkolů v této kategorii si nejlépe poradil Martin
Ošlejšek, který se umístil na druhém místě.
Všem žákům blahopřejeme, děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů při
studiu historie.
Mgr. Pavla Martinková, Mgr. Lenka Kocurková

V. Charvátová (6.A), M. Ošlejšek (7.A)

V pondělí 27.4. 2009 se opět ve spolupráci s TJ Albrechtice
konal na hřišti SK ve Stonavě atletický čtyřboj.
Naši školu reprezentovalo 30 žáků a soutěžilo se v konkurenci
celkem 99 sportovců z Havířova, Orlové, Stonavy a Těrlicka.
Závodilo se v běhu na krátké a dlouhé trati, ve skoku dalekém
a v hodu kriketovým míčkem. Závody byly náročné fyzicky
i časově. Každý výkon jednotlivců podle věkových kategorií
byl bodově ohodnocen podle tabulek ASPV a body jednotlivých disciplín pak byly sečteny do celkové hodnoty. Žáci naší
školy podávali pěkné výkony a první čtyři místa postoupila
do krajského kola atletického čtyřboje, který se konal 16.5.2009
v Havířově.
Krajského kola se zúčastnili tito žáci:
S. Křížová
N. Chromiková
D. Polášková
N. Matwijková
M. Wachtarczyková
A. Wawrzyczková
J. Gabrhel
T. Hřivnáč
D. Wrobel
S. Palowski
M. Branikovič
V něm byla konkurence již velmi velká. Hodnocena byla celá
tříčlenná družstva v jednotlivých kategoriích. Protože někteří
naši sportovci svou účast v krajských závodech z různých
důvodů odmítli, nebyla družstva zcela naplněna a přes výborné
výsledky jednotlivců však tito žáci nemohli postoupit dál.
Z krásných 1. míst se mohou radovat N. Matwijková
a A.Wawrzyczková. 2. místo obsadil T. Hřivnáč.
Do celorepublikových závodů, které se budou konat 13.6.2009
v Brandýse nad Labem, postoupili tito reprezentanti:
J.Gabrhel, S.Palowski, M.Branikovič.
Je to opravdu krásné, když žáci naší školy díky své houževnatosti a výborným sportovním výsledkům mohou reprezentovat školu i TJ Albrechtice na republikových závodech v atletickém čtyřboji. Držíme jim palce, aby se jim i v tak náročné
konkurenci podařilo uspět.
Mgr. Jiřina Kowalczyková

VOLEJBAL V ALBRECHTICÍCH
Při tělovýchovné jednotě Albrechtice působí také volejbalový
oddíl. V současné době má 22 členů. Okresní volejbalový svaz
Karviná vyhlašuje a organizuje soutěže Okresní volejbalový
pohár Karviná a to v kategoriích mužů, žen,smíšených družstev a dívek. Všech těchto soutěží se dlouhodobě účastníme.
V sezóně 2008-2009 v kategorii smíšených družstev (4 muži
a 2 ženy) bylo přihlášeno celkem 16 družstev. Vítězem se stalo
družstvo TJ Albrechtice „A“,a družstvo „B“ skončilo 13. V kategorii žen bylo přihlášeno 7 družstev a vítězem se stalo také
družstvo TJ Albrechtice. Soutěž mužů je rozdělena na podzimní
a jarní část. Po polovině soutěže je družstvo TJ Albrechtic
na prvním místě. Soutěž dívek je zatím rozehraná a končí až
koncem května. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
hráčům a trenérům za práci a sportovní výkony, taktéž patří
velký dík i vedení školy, že nám vychází vstříc a umožňuje
nám jak tréninky, tak i hrát zápasy v tělocvičně základní školy.
Za volejbalový oddíl Milan Klívar
Albrechtické listy
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OS L AVA NAROZ E N I N M AT E Ř S KÉ Š KO LY

