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Vážení spoluobčané,
zbývá jen několik týdnů roku 2009, roku, ve kterém se odehrála
spousta událostí, které měly dopad nejen na dění v ČR, ale i na
celou naši obec, na každou rodinu, na každého z nás.
Díky nižším odvodům daní u fyzických i právnických osob
došlo v obci k nižšímu přísunu financí do obecního rozpočtu
o částku 4,5 mil. Kč, což představuje necelých 20% daňových
příjmů. To nás vedlo nejen k pozastavení některých investičních akcí, ale i některých větších oprav. Například bylo
odloženo dokončení zateplení obytného domu 802-806, výstavba
parkoviště na ul. Středové atd.. I přes tyto nedostatky se povedlo
realizovat osvětlení dřevěného kostela a oplocení na hřbitově
na ulici Školní, výstavba příjezdové komunikace k čerpací stanici u ZŠ a MŠ a výstavba příjezdové komunikace k obecním

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 15. 9. 2009
Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- přijetí dotace na akce „Výstavba sběrného dvoru v obci
Albrechtice”, „Sadové úpravy v areálu katolického hřbitova
v obci Albrechtice” a „Typový projekt – CzechPOINT-Kontaktní místo (Upgrade)”
- úpravu rozpočtu číslo III. obce Albrechtice na rok 2009
- Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Albrechtice;
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Albrechtice
- zadání Změny č.7 územního plánu obce Albrechtice
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- zprávu o plnění rozpočtu obce Albrechtice za období 18/2009
- Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací obce
(školy) za 1. pololetí 2009
- Informaci o přípravě a postupu investičních akcí na rok
2009 ke dni 7. 9. 2009
- Zprávu o zabezpečení likvidace komunálního odpadu na
území obce
- I. pracovní verzi rozpočtu obce Albrechtice na rok 2010
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Albrechtické listy

pozemkům na ul. Nádražní. Z prostředků EU jsme obdrželi
dotaci na vybudování sběrného dvora pro svoz komunálního
odpadu a dále dotaci na obnovu zeleně na hřbitově. Pro obě
akce musíme rezervovat v našem rozpočtu finanční prostředky
na spoluúčast, byť jsme od Moravskoslezského kraje získali
dotaci na její částečné pokrytí. Pokračovaly práce na projektech inženýrských sítí. Vedení obce se snažilo zajistit průběžně
údržbu komunikací včetně oprav po zimě, údržbu zeleně, nutné
opravy v bytových domech a na ostatním majetku obce.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli svou prací na
řešení každodenních potřeb a na rozvoji obce, tj. členům rady
obce, zastupitelům, členům výborů, komisí a pracovníkům
obecního úřadu.
Organizacím a sdružením, církevním sborům v obci a občanům, děkuji za spoluúčast na organizování společenského
dění, zkrášlování a v nemalé míře i za propagaci naší obce
při různých sportovních, kulturních i jiných akcích.
Chtěl bych Vám všem popřát hezké, klidné Vánoce plné pohody,
štěstí a radosti. Do roku 2010, který bude rokem voleb,
kdy budeme volit Parlament ČR a nové zastupitelstvo obce,
přeji všem pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů a šťastný život v naší obci.
Ing.Vladislav Šipula, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 20.8.2009 do 5.11.2009
Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- Zprávu o zabezpečení likvidace komunálního odpadu na
území obce Albrechtice
- Dodatek č.5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Albrechtice, Školní 20,
735 43 Albrechtice a Dodatek č.3 zřizovací listiny ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres
Karviná, příspěvková organizace
- zprávu o plnění rozpočtu obce Albrechtice za období
01-08/2009
- úpravu č.III rozpočtu obce Albrechtice na rok 2009
- I. pracovní verzi rozpočtu obce Albrechtice na rok 2010
- zadání Změny č.8 územního plánu obce Albrechtice
Rada obce Albrechtice schválila:
- omezení provozu na mostě ul. Školní v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Ateliér Projekce se
sídlem v Dětmarovicích
- text výzvy na výběrové řízení „Sadové úpravy v areálu katolického hřbitova v obci Albrechtice” a zveřejnění výzvy k podání
cenové nabídky na úřední desce a na internetových stránkách
- podnájem části restaurace Dělnický dům společnosti
Tipgames a.s. se sídlem v Praze za účelem provozování
IVT-VLT terminálu na dobu určitou 3 měsíce
(Pokračování na str. 2)
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 20.8.2009 do 5.11.2009

(Pokračování ze str. 1)

- žádost Pavla Knop-Kostky, bytem Šenov, o pronájem plochy
v budově obecního úřadu ke zveřejňování informací o službách pro občany za cenu 300,-Kč/měsíc a následně nájemní
smlouvu na pronájem plochy
- ukončení nájemní smlouvy mezi Obcí Albrechtice a Pohřební smlouvou Dagmar Pytlíková se sídlem v Karviné, ke dni
30.9.2009
- záměr pronájmu nebytových prostor – objektu č.p. 670 na ul.
Školní a zveřejnit pronájem na úřední desce a na internetových
stránkách obce
- žádost starosty obce Větřkovice Dušana Lederera přispět na
veřejnou sbírku v rámci výzvy „Starostové obcím“ určenou na
likvidaci škod po povodních obcím a občanům v Moravskoslezském kraji
- přijetí dotace ve výši 4000,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského
kraje účelově vázané pro potřeby sboru dobrovolných hasičů
- žádost p. Kuchárové na zřízení vyhrazeného parkování na ul.
Hornická v Albrechticích na dobu do 30.11.2010
- cenu za evidenční známku pro psy ve výši 50,-Kč, přičemž
první známka při přihlášení psa do evidence se nezpoplatňuje
- nájemní smlouvu k pronájmu nebytového prostoru (bývalá
ordinace přípravna) v budově č.p. 714 na ul. Obecní v Albrechticích s Ingrid Novákovou, bytem Karviná, s účinností od
4.9.2009
- text výzvy k podání cenových nabídek na výběrové řízení
„Czech Point”
- udělení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídě 8.A ZŠ
a MŠ Albrechtice pro školní rok 2009/2010 dle písemné žádosti
ředitele školy Mgr. Zdenka Febera
- žádost ředitelky ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
Albrechtice o dofinancování úvazku zaměstnance školy
- zadat veřejnou zakázku „Typový projekt – Czech POINT –
Kontaktní místo (Upgrade)“ společnosti Rama Moravia se sídlem v Ostravě, dle doporučení komise pro hodnocení nabídek
uzavřít nájemní smlouvu k pronájmu nebytového prostoru
v budově č.p, 670 na ul. Školní v areálu hřbitova v Albrechticích se společností První pohřební s.r.o. se sídlem Ostrava-Vítkovice, s platností od 1.10.2009

- uzavřít nájemní smlouvu k pronájmu nebytového prostoru
(bývalá ordinace – přípravna) v budově č.p. 714 na ul. Obecní
v Albrechticích s Pavlínou Szkanderovou, bytem Albrechtice,
s účinností od 1.10.2009
- finanční ohodnocení dárcům krve, kteří jsou občany naší
obce za jejich bezpříspěvkové dárcovství – Antolik Petr, Kalisz
Jan, Galušková Kateřina, Gradek Břetislav, Machaczková Marie,
Kucharová Eva, Duda Jan, Szymonková Libuše, Dziedzic
Michal, Konesz Marián, Siwek Bronislav, Kužusznik Miroslav,
Werner Adrian, Kvapil Jaroslav, Szweda Dalibor, Šenkeříková
Květuše, Kopel Jiří, Tichý Tomáš, Goluch Radovan
- text výzvy na výběrové řízení „Sadové úpravy areálu katolického hřbitova v obci Albrechtice“ a zveřejnění výzvy k podání
cenové nabídky na úřední desce a na internetových stránkách
- uzavření dohody o ukončení nájmu v bytě č.01 v Domě
s pečovatelskou službou v Albrechticích ke dni 31.10.2009
s Josefem Cieplikem
- uzavření nájemní smlouvy k bytu č.01 v Domě s pečovatelskou službou v Albrechticích s Helenou Skybovou, bytem
Albrechtice, od 1.11.2009
- Rozpočtový výhled Obce Albrechtice na období 2011-2013
- úpravu č.IV. rozpočtu obce Albrechtice na rok 2009
- přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje pro
rok 2009 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 43 500,-Kč
- vyřazení knihovního fondu z evidence obecní knihovny
v Albrechticích
Rada obce Albrechtice uložila:
- zadat opravu havarijního stavu budovy bývalého sociálního
zařízení na hřbitově na ul. Školní v Albrechticích odborné firmě
- podat žádost o dotace v rámci Státního programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních a hutních
společností v území Moravskoslezského kraje pro investiční
akce – „Oprava mostu na ul. Školní”; „Komunikace ul. Nádražní
II. etapa”; „Propojení kanalizace Nový Svět – ČOV Albrechtice”
Rada obce Albrechtice zadala:
- veřejnou zakázku „Sadové úpravy v areálu katolického hřbitova v obci Albrechtice” společnosti OKD Rekultivace, a.s.
se sídlem v Havířov-Suchá, dle doporučení výběrové komise.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Obec Albrechtice a FK Baník Albrechtice
Vás srdečně zvou

na XI. Obecní ples,

který se uskuteční dne 30.1.2010 od 19.00 hodin
v sále Dělnického domu v Albrechticích.
Program a bohaté občerstvení zajištěno.
K poslechu a tanci hraje skupina DORA BAND
pod vedením pana Mariána Molendy.
Cena vstupenky s místenkou 350,- Kč.
Vstupenka je slosovatelná.
Přejeme příjemnou zábavu.
Vstupenky je možno zakoupit v měsíci prosinci
na obecním úřadě, oddělení kultury, dveře č. 4.
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SPOZ PRO SVÉ OBČANY V ROCE 2009
15 členná komise pracuje úspěšně celý rok. Na sedmi schůzích připravily členky komise akce pro děti, mládež a nejstarší
občany.
Nejvíce času věnovaly členky komise nejstarším občanům.
Při příležitosti životních jubilei navštívili 62 občanů a předaly
blahopřání a balíčky. Během roku 2x navštívily naše občany
v Domovech důchodců v Karviné, Komorní Lhotce a Horní
Suché. Dům s pečovatelskou službou v Albrechticích navštěvují společně s členkami komise děti mateřské školy, základních škol a hudební školy.
Ve středu 23. 9. 2009 se v Domě PZKO konalo setkání občanů
starších 70let. Kulturní program dětí obou škol a také umělců
z Opavy přispěl k tomu, že všichni v družné zábavě strávili
velmi pěkné odpoledne. Občerstvení připravily členky SPOZ
pod vedením paní Viktorie Bromkové, která spolupracuje
s komisi. Při této příležitosti ji za tuto spolupráci vřele děkuji.

