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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 10.3.2010 do 14.4.2011
Rada obce Albrechtice schválila:
- ve výběrovém řízení pronájem nemovitosti č.p. 156 v Albrechticích – areál Zámostí, Marku Mitrengovi – BAR CARMEN s.r.o.
Rada obce Albrechtice vzala na vědomí:
- výsledky z provedené veřejnosprávní kontroly za rok 2010
v příspěvkových organizacích:
Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, 735 43
Albrechtice a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, 735 43 Albrechtice,
- informaci o přípravě výzvy Operačního programu životního
prostředí pro Prioritní osu 3 k dotačnímu projektu na zateplení
a obnovu zdrojů energie objektů, kde je původním zdrojem
kotel na plyn, a uložila připravit návrh technických podmínek
pro zpracování zadávací projekční dokumentace na budovy:
- zdravotní středisko v Albrechticích,
- bytový dům 802-806 na ul. Hornická v Albrechticích,
- informaci starosty o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ,
kterým byla zamítnuta žádost Obce Albrechtice o nadační
příspěvek na realizaci oplocení hřiště s umělým povrchem
u ZŠ a MŠ Albrechtice.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s užíváním znaku obce na dresech žáků reprezentujících
obec Albrechtice v kroužku rugby.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
za období od 10.3.2010 do 14.4.2011
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce
schválilo:
- poskytnutí neinvestiční účelově vázané dotace Římskokatolické farnosti v Albrechticích na nátěr fasády kostela ve výši
100 000,- Kč,
- přijetí dotace na akci: „Zateplení obvodového pláště a střechy, výměna oken na objektu obecního úřadu v Albrechticích“
ve výši:
• 98 576,50 Kč z prostředků Státního fondu životního
prostředí České republiky,
• 1 675 800,50 Kč ze státního rozpočtu,
- shromažďovat návrhy na pořízení změny územního plánu
na Obecním úřadě Albrechtice a vést jejich evidenci a rozhodlo pořídit 1. změnu nového územního plánu za 4 roky po
nabytí účinnosti nového územního plánu obce.

Rada obce Albrechtice rozhodla uzavřít ve výběrovém řízení
tyto smlouvy:
- Smlouvu o dílo na realizaci akce „Zpracování PD – Parkoviště pro motorová vozidla na ul. Středová“ se společností
Atris, s.r.o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice,
- Smlouvu o dílo na realizaci akce „Zpracování PD – Přístavba
hasičárny Albrechtice“ se společností Ing. Ladislav Zahradníček, projektová činnost ve výstavbě, Soběšovice 270, 739 38
Soběšovice,
- Smlouvu o dílo na realizaci akce Technický dozor investora
pro akci „Kanalizace Albrechtice“ se společností INGESTA
spol. s r.o., se sídlem Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava – Hrabůvka,
- Smlouvu o dílo na realizaci akce Koordinátor BOZP na staveništi investora pro akci „Kanalizace Albrechtice“ se společností INGESTA spol. s r.o., se sídlem Hasičská 52/551, 700 30
Ostrava – Hrabůvka,
- Smlouvu o dílo na realizaci akce Vypracování jednostupňové
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, včetně
zpracování položkového rozpočtu, pro akci „Zateplení zbývajících částí bytového domu na ul. Hornická 802 -805“ se společností Averro 2000 s.r.o. Praha, se sídlem Revoluční 1082/8,
110 00 Praha 1.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Srdečně zveme
všechny občany na tradiční

ALBRECHTICKOU POUŤ
která se uskuteční
v neděli 3. července 2011
v areálu Zámostí.
Pouťové atrakce zajišťuje p. Václav Tvardek
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Ing. Vladislav Šipula
starosta