Kolemjdoucí občané naší obce si určitě povšimli, že už od
začátku tohoto školního roku máme na oknech veselé oznámení
o 25. narozeninách naší mateřské školy.
Společně jsme zvažovaly, jak tyto narozeniny oslavit. Došly
jsme k závěru, že kdyby nebyly děti, nebyla by ani mateřská
škola, a tak jsme do těchto oslav chtěly děti co nejvíce zapojit.
Protože naše děti jsou hravé, soutěživé a snaživé, vypracovaly
jsme projekt na Sportovní dopoledne s cílem zúčastnit se v různých dovednostních cvičeních. Pro tato cvičení jsme potřebovaly různá sportovní náčiní a pomůcky, ty jsme vybraly
a objednaly z nabídky dostupných katalogů. Výběr pomůcek

jsme volily i za tím účelem, aby byly využity i k pozdějším hrám
dětí na školní zahradě a hřišti.
Vše probíhalo na umělém sportovním hřišti u základní školy
ve čtvrtek 14. května. Objednané náčiní přišlo poštou, a co
hlavně, přálo nám počasí.
Celé sportovní dopoledne jsme organizačně promyslely. Jako
nejvhodnější řešení bylo vytvoření šesti stanovišť a rozdělení
dětí do šesti družstev, která postupovala od jednoho stanoviště
k druhému v doprovodu vždy jedné učitelky. A tak děti skákaly
přes překážky a podlézaly je, na poskládané kladině cvičily
rovnovážnou chůzi, po centrálním kruhu hřiště jezdily
na koloběžkách, procvičovaly balanční a nerovnou chůzi na
„říčních a horských kamenech“, skákaly ve skákacích pytlích
a chodily na kbelíkových chůdách. Cvičení nebyla závodivá,
děti měly možnost si je několikrát zopakovat, dokonce se naučily a zdokonalily v činnostech, které nikdy neprováděly. Podle
zájmu a ukázněnosti dětí jsme poznaly, že takové oslavy jim
přišly vhod. Za šikovnost dostaly medaile a nanuk. Nadšení
prožitého dopoledne komentovaly děti rodičům při odchodu
z mateřské školy.
Kristina Cielecká
učitelka

Celoškolní vyhodnocení sběru pomerančové a citrónové kůry
školní rok 2008/2009
Mateřská škola nasbírala celkem:
Pomerančová kůra: 161,57 kg

Citrónová kůra: 19, 5 kg

Děti – nejlepší sběrači
pomeranče

citróny

1. místo

Baron Michael

2.tř.

14,26 kg 1. místo

2. místo
3. místo

Romanowská Lea

3.tř.

10,75 kg 2. místo

Zuczková Natálie

3.tř.

8,60 kg 3. místo

4. místo

Grabowski David

2.tř.

7,45 kg 4. místo

5. místo

Kaděrová Barbora

3.tř.

6,90 kg 5. místo

Galusková Lucie

1.tř.

2,55 kg

Grabowski David

2.tř.

2,38 kg

Delong David

2.tř.

1,30 kg

Paříková Gabriela

1.tř.

1,20 kg

Harakovský Ondřej

3.tř.

1,20 kg

Vyhodnocení tříd
pomeranče

citróny

1.místo

2.třída

72,90 kg 1. místo

2.třída

9,54 kg

2.místo

3.třída

50,96 kg 2.místo

1.třída

5,63 kg

3.místo

1.třída

37,71 kg 3.místo

3.třída

4,34 kg

Děkujeme všem rodinám, které se účastnily soutěže. Peníze budou
věnovány Ostravské ZOO, kterou děti každoročně navštíví.
Vážení rodiče, děkujeme vám všem za aktivitu a pomoc, kterou jste přispěli při plnění našich společných výchovných cílů.
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Přejeme vám a vašim dětem pevné zdraví a mnoho úspěchů
do dalších let ! Těšíme se na další dobrou spolupráci v příštím
školním roce.
Vedoucí učitelka Květa Fusiková
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JA Z Y KOVÁ SOUTĚŽ
Ve čtvrtek 14. května probíhaly hodiny cizích jazyků
poněkud netradičně. Dvojice žáků řešily úkoly, které
pro ně nachystali vyučující anglického a německého
jazyka – Mgr. R. Kozlová, Mgr. R. Záviská a Mgr. J.
Stoklasová. Žáci museli zapátrat ve svých znalostech
a např. podle obrázku poznat Downing Street,
Buckinghamský palác, seřadit správně věty v rozhovoru nebo písmenka ve slovech, přiřadit k sobě
správné výrazy, vyluštit větu podle šifry a přeložit
ji do českého jazyka. To jsou některé z úkolů, které
řešili žáci v hodinách anglického jazyka. V jazyce
německém zase např. hledali antonyma, luštili osmisměrku, hráli Kimovu hru nebo slovní fotbal.
V tomto školním roce se do anglické soutěže zapojili
i žáci 1. stupně. Pro žáky 4. a 5. tříd připravila
Mgr. Milena Zálešáková Quiz time. Děvčata i chlapci
plnili ve dvojicích zadané úkoly, např. napiš názvy
barev, přimaluj ručičky hodin podle zadání, seřaď
správně písmena ve slovech, napiš odpovědi na
otázky z reálií anglicky mluvících zemí apod.
Všechny žáky můžeme pochválit za svědomité plnění úkolů, ale odměněni mohou být pouze nejlepší
a těmi jsou:

1. jazyk anglický
4.A –
1.
2.-3.
5.A -

6.A -

7.AB –

8.AB –

9.AB -

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

2. jazyk německý
8. + 9.AB –
1.
2.
3.