Setkání občanů starších 70let.

Pięćdziesiąt lat minęło, jak drogi Wasze się złączyły.
Choć czas tak płynie, jednak nie ginie iskra, co łączy Was.
By miłe zdrowie slużyło Wam jeszcze przez wiele lat.
Małżeństwo to dzwon, w którym biją dwa serca,
Niech w każdej życia porze, w każdej chwili, pogodzie,
Biją w jednym rytmie miłości i zgodzie.
V sobotu 21. 11. 2009 bylo pozváno 8 manželských párů,
které v tomto roce oslavili Zlatou svatbu. Obřadu se zúčastnily
tyto manželské páry: Iwona a Gustaw Guńkowie, Zofia
i Władysław Chlebikowie, Ema a Karel Svobodovi, Marie
a Stanislav Škutovi, Bronislava a Jaroslav Stonavšti, Věra
a Adolf Supikovi, Anna a Ján Kovácsovi, Ludmila a Stanislav
Kornasovi.
Před padesáti lety nastoupili společnou cestu životem, bohatí
vzájemnou láskou, úctou, sympatií i pochopením jednoho
k druhému. Pan starosta Ing. Vlad. Šipula poděkoval všem
za padesát let práce pro rodinu a obec. Také děti obou škol
blahopřály Jubilantům. Bohatý hudební program připravili
ředitelka paní Renáta Wdόwková, učitel pan Bronislav
Palowski, jeho manželka Marcela se synem Bronislavem
Palowskim zpívali pro radost všem. Pohoštění pro všechny
připravily členky komise SPOZ. Celá komise SPOZ se podílí
na tom, aby mezilidské vztahy byly vřelejší a všem občanům
Albrechtic přeje hodně zdraví v novém roce 2010.
Iwona Guńkowa: předsedkyně SPOZ

D E N T R A D I C P O PÁT É
Zveme Vás ve STŘEDU 16. prosince 2009
na tradiční vánoční koncert
do unikátního dřevěného kostela v Albrechticích
a posléze na jarmark konaný v areálu školy.
Opět vám nabídneme výrobky vytvořené dětmi naší školy
v rámci projektu Workshop
aneb Cesta ke spolupráci,
kterou spolufinancuje naše obec.
Přijďte si prohlédnout kostel.
Přijďte se podívat na náš jarmark.
Přijďte si poslechnout malý školní sbor.
Koncerty se konají v 16.00 a v 16.30 hodin.
Samozřejmě zveme i všechny další přátele školy.
Přijďte společně s námi příjemně strávit předvánoční čas.
Albrechtické listy

Zlaté svatby.

Vítáme nové občánky
obce Albrechtice
Vondrová Kateřina, Waloszková Magda, Barchanská Nikola,
Duda Richard, Sýkorová Ema, Jančová Hana, Bendová
Markéta, Grincová Eliška, Križan Matěj, Mikeš Matthias,
Plačková Adéla.
Z okazji narodzin Waszego maleństwa, życzymy Mu
beztroskiego i zdrowego dzieciństwa a rodzicom odkrywania
nowych uroków wspólnego życia.
Aktyw dla Spraw obywatelskich
w Olbrachcicach
Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar dotyku má v prstíčkách,
dar chuti pozná v prvním doušku,
dar vůně v jarních kytičkách.
Maminko, ty k těm darům vkrátku
dar řeči přidáš nemluvňátku!
Sbor pro občanské záležitosti
v Albrechticích
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ALBRECHTICKÝ MED JE „ZLATÝ”
O všeobecné prospěšnosti včel víme všichni. Slavný Einstein
pronesl pamětnou větu, že „vyhynou-li na světě včely, do tří
let vymřou lidé”. Zajisté velmi krutá předpověď, zejména
když u nás „rádoby” ekologických vědátorů nás někdy naladí
tak, že včely již pomalu dožívají. Ano, včelstev ubývá, ale
hlavně nezájem o jejich chov, zejména mezi mladými lidmi.
V naší obci je 36 včelařů, kteří pečují o 227 včelstev. V letošním „medově” slabším roce obohatily včely náš jídelníček
o 3 500 kg květového medu z jarní snůšky a z květu lípy. Tmavý
medovicový med nebyl u nás ani v okolí zaznamenán.
Čistě květový lipový med se vzácně objevuje jednou za několik let – je jantarově žlutý, výrazné, příjemné chuti a vůně.
V našich parcích, alejích a lesích má lípa výrazné zastoupení.
Když rozkvetou lípy, tak je celá obec příjemně provoněná.
Avšak, aby lípy „medovaly“, musí být v době květu specifické
podmínky: vlhké teplé noci, bezvětří, teplý den, ale pod mrakem.
Ačkoliv se ze všech stran dovídáme o katastrofálním stavu
ovzduší, přesto v naší obci jsou včely zdravé, již několik let
nebyly zaznamenány větší úhyny. Rovněž kvalita medu z naší
květeny je výborná. Rozbory medu ve Výzkumném včelařském ústavu v létech 2007 a 2009 prokázaly výbornou kvalitu
medu, bez obsahu pesticidů a léčiv.
V celostátní soutěži českých včelařů „Český med” med včelaře
Vladislava Wrany získal 2krát ocenění „Český med” a v letošním roce „Lipový med z Albrechtic” získal zlatou medaili,

INFORMACE O TJ ALBRECHTICE
Blíží se konec roku a proto jen několik informací o TJ Albrechtice u Českého Těšína.
V letošním roce jsme zajistili všechny sportovní akce dle plánu
činnosti na rok 2009. Jen v krátkosti o postupových soutěžích
a turnajich: až do Republikové soutěže se probojovali žáci
naši ZŠ v atletickém čtyřboji a zajistili tak 3. místo Moravskoslezskému kraji. Byli to: Gabriel Jakub, Branikovič Marek,
Kotucz Jakub a Palowski Stanislav. Určitě si zaslouží ještě
jednou poblahopřát.
Také naši volejbalisté byli v letošním roce úspěšní. V krajském kole muži obsadili 1. místo a rovněž v Mixu se dařilo
a také obsadili 1. místo a tak postoupili do Republikového
finále. Ve finále muži obsadili krásné 6. místo a Mixy 5. místo.
Všm blahopřejeme. V Okresním poháru Karviné obsadili
1. místo muži, ženy a mixy. Máme vyškolené 3 trenéry: Klívar

kterou včelař p. Wrana převzal 11. října 2009 na celostátní
výstavě Zemědělec 2009 v Lysé nad Labem. I medem můžeme
zdárně propagovat naší obec.
Vedení obce blahopřeje a děkuje členům organizace
Českého svazu včelařů za jejich poctivou práci.

Milan, Tomáš Král a Petr Chudoba. Rovněž rozhodčí 1. třídy
pro 2 ligu je Milan Klívar. A nejen dospělí, ale i žákyně pod
vedením Tomáše Krále se zúčastnili okresního poháru.
Do krajské Medvědí stezky postupili a probojovali se až do
Republikové soutěže: Szymutko Jaromír a Kozel Adam.
Naše mažoretky pod vedením Lucie Buchvaldkové nás reprezentovaly na Extrémním běhu do schodů Garming Run-up
v Ostravě před radnici kde v odpoledních hodinách vystupovaly.
Vážení sportovní přátelé dovolte abych touto cestou poděkovala
Všem sportovcům za vzornou reprezentaci naši TJ Albrechtice
u Č.T., obce Albrechtice, RC SPV Karviná a MsKASP.
Všem trenérům a cvičitelům děkuji za vykonanou práci
v letošním roce a přeji Všem krásné prožití vánočních svátků
plné pohody.
Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ Albrechtice u Č.Těšína

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 1. ČTVRTLETÍ 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Leden:
Únor:
2
4, 5
7, 8
11, 12
14, 15
18, 19
21, 22
25, 26
28, 29

Březen:

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 8. ledna
Pátek 5. února
Pátek 5. března
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 7. ledna
Čtvrtek 4. února
Čtvrtek 4. března
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4, 5
11, 12
18, 19
25, 26

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
27. ledna
Středa
24. února
Středa
31. března
5. Svoz skleněných obalů
Středa
13. ledna
Středa
10. února
Středa
10. března
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 6. března
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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VÁNOCE V ČASE MINULÉM ANEB JAK SE SLAVILO NA TĚŠÍNSKU
Idylické Ladovy obrázky jsou na hony vzdáleny realitě
dnešních Vánoc. Nervozita, spěch, supermarkety přecpané
koupěchtivými zákazníky – to vše charakterizuje současnost
mnohem přesněji. A přece není bez zajímavosti, že před více
než 100 lety zde na Těšínsku vše bývalo úplně jinak….
Štědrý den, ve zdejším nářečí „vilija”, začínal časně ráno.
Celá rodina brzy vstala, aby se vše stačilo přichystat na slavnostní večer. Každý pracoval s chutí, to aby po celý příští rok
byl pilný. Stavení bylo poklizeno, vymeteno, místy se smetí
zakopávalo pod práh chléva, aby kravám neškodily čarodějnice.
Hospodář musel nachystat krmení pro dobytek na celé svátky
a hospodyně navařila a napekla nejen pro rodinu, ale i pro
koledníky. Hospodář také musel v lese uříznout tři stromky
– jeden se zapíchl do hnojiště, aby v příštím roce pole dobře
rodila, další zapíchl do plotu, aby ovocné stromy měly hojnou
úrodu a třetí stromek stál v kuchyni nebo v jizbě. Byl ozdoben
jablíčky, ořechy a svíčkami. Ve městech býval také ozdoben
papírovými hvězdičkami, ozdobami z perníku, svatými
obrázky a skleněnými ptáčky.
I v té nejskromnější domácnosti musel být nachystán
dostatek postních i obřadních jídel. Jedlo se ovšem až večer,
přes den se musel dodržovat přísný půst, zlaté prasátko však
uviděl jen málokdo. Než rodina zasedla k slavnostní večeři,
musel dostat výslužku všechen dobytek a drůbež – to aby vše
živé jedlo dobře a ve stejnou chvíli.
S příchodem večera všichni sedávali potmě a čekali, který
ze sousedů rozsvítí jako první. Věřilo se, že tento člověk
v příštím roce vyhoří. V jizbě rozsvítili až tehdy, až vyšla
první hvězdička. Teprve potom zasedli ke stolu.
Stůl byl svátečně prostřen bílým „obrusem”, který se
používal jen ve slavnostních chvílích rodinného života. Někde
se pod ubrus položily peníze, aby jich bylo stále dostatek.
Ke stolu usedala celá rodina i s chasou. Musel být sudý počet
stolovníků, proto občas pozvali ke stolu i žebráka nebo pocestného. Když někdo svévolně na Štědrý den odešel, věřilo se,
že onemocní či zemře. Rodina se potom pomodlila a zpívaly
se koledy. Všechno jídlo muselo být uvařeno v nových
hrncích, aby v příštím roce nebyla nouze a hlad.