Albrechtické listy
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Z H I S T OR I E SČÍ TÁ N Í L I DU
Koncem března letošního roku proběhlo v naší republice
sčítání lidu. S jeho výsledky nás statistikové seznámí po zpracování milionů sčítacích archů nejdříve koncem roku. Ale i to,
co se někomu může jevit jako nezáživná a jednotvárná činnost, má svoji zajímavou historii a patří k nejstarším statistickým úkonům .
Již ve středověku existovaly různé soupisy obyvatel
a majetků, které sloužily k církevním, vojenským či daňovým
účelům. Církve vedly například soupisy duší či zpovědní
seznamy. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis je považován
soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který
je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Tyto soupisy však zachycovaly jen malou část tehdejší populace.
Za skutečně první celozemský soupis obyvatelstva lze
považovat tzv. Solní sčítání z roku 1702 – jednalo se o rozdělení solní přirážky na kraje a panství. Z roku 1727 se dochoval
celozemský soupis židovských domů a jejich obyvatel. Jeho
součást tvoří i cenný soubor plánů našich měst a městeček, na
nichž jsou vyznačena židovská ghetta.
Dne 13.října 1753 vydala císařovna Marie Terezie patent
o každoročním sčítání lidu v habsburské monarchii. První
sčítání bylo provedeno v roce 1754. Duchovenstvo provedlo
soupis podle farností, souběžně bylo provedeno sčítání zajišťované
vrchností a byl pořízen i soupis domů. Sumarizační přehledy
z tohoto sčítání jsou dochovány ve vídeňských archivech.
Od roku 1770 bylo sčítání organizováno vojenským erárem za spolupráce krajských úřadů. Sčítací důstojníci navštěvovali dům od domu a kontrolovali seznamy poskytnuté vrchností – bylo tedy prováděno fyzickým způsobem. Podle
nařízení z téhož roku se obyvatelstvu zakazovalo měnit příjmení a obydlená místa se začala označovat jako tzv. konskripční osady. Jednotlivé domy byly očíslovány a od té doby
byla tato čísla uváděna v matrikách a pozemkových knihách.
V roce 1777 bylo nařízeno zavést v každé konskripční
osadě tzv. populační knihu, ve které byli uvedeni všichni obyvatelé podle domů a rodin. Uváděl se věk, pohlaví, rodinný
stav, byly také evidovány nepřítomné a cizí osoby. Podle těchto knih byly zpracovávány souhrny až do roku 1831, kdy byla
opět provedena fyzická konskripce. Ta se pak uskutečňovala
každý třetí rok až do roku 1851.
Dne 29. března 1869 byl vydán říšský zákon o sčítání
lidu. Ten stanovil desetiletou periodicitu soupisů. První sčítání zachytilo stav k 31.12.1869. U obyvatel se zjišťoval věk
a pohlaví, byly také zaznamenávány případné fyzické a mentální vady. Dále byla zjišťována státní příslušnost, rodinný
stav, náboženské vyznání a obcovací řeč, od roku 1880 také
gramotnost. Provedením sčítání bylo pověřeno ministerstvo
vnitra. Řídily je okresní úřady. Obecní úřady v jednotlivých
obcích jmenovaly sčítací komisaře. Sčítací archy byly vydány
v různých jazykových mutací podle převládající etnické
skladby obyvatelstva.
Výsledné údaje byly zpočátku zpracovávány ručně. Ale
i sem pronikl pokrok a v roce 1890 bylo již využito elektrických třídících strojů systému Hollerith. Tyto stroje podstatně
zrychlily zpracování a umožnily rozšíření třídění.
Z jednotlivých sčítání byl vydán podrobný statistický
lexikon obcí, obsahující základní údaje o počtech obyvatel,
domů, někdy i národnosti a náboženství.
Poslední sčítání lidu v habsburské monarchii proběhlo
v roce 1910. Po vzniku Česko-slovenské republiky v roce 1918
bylo nutno co nejrychleji získat podrobná demografická data
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v nově vytvořeném státě. V roce 1919 byl proto založen Státní
ústav statistický a 8. dubna 1920 byl přijat zákon o sčítání
lidu. První sčítání se konalo 15. února 1921. Za velmi důležité
bylo považováno zjištění národnosti, povolání a náboženského vyznání.
Následující sčítání se konalo v roce 1930. V roce 1940
však neproběhlo vzhledem k politické situaci v tehdejším
Protektorátu Čechy a Morava. První poválečné sčítání lidu
bylo uskutečněno až 1. března 1950.Zachytilo důsledky válečných a poválečných událostí, odsuny německého a maďarského
obyvatelstva a přesídlení tisíců obyvatel do pohraničí. Další
sčítání proběhla v letech 1961, 1970, 1980, 1991 a 2001.
Díky výsledkům sčítání se také můžeme podívat do historie naší obce a sledovat, jak se od roku 1869 až do roku 2001
měnil počet obyvatel a domů.
Rok sčítání
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

Počet obyvatel
1015
1070
1102
1155
1335
1387
1641
1602
2184
2559
3616
3904
4071

Počet domů
159
158
148
154
170
179
243
322
453
518
609
713
755

Zájemcům o další informace o sčítání lidu a jeho historii
jsou k dispozici webové stránky Českého statistického úřadu,
které jsou velmi přehledně a podrobně zpracovány.
Prameny: Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005
webové stránky ČSÚ
Zuzana Macurová
kronikářka obce