J. Szymutko, L. Potysz
D. Konczyna, T. Hřivnáč
D. Caldová, T. Janulková
D. Gerlich, D. Wrobel
D. Jurzica, A. Dorník
A. Ohnmacht, P. Jeřábek
P. Glombková, K. Zemová
J. Moravec, A. Maikranz
S. Křížová, V. Charvátová
M. Wachtarczyková, K . Kubicová
A. Dorník, D. Křižánek
K. Glombková, M. Muráň
J. Balon, H. Králová
P. Koch, M. Jeriga
M. Szewieczková, A. Brzosková
J. Waloszek, K. Tošenovjan
D. Hnátová, B. Grocholová
J. Kociolek, T. Brzoska

E. Rajsiglová, L. Figura
N. Janulková, T. Kruczek
P. Galambošová, M. Žolna
Za učitele cizích jazyků
Mgr. R. Kozlová a Mgr. M. Zálešáková

ZEMĚKOULE SE VALILA PO STŘÍBŘE
Obrovskou maketu zeměkoule, která je symbolem programu
GLOBE, bylo možno spatřit od pátku 7. května do neděle
10. května 2009 v západočeském městě Stříbře. Sjeli se zde
studenti a učitelé z celé republiky a strávili zde čtyři dny zajímavého programu plného zkoumání přírody, prezentování
výsledků ročních projektů, ale i zábavy. Konaly se zde
12. GLOBE Games.
Do Stříbra se sjelo přes 250 studentů a učitelů a nechyběli ani
hosté ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska. Naši základní školu reprezentovali tito žáci: Jan Waloszek z 9.A a dívky
z 8. B – Veronika Gabrhelová, Gabriela Chodurová a Marta
Waloszková pod vedením Mgr. Kateřiny Hořejší a Mgr. Miriam
Charvátové.
Opravdu nabitý program byl slavnostně zahájen ve čtvrtek.
V pátek všichni vyrazili do přírody na terénní hru, kde si
vyzkoušeli různá měření programu GLOBE.
Velmi zajímavá byla sobota, která začala studentskou konferencí, kde žáci prezentovali svoji celoroční práci. Velkou
atrakcí bylo valení zeměkoule v čele průvodu studentů, který
směřoval na náměstí. Zde se konal od dvou hodin festival
GLOBE. Studenti na něm atraktivně představili návštěvníkům své výzkumy a měření a zájemci si vše mohli vyzkoušet.
V neděli přišly na řadu doprovodné programy – prohlídka
královské štoly a skanzenu s ukázkou důlní techniky, návštěva
kláštera v Kladrubech, exkurze na třídírnu plastů apod.
A co to vlastně program GLOBE je? Jedná se o mezinárodní
ekologický program, jehož koordinátorem pro Českou
republiku je Sdružení TEREZA. V programu GLOBE studenti zkoumají životní prostředí ve svém okolí – pozorují
vývoj počasí, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti či kvalitu vody v tocích. V současnosti pracuje v pro-

Zeměkoule s našimi žáky

gramu 3 500 studentů ze 120 českých škol, mezi kterými
je také naše škola, která pravidelně provádí hydrologická
a meteorologická měření.
Mgr. Kateřina Hořejší

Albrechtické listy
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ALBRECHTICE VEDOU HAVÍŘOVSKOU ŠKOLNÍ LIGU RAGBY
Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY pokračovala ve
čtvrtek 7. května v pořadí již devátým turnajem, opět na ragbyovém hřišti u Městské sportovní haly v Havířově. Tentokrát
se turnaje zúčastnila pouze tři družstva, družstvo Školní se na
středečním tréninku nesešlo pro nepřízeň počasí a taktéž se
nesešlo na tento turnaj – je to škoda pro všechna družstva.
Utkání se hrála na 2 x 7 minut, s pěti hráči v poli s možností
střídání jako v hokeji, tentokrát na jednom hřišti o maximálních rozměrech pro TOUCH RAGBY, což je 30 x 40 metrů.
Všechna utkání rozhodoval Leon Sittek.
Vítěz minulého turnaje, družstvo Gorkého se opět na tento
turnaj dobře připravilo a obhájilo prvenství, i když s družstvem
Žákovská zvítězilo v nejtěsnějším poměru 2:1.