Jídlo se skládalo ze dvanácti chodů, což symbolizovalo
dvanáct měsíců v roce. Jako první se podávala oplatka
s medem, někde přikousli tři šípky nebo kousek petržele.
Na svátečním stole bývala na Těšínsku nejčastěji tato jídla:
„kapusta” - zelí posypané uvařeným a nezasmaženým hrachem, „kvaky” - tuřín, „grys” – krupicová kaše posypaná
perníkem a politá máslem, brambory s polévkou, které se
říkalo „voďunka”, „galušky” – knedlíky posypané cukrem,
perníkem a polité máslem, „povidlovo močka”, „vilijuvka” –
nadrobená vánočka politá horkým mlékem, nudle s „makym”,
sušené ovoce syrové i vařené, jablka a ořechy. Někde se podávala i pečená ryba nebo „rybio močka”. Na vesnici se však
původně ryby nejedly. Po večeři každý dostal jablko a čtyři
ořechy. Tvar hvězdy rozkrojeného jablíčka a zdravá jádra
ořechů prorokovaly v příštím roce dobré zdraví.
Štědrovečerní stůl pak zůstal i s nevařenými zbytky
jídel, jako drobečky chleba či slupkami ořechů, netknutý až
do Tří králů. Se stolem se nesmělo hýbat, aby po celý rok
nedocházelo v rodině k hádkám a sporům. Na Tři krále hospodář rozdělil zbytky pod ovocné stromy – pro dobrou úrodu.
Ke Štědrému večeru se vázalo mnoho různých předpovědí a zvyků. Podle vyprávění se otvíraly cesty k pokladům.
Dobytek mluvil lidskou řečí a hospodář se tak mohl dozvědět,
co si o něm zvířata myslí. Někde dávali studánkám kousek
vánočky, jablko nebo ořech, aby měly čistou a dobrou vodu.
Všechno prádlo v domě muselo být dosušeno, aby příští rok
nikdo neonemocněl. Bylo-li na Štědrý večer jasno, věřilo se,
že se urodí hrách. Jasně svítící hvězdy prorokovaly úrodný
následující rok.
Různých zvyků a pověr bylo v těch časech mnoho a některé z nich přetrvaly až do dnešních časů. Proto i my si dnes
schováváme šupiny z kapra, rozkrajujeme jablíčka, pouštíme
si v umyvadle ořechové skořápky se svíčičkou, nebo házíme
papučí za hlavu.
I takhle pro sebe a pro své děti uchováváme něco z toho kouzla,
které měly Vánoce v době našich prababiček a pradědečků.
Prameny: Karvinsko 22.12.1997, str. 5
Zuzana Macurová - kronikářka obce

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN

OZNÁMENÍ

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

Pracovní doba na Obecním úřadě v Albrechticích v době
vánočních svátků je stanovena takto:

DNE 6.3.2010

Svoz nebezpečných odpadů je pro občany obce Albrechtice zdarma.
Jedná se o tyto nebezpečné odpady: mazací tuky a oleje, televizory,
ledničky, zářivky a výbojky, jiné elektrické spotřebiče (počítače,
rádia apod.), zbytky barev a ředidel, pryskyřice, autobaterie,
monočlánky, zbytky z postřiků a jejich obaly a pneumatiky.
Albrechtické listy

21.12.2009
22.12.2009
23.12.2009

08.00 - 12.00 hodin
07.00 - 11.00 hodin
08.00 - 12.00 hodin

12.30 - 17.00 hodin
11.30 - 13.00 hodin
12.30 - 17.00 hodin

28.12.2009
29.12.2009
30.12.2009
31.12.2009

08.00 - 12.00 hodin
12.30 - 17.00 hodin
07.00 - 11.00 hodin
11.30 - 13.00 hodin
08.00 - 12.00 hodin
12.30 - 17.00 hodin
obecní úřad uzavřen

Veškeré platby v hotovosti je nutno uhradit nejpozději
do 30.12.2009 do 12.00 hodin v pokladně Obecního úřadu
v Albrechticích. Po tomto termínu lze veškeré platby hradit
bezhotovostní formou na účet č. 1721599329/0800 nebo
prostřednictvím České pošty (složenkou).
Ing. Jarmila Ciupová
tajemnice
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Obecní policie zasahuje
• Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
31 oznámení, řešeno 32 přestupků na úseku silničního provozu,
9 přestupků 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”. Proti veřejnému
pořádku řešili strážníci 3 přestupky, proti majetku 2 přestupky.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami bylo řešeno 5 přestupků, jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 04.08.2009 v 08.20 hodin telefonicky oznámila B.V.
z Albrechtic, že neznámí muži rozebírají střechu bývalé škrabárny brambor na ul.Hlavní. Hlídka OP na místě zajistila dva
muže K.P. a B.J., oba z Horní Suché, kteří chtěli odjet s plným
vozíkem plechů. Muži byli zadrženi do příjezdu hlídky PČR
Těrlicko, která si případ převzala.
• Dne 07.08.2009 ve 22.23 hodin oznámila Š.Z. z Albrechtic,
že jí bylo odcizeno dámské kolo zn. Olpran stříbrné barvy.
Strážníci okamžitě pojali podezření na K.D. z Albrechtic, který
byl spatřen během jejich pojížďky kolem 22 hodiny na ul. Na
Zámostí, jak podnapilý vede kolo stříbrné barvy. Kolo strážníci
nalezli na ul. Strmá, když se vydali směrem do místa bydliště
K.D. Jmenovaný byl předvolán k sepsání zápisu o podaném
vysvětlení a případ byl předán přestupkové komisi obce
s podezřením na spáchaní přestupku proti majetku dle §50/1
písm.a) zák.200/90Sb.
• Dne 20.08.2009 v 09.45 hodin telefonicky oznámila N.E.
z Albrechtic, že přišla na obecní úřad odevzdat nalezené kolo
stříbrné barvy, které měla hozené za plotem na své zahradě.
Ke kolu se nikdo nepřihlásil, tak jej šla odevzdat na úřad.
Hlídka OP kolo převzala a umístila do služební garáže. Majitel
kola se zatím nepřihlásil.
• Dne 06.10.2009 v 11.47 hodin bylo anonymně telefonicky
oznámeno, že dotyčný byl svědkem činu, kdy N.M. z Albrechtic usekl sekerou kočce hlavu. Hlídka OP na místě ověřila situaci a nalezla torzo kočky. Byla pořízena fotodokumentace
a kvůli podezření z trestného činu §203 zák.140/61Sb. telefonicky vyrozuměna PČR Těrlicko. Do příjezdu hlídky PČR
bylo místo činu zajištěno a následně společným zásahem byl
pachatel zajištěn.
• Dne 09.10.2009 ve 22.04 hodin telefonicky oznámila K.V.
z Albrechtic, že se k ní domů dobývá její syn K.D., který je na
útěku z diagnostického ústavu. Hlídka při příjezdu na místo
zadržela mladistvého na schodišti domu, převezla jej na
služebnu OP a vyrozuměla PČR Těrlicko k jeho převzetí.
• Dne 24.10.2009 ve 22.05 hodin během pojížďky na ul. Stonavská spatřila hlídka vozidlo Škoda 120, které pomalu jelo
směrem do obce. Za jízdy ze strany spolujezdce vyskočila
žena a křičela o pomoc. Strážníci urychleně opustili služební
vozidlo, šli pomoci ženě a zajistili řidiče vozidla. Žena byla
značně podnapilá, dělala hysterické scény. Snažila se řidiče
napadnout a vyhrožovala mu slovně, že jej zabije. Řidič před6

ložil hlídce OP veškeré doklady a uvedl, že se jedná o jeho
manželku, kterou veze z oslavy. Jelikož žena neupustila od
slovních vyhrůžek a stále ohrožovala jak sebe tak i řidiče a na
výzvy strážníků ke klidu nereagovala, byla jí nasazena pouta.
Telefonicky byla vyrozuměna hlídka PČR Těrlicko, která si
ženu převzala.
• Strážníci obecní policie v uplynulém období odchytili a do
obecního kotce umístili 4 volně pobíhající psy. Jelikož se
množí případy volně pobíhajících psů bez známek, upozorňujeme všechny občany na povinnost opatřit psy evidenční
známkou. Strážníci budou přísněji pokutovat tyto přestupky.

Jménem obecní policie přeji všem občanům
ničím nerušenou vánoční pohodu
a šťastné vykročení do nového roku 2010.
Daniel Wróbel
velitel OP

vel.:

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny občany na

vánoční koncert,
který se uskuteční
dne 27. 12. 2009 v 1500 hodin
v místním Římskokatolickém kostele.
Účinkovat bude pěvecký sbor
Církve bratrské z Horní Suché
za doprovodu komorního orchestru.
Vstupné dobrovolné.
Obec Albrechtice

U P OZO R N Ě N Í
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o přidělení obecního
bytu v bytovém domě č.p. 802-806 na ul. Hornická nebo
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Středová a mají na
obecním úřadě podané žádosti o přidělení bytu, nechť se
dostaví počátkem roku 2010 na obecní úřad a svým podpisem
potvrdí, že jejich zájem o přidělení bytu trvá.
Ing. Jarmila Ciupová
tajemnice
Albrechtické listy

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE NUTNÉ !!!
VZNIK DOBROVOLNICKÉHO
CENTRA V HAVÍŘOVĚ
Občanské sdružení ADRA má záměr aktivně rozvíjet dobrovolnictví v Havířově a v okolních obcích, které spadají
do komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. To znamená,
že bude vyhledávat a vzdělávat dobrovolníky pro tuto činnost.
Rovněž bude kontaktovat potenciální přijímací organizace
a vytvářet podmínky pro rozvoj dobrovolnictví. Dobrovolnické
centrum ADRA Havířov (dále pouze DC) se plně ztotožňuje
s mottem komunitního plánu města Havířov, který zní:
„Společně s občany o sociálně zdravotní pomoci a službách
pro občany města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suché a Těrlicka.”
Na základě jednání ze dne 24.6.2009 na Magistrátu města
Havířov vzniklo DC ADRA k 1.10.2009. Pilotní projekt pro
rok 2009 bude v Domově pro seniory Helios na ulici Jaroslava
Seiferta č.p. 14/1530 Havířov – Město.
Pro rok 2010 plánujeme zapojit do dobrovolnických programů
přibližně 100 dobrovolníků, kteří se mohou hlásit na kontaktním
místě, které se nachází v Domově Havířov – Lidická 52c/ 1200,
Havířov – Šumbark. Koordinátorka projektů paní Marcela
Holková, tel. 731 406 851, email: dchavirov@adra.cz
Úřední hodiny od 1.12.2009 budou každou středu od 12 hod
do 17 hod na výše uvedené adrese.