Přes tento výpadek v devátém turnaji školní liga v TOUCH
RAGBY družstvo Albrechtic vede v průběžném hodnocení,
protože dosud vyhrálo z devíti turnajů pětkrát, třikrát skončilo na druhém místě a jen jedenkrát skončilo na třetím místě.
Proto také po devíti turnajích vedou Albrechtice o plných třináct bodů před druhým družstvem ze Žákovské. Pokud se
Albrechticím podaří svoje vedení udržet a celkově zvítězit v
Havířovské školní lize v TOUCH RAGBY pro rok 2008/2009,
tak se kvalifikují na celostátní turnaj v TOUCH RAGBY, který se bude opět konat v Praze. V loňském roce družstvo
Albrechtic jako nováček obsadilo celkové páté místo v celostátním turnaji.

Albrechtice útočí proti družstvu ZŠ Žákovská.

V prvním utkání deklasovalo družstvo Žákovské lídra letošní
Školní ligy v Touch ragby družstvo Albrechtic v poměru 8:3.
Jak mělo družstvo Albrechtic velmi dobře rozehranou soutěž
a zdálo se, že převyšuje ostatní družstva o třídu, nastal
obrat a ostatní družstva se chtějí na Albrechtice vytáhnout
a v posledních utkáních se jim to daří. Ve druhém utkání
družstvo Albrechtic nestačilo na družstvo Gorkého a prohrálo
v poměru 1:5. V posledním utkání mezi družstvy Žákovská
a Gorkého se bojovalo nejen o vítězství v utkání, ale i o vítězství v tomto turnaji. Po vyrovnaném průběhu utkání se nakonec z vítězství radovalo družstvo Gorkého a obhájilo tak
prvenství z předcházejícího turnaje. Trenér družstva Albrechtic
Radomír Kloda nevidí situaci dramaticky: „je to sport jako
každý jiný a jsou chvíle, kdy je družstvo nahoře a kdy se mu
nedaří a musí se sklonit před uměním druhých. Přesto věřím,
že se družstvo Albrechtic na celostátní turnaj v červnu
probojuje.“

Družstvo Albrechtic po posledním turnaji, kdy nehrálo v plné sestavě.

Tabulka Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY
po 9. turnaji
1.
2.
3.
4.

ZŠ ALBRECHTICE
ZŠ ŽÁKOVSKÁ
ZŠ GORKÉHO
ZŠ ŠKOLNÍ

27
27
27
27

19
12
11
8

1
2
2
3

7
13
14
16

105:77 66
81:87 53
77:85 51
67:83 43*

* Družstvu Školní byla všechna tři utkání kontumována
a proto družstvo nezískává bod za prohru.

PĚV ECK Á SOU T ĚŽ
Dne 7. dubna se konala pěvecká soutěž. Přitáhla v úterý
odpoledne velké množství diváků, kteří si přišli poslechnout výkony svých spolužáků. Odvahu zazpívat našli i žáci
ze 7. A 9. tříd – Radim Kunst (7.A), Ondřej Zem, Tomáš
Kruczek a Andreas Oczko (9. A, 9.B) a sklidili zasloužené
ovace. Potleskem odměnili diváci i Sandru Křížovou a Katku
Jančarovou (6.A). Na stupně vítězů se probojovaly: 1. Veronika Mokroszová (7.A), 2. Kristina Kubicová (7.A) a Katka
Glombková (7.B) v kategorii 6. a 7.tříd. V kategorii 8. a 9.
tříd rozhodla porota o udělení dvou prvních míst pro
Andreu Brzoskovou (8.A) a Sabinu Matwijkovou (9.B)
a na 3. místě se umístila Nikola Janulková (9.A).

Družstvo Albrechtic po jednom vítězném turnaji.
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Mgr. Radka Kozlová
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POOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM PŮLROKEM
VE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE
Druhou polovinu roku 2008 jsme jako sbor zahájili výpomocí
na obnoveném motocyklovém závodu Zlatý kahanec. Naší
povinností bylo zajišťovat požární bezpečnost v okolí motocyklového depa. Dvoudenní směna se již na počátku změnila
v krásný zážitek. Ohromnou diváckou kulisu prošpikovanou
nadšením ze znovu burácejících motorů dokreslovalo dobré
počasí. Výborně upravený těrlický okruh byl předzvěstí plynulého chodu závodu, které se obešlo bez jakéhokoli zranění.