Co je vlastně dobrovolník?
Velice stručně se dá říct, že to je člověk, který se rozhodl
věnovat někomu, kdo je v potřebě nebo tíživé životní a sociální
situaci, 3 hodiny týdně svého volného času, jako jeho společník. Ze skušeností DC v Ostravě, Frýdku-Místku a Třince,
kde působí více než 500 stálých dobrovolníků, vyplývá naprosto jednoznačně, že o tuto službu je velký zájem. V letošním
roce na konfeenci o mládeži v Kongresovém centru v Praze
zaznělo: „Dobrovolnictví je základním kamenem naší společnosti. Stmeluje lidi, umožňuje jim pracovat na společných
projektech a utvářet společnost.” Věříme, že toto bude krédem dobrovolnictví na Havířovsku.
Za organizační výbor DC
Marcela Holková, Mgr. Hana Čadová, Karel Folwarczny

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska
SDH ALBRECHTICE
Dny 5. a 6. září 2009 se pro náš sbor staly jakýmsi synonymem týmového a organizačního ducha. Pořádali jsme soutěž
v záchranářských disciplínách Rallye Albrechtice 2009. 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. Tato soutěž, by se
nemohla uskutečnit bez sponzorů a to Obec Albrechtice, CNC
PRODUKT s.r.o., Farma Stonava, OKD,a.s. Důl Darkov, Knězek s.r.o., IGEA s.r.o., GASCONTROL, společnost s.r.o., kteří
přispěli finančními dary. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům a doufáme, že v budoucnu nám zachovají svojí přízeň.
Albrechtické listy

Občanské sdružení sociálních a finančních
poraden s krajskou radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu
Kdo může poradnu využívat ?
• držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
• senioři, sociálně slabší rodiny
• rodiny s dětmi
• nezaměstnaní
• ostatní klienti
Co nabízíme ?
• informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky,
sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 %
(ZTP, ZTP-P u vybraných pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• zajištění financí na pohřebné – program Pieta
• prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci
s možným dopadem na slabší sociální skupiny
• vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování
se slevou až 50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
• nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR
po celé ČR
• kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Ostrava: Rada seniorů, Ostrčilova 4, Čtvrtek 9-15h
Poruba: Sv. důch., Marie Majerové 1733/6, Úterý 9-12h
Frýdek - Místek: 17. listopadu 147, Pondělí 9-13h
Karviná: Polská 120, Středa 9-12h
telefon: 518 321 861, 737 855 826, 604 959 387
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
NA VETERINÁRNÍ ORDINACI
V ALBRECHTICÍCH
Dovoluji si upozornit občany na změnu provozní doby na
veterinární ordinaci na ul. Kostelní č.p. 526 v Albrechticích:
Provozní doba:

Po
Út
St
Čt
Pá
So

zavřeno
14-17 hodin
8-11 hodin
14-16 hodin
8-11 hodin
14-17 hodin
8-11 hodin
14-16 hodin
8-11 hodin
zavřeno
první sobota v měsíci
po telefonické domluvě

Po domluvě možná návštěva pacienta.
MVDr. Martina Sukupová
veterinární ordinace
Kostelní č.p. 526
735 43 Albrechtice
tel. 608 294 941
e-mail: martina.sukupova@email.cz
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JA K S E PŘ I PR AV I T N A T O PN O U S EZÓ N U…
Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu
začínají mít starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát.
Hasiči v Moravskoslezském kraji vyjíždějí stále častěji
k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných
komínech. Jeden takový případ za všechny. V Dětmarovicích
na začátku tohoto roku vznikl požár v rodinném domku od
komínového tělesa. Díky přítomnosti majitelů škoda byla
odhadnuta pouze na 30 000 Kč, ne však každý má takové
štěstí. V minulosti byly totiž evidovány požáry se škodou
i 500 000 Kč.

I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu,
s rozvahou a bez paniky. Případný požár co nejdříve oznamte
hasičskému záchrannému sboru na tísňovou linku 150 nebo
112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by mohl
popraskat, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína.
Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je život
a zdraví, teprve potom majetek!!!
odbor prevence HZS MSK ÚO Karviná
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového
tělesa. Pravidelné čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola
technického stavu komína odborníky kominíky. Ti by měli
provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu
připojit jakýkoliv spotřebič nebo měníte druh paliva.
Pamatujte, že i sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti. Je-li do komínu zapojen spotřebič
na tuhá nebo kapalná paliva, musí se komín čistit nejméně
6krát ročně, v případě spotřebiče s výkonem nad 50 kW stačí
4krát ročně. Pokud je do komínu zapojen spotřebič na paliva
plynná a komín je vybaven komínovou vložkou, čistění a kontroly by se měly provádět nejméně 2krát ročně, bez vložky
pak 6krát ročně. V případě napojeného spotřebiče s výkonem
větším než 50 kW by mělo být čištění komínu provedeno alespoň 4krát za rok.

V NA ŠÍ ŠKOLCE…
Letošní školní rok nám začal úspěšně. V naší školce se
sešlo 75 dětí. Jsme rádi, že ji děti navštěvují celodenně, jak to
bylo při zápisu do MŠ v únoru vysvětleno rodičům. Také byli
pozváni již na tradiční schůzku s rodiči nových dětí, která se
konala 19. června 2009 a projednávaly se tam různé organizační záležitosti týkající se provozu naší mateřské školy.
Děti, které navštěvují svou školičku jen na pouhé 4 hodiny
denně, mají možnost si odpolední svačinku odnést domů,
tu jim naše paní kuchařka ochotně připraví, takže o nic nepřijdou. Pro děti, které přišly do mateřské školky poprvé, to byla
velká událost a životní změna. Všechno však zvládly s pomocí
trpělivých rodičů a učitelek na výbornou. Slziček bylo celkem
málo a zanedlouho je vystřídaly spokojené úsměvy. Děti, které
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již navštěvovaly školku i v minulých letech, se konečně dočkaly
překvapení. Na školní zahradě přibyly krásné barevné herní
sestavy a stojan na závěsné dřevěné houpačky pro menší děti.
Prostoru je na zahradě ještě spousta, takže se těšíme na další
vybavení v příštím roce 2010. Určitě přibudou pružinová zvířátka, kyvadlové houpačky pro větší děti a další prvky z bohaté
nabídky. Chtěla bych velmi poděkovat šikovnému tatínkovi
Patrička Guly z druhé třídy, který nám ochotně a rychle zhotovil závěsná zařízení pro houpačky a postaral se o prodloužení houpaček. Dík patří také panu Mudr. Sedláčkovi,
který nás obdaroval finanční částkou na dovybavení školní
zahrady na jaře v příštím roce. S radostí vítáme jakoukoli další
pomoc našich tatínků i dědečků na školní zahradě. Vaše děti
si to opravdu zaslouží!
Napsala: Květa Fusiková
Albrechtické listy

M I M O Š KO L N Í ČI N N O S T PATŘÍ JIM PODĚKOVÁNÍ …

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ALBRECHTICE

Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním školním
roce připravili pedagogové naší školy spoustu možností
využití volného času pro žáky naší školy.
Po vyučování mají děti možnost zapojit se do práce zájmových
kroužků, ve kterých se jim naši učitelé pravidelně věnují.
Zájmová činnost je zaměřena na nejrůznější aktivity a všechny
děti mají možnost zapojit se do práce podle svých zájmů a zálib.
Mateřská škola
Debrujáři

M. Charvátová

1. stupeň
Výtvarný kroužek

D. Bystřická

Kroužek 1. pomoci (mladší žáci) K. Hořejší
Sportovní kroužek

L. Žůrková

Sportovní hry

J. Kowalczyková

Literárně – dramatický kroužek

D. Uvírová

Netradiční výtvarné techniky

I. Demelová

Volejbal (mladší žáci)

S. Habboudji

2. stupeň

I v letošním roce 2009 se úspěšně rozvíjela spolupráce naší
základní školy jak s některými drobnými podnikateli, tak
i s majiteli velkých firem. Prostřednictvím jejich sponzorských darů – finančních i věcných – se nám podařilo zkvalitnit vybavení odborných učeben, dokoupit sportovní nářadí,
dovybavit žákovskou knihovnu novými, aktuálními publikacemi a encyklopediemi, nakoupit materiál – barvy, štětce,
laky a další potřeby pro vylepšení estetického vzhledu naší
školy a uhradit dopravu na přírodovědnou exkurzi do ZOO
Lešná. Rovněž někteří sponzoři přispívají do tomboly na ples,
který je tradičně každý rok pořádán sdružením „Rodina
a škola” a v letošním školním roce se uskutečnil 21.2.2009
v sále Dělnického domu.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem firmám i jednotlivým podnikatelům za upřímný zájem a ochotu podpořit naši
školu a zároveň bych jim chtěla popřát mnoho úspěchů v jejich
práci i v roce 2010. Rovněž děkuji zřizovateli školy - Obci
Albrechtice za financování provozu školy a za velice dobrou
spolupráci.
I do následujících let bychom si přáli, aby se nám spolupráce
se sponzorskými firmami i se zřizovatelem dařila stejně jako
doposud.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem ochotným a obětavým
rodičům především z řad členů sdružení „Rodina a škola”,
ale nejen jim, ale všem rodičům, kteří jsou ochotni přiložit
ruku k dílu, když je třeba pomoci s organizací akcí pro naše
děti.
Sponzoři, kteří sponzorovali naši školu v roce 2009:

Kroužek 1. pomoci (starší žáci)

K. Hořejší

Přírodovědný kroužek

K. Hořejší

GASCONTROL s.r.o., p. Mieczyslaw Molenda,
p. František Sasyn

Pěvecký kroužek

R. Kozlová

OKD, a.s., Ing. Boleslav Kowalczyk

Country tance

R. Kozlová

Farma Stonava, p. Tadeáš Koch

Počítačový koružek

I. Ruhswurmová

Miczka, sdružení podnikatelů, p. Edvard a Bronislav Miczka

Stepaerobic

I. Ruhswurmová

Výtvarný kroužek

T. Pawerová

Volejbal (starší žáci)

S. Habboudji

Debrujáři

M. Charvátová

Žákovská knihovna

P. Martinková

Koloniál, p. Siostrzonková Jarmila
Kutilka, p. Zajacová Dagmar
Zahrádkářské potřeby, p. Čupová
Firma Mazurek – Hartwig, nákupní středisko
Lékárna ve středisku, Mgr. Kalinová Eva

Všem vyučujícím děkuji touto cestou za vedení všech zájmových útvarů a za přípravu dětí v rámci kroužků na soutěže,
olympiády a sportovní zápolení.
Na naší škole působí také kroužky, které vedou ve svém volném čase také rodiče našich žáků a bývalí žáci naší školy.
Také jim děkuji za jejich záslužnou činnost a do další práce
přeji všem hodně úspěchů, trpělivosti a vytrvalosti.

Zahradnictví, p. Křižánek Daniel
Roman Calda, malíř
Miroslav Enenkel - ozvučení akcí, pořádaných ZŠ Albrechtice, Vánoční koncert v dřevěném barokním kostele
Výroba nábytku, Roman Pěsňa
Vaculík Alan, posilovna a pizzerie

Touch ragby

R. Kloda

Mažoretky

L. Buchwaldková

Volejbal

T. Král

Cvičení mladších žáků

D. Pipreková

Zahrádkářství, p. Kolek
Jezdecká škola, p. Kufa Vít
Maloobchod se smíšeným zbožím, p. Lysek Radek
MUDr. Sedláček Martin

Mgr. Pavla Martinková
Zástupce ředitele školy
Albrechtické listy

Mgr. Pavla Martinková
Zástupce ředitele školy
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POSTAVILI JSME MĚSTEČKO !!!
Hned po návratu z letních prázdnin se žáci 2. stupně naší
školy zapojili do ojedinělého projektu „Postav si své město”,
který měl přispět k popularizaci matematiky a dokázat
zaujmout a nadchnout i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní. Podařilo se? Myslíme si, že ano, však posuďte sami:
Jak to všechno začalo a probíhalo? V jednotlivých
třídách si děti vytvořily tzv. rodiny a ty v průběhu září plnily
postupně různé úkoly. Vymyslely si název rodiny. Společně
vyráběly vizitky a poštovní schránky, domlouvaly se, jak se
barevně a vtipně označí. A opravdu se jim to povedlo. Všichni
byli v den „D” krásní a vtipní a také dobře naladěni. Bojovali
o nejlepší parcelu na našem „malém školním” katastrálním
úřadě, kde byste nenašli mapy a razítka, ale spoustu matematických hádanek, kvízů a zajímavých matematických úkolů,
které jednotlivé rodiny řešily. Podle získaných bodů si vybíraly „parcelu snů”, kde plánovaly postavit svůj dům.

Šrekovi.

pro psy, bazény a houpačkami. Při realizaci stavby se uplatnila
kreativita a zručnost dětí. Každý člen rodiny mohl být užitečný
a radovat se z týmové spolupráce a výsledků společné práce.
Kdo vyhrál? No přece všichni !!! Protože každá rodina postavila krásný dům. Vůbec nejdražší dům postavili Peacovi
ze 7.A za 4,8 miliónů Kč naopak nejlevněji postavili dům
Lačesovi z 9.B za 3 mil Kč.
V anketě o nejhezčí dům vyhráli Simpsonovi z 8.A, druzí byli Smolíkovi z 8.A a o třetí místo se dělili Lačesovi z 9.B
a Bundovi z 8.A.

Bundovi.

V samotný „Velký projektový den” to vše vypuklo.
Na naše nadšené děti čekalo 5 atraktivních stanovišť –
například: banka, studio nápadů, kasíno. Za správné vyřešení
různě obtížných matematických úloh, rébusů a hlavolamů
si rodiny vydělaly peníze, za které si mohly ve stavebninách
koupit materiál na stavbu svého domu podle uvážení – a že
utrácely !!!
V redakci mohli členové rodiny napsat o stavbě svého
domu článek, za nějž dostali honorář. Někteří z nich putovali
po rozestavěných hradbách domků a velmi zajímavě zpovídali
účastníky projektu. Vznikla tak nejedna poutavá reportáž.
A městečko rostlo před očima !!!
Všichni pěkně spolupracovali a výsledek stál za to.
Na nádvoří školy vyrostlo 12 domů i s garážemi, boudami

DĚTI SE UČÍ BRUSLIT…
S pomocí rodičů se nám podařilo realizovat bruslení dětí na
zimním stadionu v Havířově. Nejstarší děti pravidelně, každé
pondělí v 800 hodin ráno, odjíždí autobusem na zimní stadion,
kde je čeká nácvik bruslení na ledě.
Byla jsem na úvodní lekci 5. října a pak na čtvrté hodině,
takže mohu velmi spolehlivě posoudit, jaký pokrok děti za tak
krátkou dobu udělaly. Zpočátku většina dětí stála na bruslích
poprvé, následovaly pády a někdy i pocity nevole a obav. Teď
už to zdaleka není pravda, děti se pohybují na bruslích jistěji
a někteří šikulové se prohánějí po ledě, jakoby bruslili
odjakživa. Měla jsem radost i z toho, že jsem neviděla nikoho
plakat, nebo se bruslení nějak vyhýbat.

Lačesovi.

Ohlédnutí za tímto úspěšným projektovým dnem nám všem
ještě připomene CD „Postav si své město 2009” se všemi
fotkami a událostmi, na které budeme všichni velmi rádi
vzpomínat.
Mgr. I. Ruhswurmová a Mgr. M. Charvátová
Děkuji kolegyni paní učitelce Renatě Hájkové, která
s tímto nápadem přišla, pravidelně děti doprovází a navíc
si pokaždé obouvá své brusle a pomáhá dětem překonat obtíže
při nácviku. Rovněž děkuji své kolegyni Broňce Struhalové,
která také s dětmi pravidelně navštěvuje zimní stadion, stará
se o organizaci v šatně, obstarává dětem brusle i přilby
k zapůjčení, a pomáhá jim s přípravou na led.Velkou zásluhu
mají maminky a občas i tatínkové, kteří doprovázejí děti
vlastním autem, protože do malého autobusu se většinou
nevejdou. Tohoto bruslení se účastní celkem 25 dětí. Lekce
jsou zcela zdarma, platili jsme pouze za dopravu. Bruslení
potrvá do 14. prosince 2009 a o vánočním volnu vás děti svým
bruslením určitě překvapí. Těšíme se z každé spolupráce s rodiči,
kteří projeví zájem a ochotu pomoci nejen při této aktivitě.
Květa Fusiková
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H ISTOR ICK Á EX K U R Z E DO OSV ĚT IM I A K R A KOVA
Na naší škole se již stalo tradicí, že každé dva roky pořádáme
historickou exkurzi do Osvětimi a Krakova pro žáky osmých
a devátých tříd.
V letošním školním roce jsme tuto exkurzi uspořádali 13.10.
V dopoledních hodinách jsme přijeli do Krakova, bývalého
hlavního města polského království, které je právem označováno za srdce Polska. V Krakově jsme navštívili zámek Wawel
a katedrálu – místo korunovace polských králů, dnes se zde
nacházejí ostatky polských králů. Po prohlídce jsme se vydali
na procházku starým městem „Královskou cestou“ a došli
jsme na hlavní náměstí, kde jsme navštívili Sukenici – bývalou tržnici se suknem. V poledne jsme si poslechli trubače
z věže Mariánského kostela a brzy po poledni jsme odjížděli
do Osvětimi.
V bývalém koncentračním táboře v Osvětimi měli naši žáci
možnost na vlastní oči vidět hrůzy, které se odehrály v průběhu 2. světové války. Průvodkyně, které nás provázely velice
citlivě a poutavě vyprávěly o lidech, kteří zde ztratili své rodiny, soukromí, lidskou důstojnost a nakonec mnohdy i život,
příběhy konkrétních lidí, kteří se ocitli v koncentračním táboře a neměli to štěstí a konce války se nedožili.

Postřehy účastníků exkurze - žáků 9.A, 9.B:
„…strašně na mě zapůsobilo, jak my si dobře žijeme a oni
neměli skoro žádné jídlo a čekali, kdy zemřou…”
„…byl to zvláštní pocit, chodit z jedné budovy do druhé
a vědět, že tam někde mohl někdo zahynout. Chodit po schodech, které byly vyšlapané od rodičů, dětí i prarodičů, jenž
byli vyhublí a zesláblí…”
„…viděli jsme mnoho bot, jak od dospělých, tak od dětí, mnoho
kufrů, ve kterých si lidé donesli své věci. Haldy vlasů, hřebenů…”
„… viděla jsme na vlastní oči, co asi v koncentračním táboře
prožívala moje babička, vím, že měla veliké štěstí, že tam
nezůstala a přežila…”
„…jak se vůbec takové hrůzy mohly stát? Proč jim nikdo
nezabránil?”
Mgr. Pavla Martinková

KŘÍDLA Z PAPÍRU
Poslední zářijové úterý se na hřišti základní školy sešlo
34 žáků z 2. stupně. Proč? Konal se zde 3. ročník albrechtického mistrovství v házení papírových vlaštovek.
Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Letos doletěla nejdále vlaštovka Radku Konderlovi z 8.A, rovných 29 m. Radek
překonal dosavadní rekord o 2 metry.
Druhý byl František Fister ze 6.A s hodem 21,9 m a na třetím
místě skončil Honza Kotlář ze 7.A s 15,9 m.
Z dívek doletěla nejdále vlaštovka Sandře Křížové ze 7.A,
a to 14,4 m. Těsně za ní se umístila Klára Folwarczná z 9.B
se 14,1 m a třetí byla Monika Mokrošová z 8.A s hodem 13,75 m.
Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl, na 1. místě skončila
Klára Folwarczná z 9.B, jejíž vlaštovka přistála přesně na
cílové čáře. Na 2. místě byla Veronika Charvátová ze 7.A a 3.
místo obsadil Bohouš Koukol z 8.A.
Letos poprvé debrujáři vyhlásili novou disciplínu, hod do
dálky čímkoli, co si sám vyrobíš. V této disciplíně zvítězil
Robert Koziel z 9.A s hodem 44,3 m, těsně druhý byl
Radek Konderla z 8.A s 44,2 m a na třetím místě se umístil
Vašek Valík z 8.A.
Nejzajímavější házecí předmět – bumerang vyrobil David
Otipka ze 7.A, se kterým dohodil 21,2m.
Albrechtické listy