Rallye Albrechtice 2008.

Zlatý kahanec 2008.

Dny 6 a 7. září.2008 se pro náš sbor staly jakýmsi synonymem
týmového a organizačního ducha. Pořádali jsme soutěž
v záchranářských disciplínách Rallye Albrechtice 2008.
Cílem této v ČR ojedinělé soutěže bylo prověřit přihlášené
sbory dobrovolných hasičů v připravenosti a schopnosti řešit
modelové situace nejrůznějšího charakteru. Pilířem soutěže
nebyl jen test těchto předností, ale také vzdělání a poučení se
z chyb, kterých se soutěžící dopouštěli.
Soutěž byla posazena do okolí obce Albrechtice. Hlavní stanoviště poskytoval areál vodní záchranné služby Těrlicko, jejíž
zástupci byly také mezi rozhodčími. Dále byli v hodnotící
skupině profesionální hasiči a členové zdravotnických institucí
jako je červený kříž nebo CODRYS (http://codrys.cz/) což
zaručilo kvalitní a odborné hodnocení jednotlivých disciplín.
Jednotlivé disciplíny by se daly rozdělit do několika skupin,

nicméně u všech byl kladen důraz především na první pomoc
a správnost této pomoci, protože při záchranářských pracích
je nejdůležitější lidský život. Soutěžící museli řešit mnohdy
zapeklité situace jakými byly např. záchrana na vodě, různé
typy vyprošťování (např. zraněný v kanále) a zajišťování (např.
zraněný zavalený dřevem), použití norné stěny, hašení nebezpečného odpadu atd.
Soutěž se zdařila nad očekávání a touto cestou bych chtěl
poděkovat všem, kteří se na její organizaci podíleli.
Za necelý měsíc jsme jako sbor pořádali další soutěž. Tentokrát to bylo v klasickém požárním sportu O pohár starosty.
Jako již tradičně se soutěž konala v areálu Zámostí. Účast 13
družstev jen potvrzovala stoupající povědomí o Albrechtické
soutěži mezi sportovními družstvy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích ( muži a ženy). Na 1. místě mužů se umístilo družstvo
Karviná-Hranice, na 2. místě družstvo Vrbice a na 3. místě
družstvo Mistřovice. Na 1. místě žen se umístilo družstvo
Karviná-Hranice, na 2. místě družstvo Marklovice a na 3.
místě družstvo Albrechtice. Po soutěži následovalo malé
občerstvení s možností zakoupení grilovaných klobás, domácích koláčů atd. a samozřejmě tradiční taneční zábava.
(Pokračování na str. 18)

Rallye Albrechtice 2008.
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POOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM PŮLROKEM
VE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE
(Pokračování ze str. 17)

Den před svátkem sv. Mikuláše jsme prožili ve sportovním
duchu. Obec Stonava připravila mikulášský turnaj v sálové
kopané pro sbory dobrovolných hasičů. V konkurenci sedmi
mužstev se nám podařilo uspět skvělým výkonem a výborným týmovým duchem. Ze základní skupiny jsme postoupili
jako první a namířili si to přímo do finále proti favorizovaným hasičům z Kopytova. Finálový zápas byl plný napětí
a emocí. V normální hrací době jsme nebyli schopni udržet
vedení, proto zápas skončil 2:2 a šli jsme do prodloužení. Prodloužení hrálo v náš prospěch, rozhádaný soupeř se nechal
velmi rychle zaskočit a bylo ,,vymalováno“. Porazili jsme

Kopytov po prodloužení 5:2 a přivezli si dva nádherné poháry
(jeden putovní). Tímto bych chtěl celému týmu a trenérovi
p. Molendovi poblahopřát ke skvělému výkonu.
Na konec bych chtěl informovat o zbrusu nových internetových stránkách SDH Albrechtice,které vytvořil starosta SDH
Albrechtice Jan Konya a Daniel Haupt ,kde si můžete přečíst
nějaké zajímavosti, podívat se na fotografie a filmečky z některých akcí atd.,adresa je www.sdhalbrechtice.webnode.cz

Stonava fotbal.