Mezi dívkami byla nejlepší Kamila Šebestová z 9.B, druhé
místo obsadila Monika Mokrošová z 8.A a třetí se umístila
Miriam Hrachovcová z 8.A.
Všem gratulujeme!
Nejlepší žáci jeli naši školu reprezentovat na Mezinárodní
mistrovství v házení papírových vlaštovek, které se uskutečnilo 16. října v Ostravě.
No a co vy, milí čtenáři? Už skládáte papírovou vlaštovku?
Až ji budete házet, tak nezapomeňte změřit délku. Třeba
právě útočíte na světový rekord. Letu zdar!
Mgr. Miriam Charvátová
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W YSTAWA , JA K I E J T U J E SZC ZE N I E BY Ł O
Pod hasłem „W Olbrachcicach każdy coś potrafi – w każdym talent drzemie” w miejscowym Domu PZKO odbyła
się w dniach 16-18 października wystawa, którą urządziły
wspólnie Klub Kobiet oraz zarząd MK PZKO. Impreza,
która nawiązała do tradycji wystaw organizowanych raz
na trzy lata, w tym roku miała nieco zmienioną formułę.
Piętnastka aktywnie działających w Klubie pań udostępniła
kilka plansz wystawowych i stolików nie należącym do ich
grona osobom, a także niekoniecznie związanym ze środowiskiem PZKO. Tak więc oprócz misternie przez nie wykonanych różnorakich robótek ręcznych łącznie z próbkami wzorów w stylu patchworku, co było pokłosiem niedawno
odbytego kursu, na wystawie przedstawili się n.in. ceramicy,
ogrodnik, gołębiarz Bolesław Miczka, lokalne wydawnictwo
książkowe SAK, które ukończyło działalność w roku 2007,
autor tomiku opowiadań gwarowych Władysław Wrana,
autorka miodowych pierniczków Monika Wranová, „jubilerki“
Monika Wranová z córką Lenką oraz miejscowi pszczelarze
pod kierunkiem Oto Firli i Władysława Wrany, których
zwłaszcza szklany, tętniący życiem ul budził ogromne zainteresowanie nie tylko wśród dzieci. Ponadto pokazano obrazy
nieżyjącego już członka SLA, Bogusława Swobody, grafiki
młodej artystki Ewy Słowik, haftowane obrazy i inne rękodzieła Karla Žyly oraz świeczniki i żeliwne przybory kominkowe wykute przez kowala artystycznego z miejscowej firmy
Agrokov. Sporo miejsca przeznaczono pod ekspozycję dzieci.
Starannie wykonane modele samolotów zaprezentował utalentowany 12-letni modelarz Piotruś Cielecki, haftami zaś
i innymi eksponatami własnej roboty pochwaliły się Lenka
i Renia Chromikówny, Basia Czap, Adaś Czap. Zaakcentować należy fakt, że swoje prace plastyczne przedstawili również wszyscy uczniowie miejscowej polskiej szkoły, które
wykonali pod okiem nauczycielek Janiny Guńki i Heleny
Dyrbuś.
Przewodnicząca olbrachcickiego koła Iwona Guńka podczas
piątkowego wernisażu powiedziała, że liczy na to, że nowa
formuła wystawy, której pomysłodawcą jest Władysław Wrana,
mąż jednej z członkiń klubu, spowoduje, iż ekspozycją zainteresuje się większe niż zazwyczaj grono ludzi spoza polskiej
społeczności. Nie przeliczyła się. Frekwencja publiczności
była rekordowa. Od piątku wieczora do niedzielnego popołudnia eksponaty obejrzało blisko 300 osób.
Posiłki dla zwiedzających – kanapki i atrakcyjne dania gorące – przyrządził personel w składzie: Wiktoria Bromek (sze-

Chór mieszany Olbrachcice z dyrygentem Brunonem Kaliną.
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fowa), Anna Burek, Henryka Chmiel, Zofia Delong, Maria
Harok i Ewa Zaleska. Bufet obsługiwali: Marian Chlebik, Dorota Guńka, Henryka Mokrosz, Adrian Werner i Katarzyna
Werner. Dyżury na sali wystawowej mieli Henryka Palowska, Jadwiga Czap oraz państwo Bronisława i Władysław
Wranowie. Natomiast zespołem tym zarządzała i nad sprawnością jego pracy czuwała przewodnicząca Klubu Kobiet
Maria Witoszek. Jedną z czołowych ról w procesie przygotowania wystawy odegrał Jerzy Czap, który we współpracy
z Markiem Santariusem m.in. zredagował afisze i zaproszenia.
Maria Witoszek poproszona o komentarz dla biuletynu
„Albrechtické listy” podkreśliła, że wystawę uważa za bardzo udaną. Według niej impreza ta dowiodła też, iż członkowie i członkinie Koła, jeśli zaistnieje taka potrzeba, potrafią
się zjednoczyć, wspólnie wysilić się i wykonać pracę, która
im daje satysfakcję a bliźnim przynosi radość. Dodała:
Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim,
którzy wzięli udział w przygotowaniach do wystawy i w jej
realizacji, a także tym wszystkim, którzy wystawili swoje
eksponaty. Dziękuję również zarządowi Koła z panią Iwoną
Guńkową na czele za wsparcie Klubu Kobiet, który jest tradycyjnie głównym organizatorem tej imprezy. Słowa podzięki
należą się ponadto paniom, które w warunkach domowych
zrobiły wypieki dla naszego bufetu...

Śpiewa „Drops”.

Zarówno pani Guńkowa, jak i pani Witoszkowa zacierały
ręce z zadowolenia, że i tym razem nie zawiodły panie z zaprzyjaźnionych Klubów Kobiet – i to nie tylko z kół z sąsiedztwa. Pomimo fatalnej pogody do Olbrachcic przyjechały bowiem „delegacje” z całego niemal terenu – od Łomnej Dolnej,
po Piotrowice i Lutynię. Zatrzymywały się tu w drodze do
lub z Suchej Górnej, gdzie w tym samym czasie odbywała się
również wystawa Klubu Kobiet. Nadto organizatorki olbrachcickiej imprezy zaszczyciły swą wizytą szefowe – była
i obecna – Sekcji Klubów Kobiet przy Zarządzie Głównym
PZKO, panie Henryka Żabińska ze Stonawy oraz Władysława
Byrtus z Jabłonkowa. Pani Byrtus wysoko oceniła dorobek
pań z Olbrachcic i na ręce ich prezeski przekazała im życzenia
dobrego zdrowia i zapału do dalszej pracy na rzecz ich środowiska.
Wernisaż uświetniły występy przemiłych dzieci z prowadzonego przez Jadwigę Czap teatrzyku „Drops”, a także miejscowego chóru mieszanego z dyrygentem Brunonem Kaliną.
Tekst i zdjęcia: Kazimierz Santarius
Albrechtické listy

DEBRUJÁŘI NA SLUNÍČKU

DE BR UJÁŘ I VE ŠKO LCE

V pátek 23. 10. se náš klub vydal na výlet. Kam? Na chatu
Sluníčko v Beskydech, kde se sjelo několik klubů debrujárů
moravskoslezského regionu. Co nás tam čekalo? Zažili jsme
spoustu zábavy při zajímavých soutěžích a pořádně jsme provětrali mozkové závity. Každý si odnesl kromě zážitků
i odměnu. Další den jsme už ráno všichni vyrazili na výšlap
na Lysou horu. Cestu jsme si zpestřili sbíráním borůvek ve
sněhu. Jediné, co nám výlet trochu kazilo, byla mlha, která
zacláněla ve výhledu. Stihli jsme se ještě vykoupat v bazénu
a pořádně se zapotit v parní sauně. A pak jsme se rozloučili
a se spoustou dojmů a prima zážitků jsme se vydali na vlak.
Byla to skvělá akce!
A na co už se všichni těšíme? Na Vánoce s debrujáry
v Praze, kde nesmíme chybět.

V letošním školním roce pracuje nový klub debrujárů
i v mateřské škole ve 2. oddělení. Děti jsou opravdu moc
šikovné, využívají svoji představivost a hravost.
Kdo jsou vlastně debrujáři?
Asociace mladých debrujárů je mezinárodní sdružení mladých lidí se zájmem o vědu, techniku a ekologii. Společně
objevujeme řadu zákonitostí přírody za pomocí zajímavých,
snadno proveditelných pokusů s jednoduchými pomůckami.
Vystačíme si s papírem, vodou, sklenicemi, provázky, plastelínou a dalšími dostupnými věcmi. Hrajeme si a přemýšlíme
u toho, věda se pro děti stává zábavou i poučením.
Mgr. Miriam Charvátová

Miriam Charvátová, vedoucí klubu

BR ANNÝ DEN NA Z ÁKL ADNÍ ŠKOLE
Dne 26.10.2009 se sportovně naladění žáci sešli u školy,
aby si prověřili své znalosti z první pomoci, dopravní výchovy
a také své fyzické síly.
Na letošní branném cvičení byla vyznačená trasa s úkoly,
kterou musela překonat čtyřčlenná družstva. Týmy byly
složené vždy ze šesťáka, sedmáka, osmáka a deváťáka. Tímto
se děti učí vzájemné spolupráci a toleranci mezi sebou.
Během závodu všichni získávali body za správné splnění
úkolů a vyhrálo družstvo s největším počtem bodů. Byli to
tito žáci: Siostrzonková Sandra (6.A), Jeřábek Petr (7.A),
Kubicová Kristina (8.A) a Pipreková Lucie (9.A).

Stanoviště s nosítky.

Albrechtické listy

Během dopoledne ještě stihla družstva odpovědět na
otázky vlastivědného testu a zahrát si míčové hry. Vlastivědný test vyhrálo družstvo ve složení: Anlaufová Lucie (9.A),
Ošlejšek Martin (8.A), Kotlář Jan (7.A) a Polášková Dominika
(6.A), toto družstvo bylo rovněž nejrychlejší při zdolávání
branného závodu, náročnou trasu v terénu zdolali za 26 minut.
Tento krásný podzimní den zpříjemnila dětem vydatná
a chutná svačinka zajištěná RaŠ a všichni se už těšíme na další branné cvičení v příštím roce.
Mgr. Kateřina Hořejší

Stanoviště s nosítky.
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ALBRECHTICKÉ MINIK ÁRY…
Už v pátek 4. září se začali opět do Albrechtic sjíždět účastníci
XXII. ročníku minikárového závodu „Albrechtická míle“.
Nutno dodat, že je to nejdelší závod jak co do délky tratě,
tak co do délky trvání. Je to tedy nejdelší a nejstarší činný
závod v republice.
Samozřejmě, že panovaly obavy z počasí. Stále bylo pěkně
přes týden, ale poslední tři víkendy za moc nestály. Pravidlo,
že do Albrechtic se jezdí zmoknout, se naplnilo ještě před
zahájením sobotního závodu. Všech takřka sedmdesát jezdců
sice zmoklo, ale po první jízdě vysvitlo sluníčko a vše začalo
rychle osychat a pak už se jenom urputně bojovalo.
Punc mezinárodního klání všemu dodal fakt, že sobotní
„Míle” byla současně vyhlášena jako Mistrovství Slovenska
a neděle jako Slovenský pohár. Sešla se tu tedy celá slovenská
jezdecká špička. Škoda, že to nelze říci o všech nejstarších
českých jezdcích. Chápu, že jsme daleko, že je dnes vše
o penězích, ale stále jsme pro několik lidí z Čech zkrátka
„za Uralem”. Skalní příznivci ale přijeli všichni, tudíž tu byla
jména od Českého Krumlova, přes Prahu a Mladou Boleslav
až po nejvýchodnější slovenské Košice.
V sobotním závodě nejlepšího času dosáhl a absolutním vítězem Albrechtické míle se již po druhé za sebou stal domácí
jezdec Standa SYROVÝ. Nejrychlejší dívkou se rovněž po
druhé za sebou stala Katka POLÁKOVÁ z HLOHOVCE.
Pokud by oba uspěli i příští rok, putovní poháry jim zůstanou
natrvalo. Velký plyšový medvěd BOŘEK byl odměnou
pro nejmladšího, teprve čtyřletého, Lukáše BODINKA
z MARIÁNSKÉHO ÚDOLÍ. Nepříjemností, ale s dobrým
koncem byla kolize slovenského závodníka. Chvilková ztráta
koncentrace spolu s nezkušeností začínajícího jezdce a osmiletý Janko REGULA vylétl z tratě. Díky příslušníkům Obecní policie, kteří inkriminovaný úsek trati hlídali, byla záchranka na místě během několika minut. „Zranění není vážné, kluk
je jen otlučený jak píšťalička, jenomže to, pro chlapy choulostivé místo, holt bolí,” zubil se po důkladné prohlídce lékař,
pocházející kdesi ze Zimbabwe. „Pro jistotu si ho vezmeme
sebou na sono”, uzavřel všechny pochybnosti. V karvinské
nemocnici se ukázalo, že bez eurokarty zdravotního pojištění
příště za hranice ani na krok. I to se ale vyřešilo a konečný
verdikt za dvě hodiny vydali lékaři v Žilině. Chlapec je naprosto zdráv!!! Tolik na vysvětlenou místním spoluobčanům,
kteří na Zámostí viděli vůz Rychlé záchranné pomoci.

U dvoudenních závodů už léta bývá zvykem, že po sobotním
klání se všichni zúčastnění schází „na kus řeči”. V klidu se
najíst, odpočinout, oslavit vítězství, případně rozebrat prohry,
ledasjaké minikárové náležitosti nebo jen tak poklábosit
s dlouholetými přáteli. Během závodu na to totiž moc času
není a areál ZÁMOSTÍ je pro to jak stvořený. Letos to bylo
trošičku jinak.
„No tak skoro sto vočí za nastavenou svíčkovou nechtěj ani
na Václaváku!” „ … a třicet za kovču je taky síla …” dodává
hlas z krumlovského podzámčí. „My něco provedli, že se na
nás ta paní servírka tak mračí…?”
Omyl, neprovedli! Je jenom unavená, je totiž na to množství
lidí od rána sama! Toto byly jenom některé hlasy… Ti lidé,
kteří jsou každý víkend na jiném konci republiky, mají totiž
za ty roky harcování už nějaké srovnání.
„Diletanti...”, a bez dalších zbytečných komentářů odcházeli
jinam.
Poslední perla přišla po 22. hodině. „Tak pánové, končíme,
mám toho plné kecky…!”
Za 22. ročníků, co se jezdí závody, nás poprvé někdo vyhodil
z hospody!!!
Můj názor pan vedoucí zná. Co k tomu dodat? Vlastně už nic.
Úsudek ať si udělá každý sám...
Nedělní ráno začínalo, jak jinak, opět kapkami deště. Před
vlastními jízdami ale pršet přestalo a vylezlo sluníčko. Finále
Evropského poháru, který současně nesl i název Pohár starosty obce, se opět stal kořistí domácího Standy SYROVÉHO.
Další domácí jezdec ing. Lukáš HYNEK vybojoval místo třetí.
Oba si tím zajistili vynikající, Standa 1. a Lukáš 2. místo
v celém seriálu Evropského poháru. O tom, že oba právem
patří do republikové špičky svědčí i Lukášovo 2. a Standovo
3. místo v Mezinárodním mistrovství České republiky. V dalším
vrcholném závodu, rožnovském Finále vítězů pohárů České
a Slovenské republiky zvítězil opět Lukáš a o 0,02 s za ním
Standa. GRATULUJEME!

Evr. pohár celkově - 1. St. SYROVÝ, 2. Josef TKADLEC Vsetín,
3. ing. Lukáš HYNEK
Nejmenší pro přejezd horizontu potřebovali zatlačit.
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(Pokračování na str. 15)
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ALBRECHTICKÉ MINIK ÁRY…
(Pokračování ze str. 14)

XXII. ročník minikárových závodů v ALBRECHTICÍCH
je tedy minulostí. Máte-li zájem, obrazovou dokumentaci,
a to nejen z tohoto závodu, najdete ji na našich stránkách
www.akalbrechtice.cz. Je zde i mnoho dalších videozáznamů
z tratí po celé republice.
Rádi bychom touto cestou mezi sebou přivítali i nové jezdce.
Zájemci se mohou ozvat přes naše webové stránky a při osobním jednání všem rádi předáme naše dlouholeté zkušenosti.
Neznám kluka, který by se nechtěl svést v závodní minikáře!!!
Celý minikárový víkend zahájil a po té i vítězům ALBRECHTICKÉ MÍLE Putovní pohár předával starosta obce ing.
ŠIPULA. V neděli pak závod o Pohár starosty obce zahajoval
místostarosta pan LEGINDI a tajemnice Ing. CIUPOVÁ
dvoudenní minikárové klání odpoledne ukončila. Všichni
zúčastnění kvitovali s jakou nevšední podporou místních

Soustředění Jeníka LYSAČKA z Albrechtic.

„konšelů” a obce vůbec, se tento malý motoristický sport
v ALBRECHTICÍCH setkává. My o tom víme své a můžeme
za to jenom znovu a znovu poděkovat. Naše poděkování patří
i všem bezejmenným, kteří zabezpečili bezproblémový
průběh celé akce. Znovu zmiňuji muže z Obecní policie, kteří
jsou dnes u takovéto akce nezastupitelní. Vyjma kolize slovenského jezdce jsme letos nezaznamenali jedinou mimořádnost. Samozřejmě poděkování za shovívavost patří i všem
spoluobčanům, které úplnou uzavírkou komunikace jakkoliv
omezujeme.
Jménem AUTOKLUBU ALBRECHTICE přeji všem spoluobčanům do nadcházejícího roku 2010 mnoho zdraví, pracovních či sportovních úspěchů a osobní pohody.
Nashledanou na kopci v roce 2010!

Nejmladší účastníci Albrechtické míle 2009.

Jan SYROVÝ

NA STU PN ÍCH VÍTĚ ZŮ
V pátek 16. 10. 2009 se v Ostravě konalo Světové mistrovství
žáků v házení papírových vlaštovek. Naši školu reprezentovala
dvě družstva ve složení Klára Folwarczná z 9.B, Monika
Mokrošová a Radek Konderla z 8.A, František Fister ze 6.A.
Toto družstvo získalo v prestižní soutěži štafeta družstev
všech zúčastněných škol 1. místo.
Družstvo ve složení Sandra Křížová, Veronika Charvátová,
Saša Maikranz a Honza Kotlář ze 7.A o pouhou 1 sekundu
skončilo na 4. místě.
Poctivý trénink se opravdu vyplatil. Celkem si žáci naší školy
odvezli 4 zlaté, 2 stříbrné, 4 bronzové medaile a několik
čtvrtých míst.
Nejúspěšnější jsme byli ve slalomu, kde mezi dívkami vyhrála
Klára Folwarczná a mezi chlapci zvítězil Saša Maikranz,
na 2. místě se umístil Radek Konderla.
Veronika Charvátová získala 1. místo v hodu do dálky, 2. místo
obsadila Klára Folwarczná, Sandra Křížová a Honza Kotlář
se umístili na 4. místě.
V běhu s vlaštovkou skončila na 3. místě Klára Folwarczná
a mezi chlapci vybojoval bronzovou medaili Saša Maikranz,
František Fister byl čtvrtý.
Sandra Křížová se umístila v hodu na cíl na 3. místě.
Albrechtické listy

Velmi zajímavou disciplínou byl vlaštovkový golf, ve kterém
Honza Kotlář získal třetí místo a Radek Konderla s Klárou
Folwarcznou byli čtvrtí.
Všichni naši žáci se ve velké konkurenci neztratili. Naopak
dobře reprezentovali naši školu. Při slavnostním vyhlašování
výsledků celkem patnáctkrát zaznělo Základní škola Albrechtice. Soutěžící získali pěkné odměny i zkušenosti a věříme,
že se jim bude dařit i v příštím roce.
Mgr. Miriam Charvátová
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10. VÝROČÍ MIKROREGIONU ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY A OBCE CHYBIE
U příležitosti 10. výročí založení Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady v měsíci říjnu a listopadu probíhala
v rámci všech obcí Mikroregionu výtvarná soutěž na téma
„Moje obec”. Do soutěže se z naší školy zapojilo přibližně
padesát žáků a vytvořili nejen výkresy, ale i fotografie a modely.
Děti z naší školy patřily k nejúspěšnějším a ve třetí kategorii
žáků 7. – 9. tříd se na 1. místě umístila Marie Szewieczková
z 9.A, na 2. místě Jan Kotlář ze 7.A a na třetím místě Andrea
Brzosková z 9.A. Práce žákyň 4. třídy (G. Demelová, M. Gerlichová, M. Šikulová) – model dřevěného kostela a kalendář
obce Albrechtice – společná práce žákyň ze školní družiny
(Otipková J., Wróblová V., Sýkorová B.) získala zvláštní ocenění poroty.

V pátek 20.11.2009 byla v Těrlicku slavnostně otevřena výstava výtvarných prací a v odpoledních hodinách se konalo kulturní vystoupení žáků ze všech škol Mikroregionu a naši obec
reprezentovaly děti jak z polské školy (A. Guńka) pod vedením Mgr. J. Kožusznikové, tak i děti z české školy (G. Demelová, M. Chnúriková, K. Kahánková, N. Miczková, J. Ciepliková, V. Charvátová, S. Křížová, V. Waloszek, D. Kończyna,
D. Caldová, S. Zajícová) pod vedením Mgr. J. Kowalczykové.
Děkuji všem dětem a jejich pedagogům za vzornou reprezentaci obce u příležitosti 10. výročí Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady.
Mgr. Pavla Martinková

1. místo M.Szewieczková 9.A.

2. místo Jan Kotlář 7.A.

3. místo A. Brzosková 9.A .

Žáci vystupující v kulturním programu.