za SDH Albrechtice
Daniel Haupt

SE ZÓ NA PÉTAN GUE NASTARTOVAL A
Po zimní přestávce a zimním halovém turnaji, nastartoval
nový ročník maratónu pétangue turnajů, právě na půdě
Albrechtic.
Dne 29.3.2009 se odehrál mezinárodní turnaj ,,Beraní koule“,
kterého se zůčastnilo 30 týmů z ČR,Polska a Slovenska.
Na turnaji se představila republiková špička, jak z ČR tak
i Slovenska. V silné konkurenci závodníků se hráči Albrechtic
umístili v první polovině závodního pole. Turnaj byl odehrán jako bodovaný v řebříčku ČAPEK. Turnaj zahájil místostarosta Albrechtic, čímž nabyla úroveň slavnostnějšího
rázu.
Další kolo se odehrálo v Brně, kde se naše týmy umístily
v první třetině závodního pole a přivezly pro klubovou
soutěž 360 bodů. 25. 4. se na prestižním turnaji v Litovli
sešlo 36 týmů, kde naše družstvo ve složení: Ševčík, Bukovčík, Vajčovec s přehledem vyhrálo základní část turnaje,
ale v rozhodujícím zápase druhé části, podlehli týmu z Hav.
Brodu a skončili na desátém místě a přivezli pro klubovou
soutěž 600 bodů.
První květnový den zastihl naše hráče na půdě Rakouského
pétanque ve Vídni. Umístění opět v polovině závodního pole
evropské plejády závodníků. Další den 2. 5. Valšovické
Májové koulení – 8.místo + třetí Dujava, Ivanuszek, Recman
v doprovodném turnaji.
Turnaj v Náměšti na Hané 9. 5. – prestižní turnaj nám opět
přinesl slušné umístění na patnáctém místě ze čtyřiceti dvou
týmů mezinárodní účasti. Pěkného výsledku na mezinárod18

Vítězné týmy: Bratislava, Staříč, Vrútky

ním turnaji v Užgorodě, dosáhl náš člen, Kamil Vajčovec,
který při hostování v klubu Trpak-Vrútky, vyhrál s Tomkem
z Vrútek turnaj dvojic.
Celkové výsledky nejsou, jak jme očekávali, ale vystihují
momentální formu našich hráčů. Doufejme, že forma se stabilizuje a začínající turnaje MČR nás zastihnou v lepší hráčské pohodě.
Tiskový mluvčí PAKA
Jan Fukala
Albrechtické listy
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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

Z ATE PLE N Í FASÁDY
Z ÁM KOVÁ D L A Ž BA
I ZO L ACE S K LE PŮ

SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

Levně a kvalitně od certifikované firmy!

„ G N EJ
E J S”

tel.: 736 677 631
Koupím rodinný dům nebo stavební parcelu
v Albrechticích a okolí do 20 km.
Platím hotově, prosím nabídněte.

Tel.: 608 370 379
Albrechtické listy

VENDRYNĚ 604-381-258
CIESZYN 0048- 508 - 514 - 877
NABÍZÍME:
- komplexní dokončování staveb - zahradní krby
- zateplování domů, budov
- pokládání dlažeb
- zahradní chodníky
- ploty, ohrady
19
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ARTEWILLA s.r.o.
Zabýváme se prodejem stavebních materiálů a realizací staveb.
Nabízíme Vám Kompletní stavební materiál pro zateplování budov
za velmi příznivé ceny.
/polystyrén – všechny druhy, perlinka, stěrkový a lepící tmel,
hmoždinky, penetrace, omítky a fasádní barvy…/
V případě zájmu Vám zdarma zajistíme cenovou kalkulaci a technické poradenství.
Při uceleném odběru materiálu je doprava na stavbu zdarma.
Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Vaše požadavky můžeme
prodiskutovat telefonicky ihned. Pokud nám napíšete, budeme Vás obratem kontaktovat.
Pro jakoukoliv zakázku Vám nabízíme maximální kvalitu, příznivou cenu dohodou,
rychlou realizaci a osobní přístup.

Dále nabízíme:
- Realizace zateplování fasád
- Vnitřní povrchové úpravy interiérů
- Umělecké zámečnictví a kovářství

(brány, ploty, mříže, bytové doplňky a jiné krásné kousky….)
Kontakty: Artewilla@email.cz Tel: 603 891 935, 731 158 327
Prodejní sklad: Na Kopci 364/3f, Havířov-Dolní Suchá PSČ 735 64

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
Hlavní 120, Albrechtice

KAMENICTVÍ NÁHROBNÍ

KRMIVA PRO ZVÍŘATA
u kruhového objezdu

PŮJČKY, ŘEŠENÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ
TEL. 732 474 853

PEDIKURA

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

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

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