M I L Í RODIČOVÉ MALÝCH D Ě T Í!
Centrum pro rodinu Sluníčko v Karviné rozšiřuje své služby o další aktivitu. Od října
tohoto roku začaly kurzy plavání s kojenci a batolaty. Plaveme v Petrovicích u Karviné
v krásném prostředí hotelu Dakol. Čeká Vás rodinná atmosféra, luxusní bazén, příjemný
přístup instruktorky plavání a velmi příznivé ceny. Přihlásit se můžete už nyní na tel. čísle
777 979 597.
Další informace týkající se nejen pohybových aktivit s malými dětmi ve Sluníčku najdete
na www.centrum-slunicko.cz a nebo www.cile-jako-rybicka.estranky.cz

Centrum pro rodinu Sluníčko
– to nejlepší místo pro Vaši rodinu!
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O H LÉ D N UTÍ Z A FOTBALOV Ý M P O D Z I M E M 2 0 0 9
Vážení sportovní přátelé!
Není to tak dávno, co jsme zahajovali nový fotbalový ročník
2009/2010 a už jsou minulostí pravidelná fotbalová klání,
jež nás o víkendech provázela. Proto opět nastal čas poohlédnout se za fotbalovým poločasem, tj. za podzimní částí sezóny.
Družstvo mužů prožívá těžké období a po několika střídavých
výsledcích v začátku sezóny se začalo postupně propadat
až do sestupového pásma. A tak jediným světlým bodem
podzimní části bylo drtivé domácí vítězství nad Petřkovicemi
v poměru 7:0. Neměli bychom však ani zapomenout na poslední
utkání s Lokomotivou Petrovice, kdy výborným výkonem
ve druhé části naši fotbalisté nejenom srovnali skóre,
ale v koncovce sahali i po plném bodovém zisku. Bohužel nic
to nemění na skutečnosti, že po podzimní části jsme na předposledním místě a za námi je už jenom potápějící se Vratimov. Družstvo pod vedením nových trenérů p. Šimšy a Válka
nedokázalo navázat na výsledky z minulého ročníku a obsadit
tak místo v klidném středu tabulky. Musíme však zároveň
připomenout, že trenéři nastupovali k družstvu v nelehké
situaci, kdy z kádru odešlo několik hráčských opor a zranění
obou zkušených brankářů způsobilo citelné oslabení družstva.
To bylo doplněno před sezónou o několik nových hráčů, kteří
však vzhledem k chybějícím zkušenostem nebyli schopni
nahradit tradiční opory. A tak se zdá, že po dvouleté přestávce
od sestupu z divize budeme v jarní části soutěže opět ve stresu
přihlížet snahám o záchranu v krajském přeboru. Nesmíme
však podléhat pesimismu a musíme věřit, že během zimní
přestávky se kolektiv opět stmelí a zlepšenými výkony v jarní
části nám umožní sledovat závěr ročníku už bez obav v klidném středu tabulky.
V tomto roce naše mládežnická družstva po úspěšném obhájení postupových ambicí bojovala o mistrovské body opět
ve vyšších soutěžích. Přestože po postupech a počáteční euforii bývá udržení a dobré umístění těžším úkolem, naše žákovská družstva si vedla velice zdatně a s jejich výkony můžeme
být plně spokojeni. Družstvo dorostu už tak úspěšné nebylo,
přesto v tabulce zápasů na hřištích soupeřů jím patří místo
v popředí. Bohužel katastrofální domácí výsledky je srazily
na spodní místa celkového hodnocení. Před jarní části tak
bude čekat realizační tým nelehký úkol stmelit kolektiv a připravit ho na udržení se v krajské soutěži. Tomu by mělo napomoci i soustředění v Prostřední Bečvě na začátku roku 2010.
Družstva přípravek jsou základem pro žákovské soutěže
a jejich výsledky musíme hodnotit z tohoto pohledu. Vzhle-

dem k malému počtu hráčů do družstva mladší přípravky
jsme v tomto ročníku nasadili do okresních soutěží dvě
družstva starších přípravek. A to se také projevilo na výsledcích. Zatímco družstvo A sestávající z hráčů starší přípravky
se drží v popředí tabulky, družstvo B sestávající ve většině
z hráčů mladší přípravky je na posledním místě. I přes jejich
slabší výsledky je třeba ocenit jejich odhodlání a proto také
věříme, že nabyté zkušenosti zúročí v následujících ročnících.
V období od ledna do března 2010 připravujeme již 4. ročník
zimního turnaje REFOTALCUP v kopané, který se bude
konat na našem hřišti s umělým povrchem u ZŠ a zúčastní
se ho družstva od KP až po 1.A třídu. Turnaj bude dobrou
příležitostí seznámit se jak s postupem jarní přípravy našeho
družstva, tak rovněž s aktuální formou jiných družstev z blízkého okolí a bude příjemným zpestřením zimní fotbalové
přestávky. Zápasy budou probíhat každou sobotu a již teď
srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na naše sportoviště.
Dále připravujeme turnaj dorosteneckých družstev předních
klubů z regionu, se kter ými se v tomto roce opět utká
i družstvo našich dorostenců. Zápasy se budou konat vždy
v neděli. Dále je ještě připravován turnaj „B“ mužů z nižších
soutěží, kde se představí družstva z blízkého okolí, ve kterých
působí řada našich odchovanců. Navíc od poloviny února
chystáme i turnaj žákovských družstev, jejichž zápasy budou
probíhat ve všední dny.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům, trenérům a realizačním týmům jednotlivých družstev za obětavou
práci a zodpovědný přístup k plnění úkolů a chtěli bychom
jim popřát hodně elánu i do jarní části soutěže. Dále bychom
chtěli poděkovat všem naším příznivcům za projevenou důvěru i podporu.
Jelikož takto náročný provoz se neobejde bez patřičného
finančního zabezpečení, chtěli bychom poděkovat všem
našim sponzorům. V současné situaci klub jen těžce shání
finanční prostředky pro naplnění rozpočtu a hlavně finanční
pomoc obce Albrechtice fotbalovému klubu pomáhá vytvářet
zázemí pro úspěšnou činnost všech šesti družstev. Samozřejmě
nesmíme zapomínat ani na řadu dalších sponzorů, kteří nám
pomáhají jak finančně, tak při organizaci mistrovských utkání
a také jím patří naše poděkování.
Závěrem bychom chtěli všem členům a příznivcům popřát
do nového roku 2010 hodně zdraví a úspěchů a věříme,
že i v nové sezóně si najdou čas, aby přišli naše fotbalisty
povzbudit.
Výbor FK
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ALBRECHTICE V TURNAJI RAGBY TŘETÍ, CELKOVĚ VEDE ZŠ GORKÉHO
Již třetím rokem se realizuje projekt Školní liga Touch ragby
- bezkontaktní ragby pro školní kroužky. Dne 5.11.2009
se konal již čtvrtý turnaj Havířovské školní ligy v Touch ragby.
Po dvou létech nadvlády Albrechtic, se ke slovu hlásí školní
kroužky z Havířova. Je to dáno odchodem starších hráčů,
pořádáním turnajů ve čtvrtky, v den, kdy hráči z Albrechtic
mají stabilně trénink a také tím, že se na jeden turnaj celé
družstvo nesešlo a nebylo klasifikováno.

nakonec Albrechtice porazilo v poměru 2:0. Podruhé za sebou
turnaj vyhrálo družstvo Gorkého I, před družstvem ze Žákovské a na třetím místě nakonec skončily Albrechtice díky
lepšímu skóre. Na čtvrtém místě skončilo družstvo Školní
a na pátém místě pak družstvo Gorkého II. Pro neúčast na
tomto turnaji nebyly připsány do průběžné tabulky soutěže
družstvům ZŠ Moravská a ZŠ Hrubínova žádné body.
Další série turnajů se uskuteční od konce listopadu do března
v tělocvičně, následně pak opět venku na hřišti. Jako každoročně budou nejlepší družstva vyslána na Celostátní turnaj
v Touch ragby, který se koná vždy v červnu v Praze.
Výsledky 4. turnaje Havířovské školní ligy 2009-2010
Žákovská - Albrechtice
Gorkého II - Školní
Žákovská - Gorkého I
Albrechtice - Gorkého II
Gorkého I - Školní

3:0
2:3
1:2
5:0
2:0

Žákovská - Gorkého 2
Školní - Albrechtice
Gorkého II - Gorkého I
Školní - Žákovská
Albrechtice - Gorkého I

5:1
3:3
0:3
0:3
0:2

Tabulka 4.turnaje
Na snímku odehrává míč David Otipka, sleduje ho Ondra Chodura
a vzadu je Vojta Waloszek.

Slabší výsledky z minulých turnajů byly na posledním
venkovním turnaji zapomenuty a Albrechtice nakonec po boji
obsadily třetí místo za družstvy ZŠ Gorkého a Žákovská.
Hned v prvním utkání narazily Albrechtice na družstvo
ze Žákovské, které bylo dosud celkově první a chtělo prvenství
v soutěži potvrdit. Žákovská zvítězila sice 3:0, ale průběh
utkání byl velmi vyrovnaný. Žákovské se povedly dvě akce,
které rozhodly utkání, a při snaze o vyrovnání hráči Albrechtic
ztratili míč při útočení a soupeř z tohoto protiútoku zaznamenal třetí bod. Ve druhém utkání Albrechtice výrazně zvítězily
nad družstvem Gorkého II v poměru 5:0, což byla sice nejvyšší
výhra dne, ale na Albrechtice čekali ještě dva silní soupeři.
Ve třetím utkání nastoupily Albrechtice proti družstvu
ze ZŠ Školní a velmi dobře rozehrály toto utkání, když
v polovině utkání vedly již 2:0. Soupeř sice snížil na 2:1,
ale Albrechtice kontrovaly na 3:1. Zdálo se, že vítězství
je v kapse, ale chyba lávky, soupeř dvakrát využil nevynucených chyb Albrechtic a srovnal na konečných 3:3. Z pohledu
šancí a celkového vývoje to byla pro Albrechtice ztráta.
V posledním utkání nastoupily Albrechtice proti družstvu
Gorkého I, které podřídilo vše tomu, aby vyhrálo a celkově
se dostalo do průběžného vedení v soutěži. To se mu nakonec
podařilo, když fyzicky lépe vybavené družstvo Gorkého I

Poř. Družstvo
1. GORKÉHO I
2. ŽÁKOVSKÁ
3. ALBRECHTICE
4. ŠKOLNÍ
5. GORKÉHO II

V
4
3
1
1
0

R
0
0
1
1
0

P
0
1
2
2
4

Skóre Body Body za turnaj
9:1
12
10
12:3
10
7
8:8
7
5
6:10
7
4
3:16
4
3

Pořadí po čtyřech turnajích:
1. Gorkého I, 2. Žákovská., 3. Moravská, 4. Gorkého II,
5. Albrechtice, 6. Školní a 7. Hrubínova

Na snímku Vojta Waloszek s míčem v „obležení” protihráčů.
Vzadu přihlíží Katka Zemová.
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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: 734 487 109
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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
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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

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

Albrechtické listy
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Pohřební služba ARON
Havířov-Město, ul. Národní třída 1541/14a
Od roku 1991 zajišťujeme komplexní pohřební
a hřbitovní služby včetně výkopů hrobů
a pohřbů do hrobek.
NEPŘETRŽITĚ PŘEVOZY ZESNULÝCH
a VYŘÍZENÍ POHŘBU
Telefon 737 238 105, 737 238 106, 596 815 131

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

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov
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