U P OZO R N Ě 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 30.7.2011 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.
Anna Babišová
referent odboru životního prostředí
Albrechtické listy

Sbor pro občanské záležitosti
při Obecním úřadě v Albrechticích
srdečně zve občany,
kteří dovršili nebo dovrší v letošním roce 70 let
a občany starší 70 let, na

Aktyw dla Spraw Obywatelskich
przy Urzędzie Gminnym w Olbrachcicach
serdecznie zaprasza obywateli,
którzy ukończą w tym roku 70 lat
oraz obywateli ponad 70 lat, na

SETKÁNÍ OBČANŮ,

SPOTKANIE OBYWATELI,

které se uskuteční v Domě PZKO dne 29.9.2011
v 15.00 hodin.

które odbędzie się w Domu PZKO dnia 29.9.2011
o godz. 15-tej.

Program a občerstvení zajištěno.

Program i bufet zapewniony.

SPOZ

Aktyw dla Spraw Obywatelskich

Blahopřejeme jubilantům

Vítáme nové občánky
obce Albrechtice

kteří se dožijí ve 2. pololetí roku 2011
významného životního jubilea

Barbora Bolomová, Oliver Valošek, Barbora Kajurová,
Ewa Kozubková, Dominik Kratochvíl, Albert Križan

70 let – Ludmila Kornasová, Eva Kaszová, Emilie
Kolodziejová, Alfréd Pulcer, Marie Matuszyńská, Marie Skotnicová, Erhard Kasper,
Anna Wislová, Hildegarda Olejak, Karel Danel,
Hilda Toráčová, Gertruda Krečmerová, Evženka
Piskořová, Otto Sikora, Edita Franková, Kazimír
Grzegorz, Gertruda Sliwková
80 let – Ludmila Walová, Augustin Szewieczek, Josef
Šín, Alžběta Kalužová, Bronislava Delongová,
Žofie Plachtová, Ludmila Tomicová, Alice
Chlebowczyková, Růžena Marcolová, František
Králíček, Bronislava Křístková, Vlasta Pavlovská,
Dagmar Buryová
90 let – Markéta Miczková, Marie Matuszynská,
Leopold Pawlas, Cecílie Krochmalná

Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Gratulujeme!
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích
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

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 3. ČTVRTLETÍ 2011
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
červenec: 1
srpen:
4, 5
7, 8
11, 12
14, 15
18, 19
21, 22
25, 26
28, 29

září:

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 8. července
Pátek 5. srpna
Pátek 9. září
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 7. července
Čtvrtek 4. srpna
Čtvrtek 8. září
Albrechtické listy

1, 2
8, 9
15, 16
22, 23
29, 30

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
6, 13, 20, 27. července
Středa
3, 10, 17, 24, 31. srpna
Středa
7, 14, 21, 28. září
5. Svoz skleněných obalů
Pátek
15. července
Pátek
12. srpna
Pátek
16. září

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

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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Obecní policie zasahuje
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
39 oznámení, řešeno 20 přestupků na úseku silničního provozu,
7 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“.
• Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno 5 volně
pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti byli psi
majitelům vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
Jelikož se zvýšil výskyt volně pobíhajících psů, OP připomíná
majitelům psů, aby označili své miláčky známkou. Tato povinnost vyplývá z OZV č.03/2005 článku 3 odst.3. (držitel psa
zajistí, aby pes na veřejném prostranství nosil evidenční známku
vydanou příslušným správcem místních poplatků) a jeho
porušení může být postihováno u fyzických osob jako přestupek a u právnických osob jako jiný správní delikt. Strážníci se
na tuto povinnost zaměří a budou majitele kontrolovat a také
sankcionovat.

jová skvrna a že žádá hlídku OP o usměrnění dopravy s ohledem na možnost dopravní nehody. Pojížďkou na místo bylo
zjištěno, že je na komunikaci olej a kus urvané olejové vany
z vozidla. Doprava byla do příjezdu hasičů usměrňována. Poté
hlídka OP jela pátrat po vozidle, které podle olejových stop
odjelo směrem na Č.Těšín. Ve vjezdu do pole bylo odstavené
vozidlo. U vozidla byla spatřena osoba, která se dala před hlídkou OP na útěk, ale po krátkém pronásledování byla zadržena.
Muž byl vyzván k předložení dokladů. Lustrací bylo zjištěno,
že se jedná o H.J. z Č.Těšína. Jelikož muž jevil známky opilosti,
byla telefonicky vyrozuměna PČR Těrlicko, aby vyslala hlídku s ohledem na možnost spáchání trestného činu řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Po příjezdu si hlídky PČR a dopravní policie případ převzaly a muže následně
převezly na PZS Karviná.

• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami bylo řešeno 11 přestupků. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 8.3.2011 v 09.13 hodin telefonicky oznámil Z.M.
z Albrechtic, že ve skladu prodejny „Kutilka“ na ul. Hornické
prosakuje ze stropu voda. Hlídka OP na místě zjistila, že se
pravděpodobně jedná o byt paní C.B. Jelikož nebyl v bytě
nikdo přítomen, byla na místo přivolána HZS. Hasiči z Havířova dorazili na místo v 09.40 hod. a po vylomení zámku zjistili, že voda vytéká ze špatně zabezpečené hadice pračky. Voda
byla zastavena, hlídce se podařilo získat tel. kontakt na majitelku bytu od společnosti RPG byty. Poté byl uvědoměn
nájemník bytu, aby přijel na místo a zabezpečil si byt. Hlídka
OP otevřený byt hlídala do jeho příjezdu.
• Dne 9.3.2011 v 16.40 hodin telefonicky oznámila I.S.
z Albrechtic, že před obchodem „Kutilka“ na ul. Hornické leží
na zemi neznámá žena a nereaguje na dotazy, pravděpodobně
je podnapilá. Okamžitou pojížďkou byla na místě zjištěna před
domem č.p. 663 žena, která ležela obličejem k zemi. Hlídka OP
se po příjezdu pokusila ženu zvednout, ale ta nebyla schopna
chůze. Byla podnapilá a jen těžce reagovala na dotazy. Místní
znalostí bylo zjištěno, že se jedna o T.J. z Albrechtic. V 16.55
hodin na místo dorazil F.D. z Albrechtic, který hlídce sdělil,
že se jedná o jeho přítelkyni, o kterou se postará a odvede
k sobě domů.
• Dne 31.3.2011 v 15.35 hodin telefonicky oznámil J.J.
z Albrechtic, že před jeho domem zastavilo vozidlo Škoda
Felicia, ze kterého vylezli dva muži se sekyrou a šli k rozvodně
el. proudu do areálu ČD. Hlídka OP pochůzkou v areálu ČD
zahlédla 2 muže, kteří sekyrou sekali něco v trávě. Hlídka OP
je vyzvala k prokázání totožnosti. Jednalo se o W.R. a G.M.,
oba z Horní Suché. V areálu hledali železo a staré kabely,
po prolustrováni u PČR byli vykázáni z objektu.

• Dne 7.4.2011 v 20.05 hodin telefonicky oznámil Ž.W.
z Albrechtic, že kousek od jeho bydliště na poli u lesa zanechali
chlapi, kteří zde vypalovali klestí nedohořené ohniště, které
rozfoukává vítr přímo do lesa a má obavu, aby se les nezapálil. Pojížďkou na místě zastižen oznamovatel, který hlídku OP
zavedl k ohništi. Jelikož bylo ohniště rozsáhlé a čerstvý vítr
rozfoukával uhlíky přímo do lesa, byli telefonicky uvědoměni
o situaci místní hasiči, kteří na místě usoudili, že je nutné
ohniště prolít vodou a proto přivolali na místo cisternu.
• Dne 14.5.2011 v 19.02 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na linku 158 volala W.J. z Albrechtic a oznámila, že je zraněná a potřebuje pomoc. Hlídka OP pojížďkou
na místo vyhledala oznamovatelku, která zrovna vycházela ze
svého bytu, byla potřísněná krví a držela si u ucha hadr. Zraněná
jevila známky opilosti a odmítla sdělit, kde přišla ke zranění
hlavy. Jelikož měla velkou tržnou ránu za uchem a silně krvácela, byla na místo přivolána záchranka, zraněnou ošetřila
a odvezla na pozorování do nemocnice. Na místo následně
dorazila PČR Těrlicko a případ si převzala k dalšímu šetření.
Daniel Wróbel - velitel OP

vel.:

• Dne 2.4.2011 v 21.42 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na kruhovém objezdu na ulici Hlavní je ole4
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Vážení spoluobčané,
Obec Albrechtice má v současné době v útulku 3 psy. Náklady
na jejich ustájení a případné nutné lékařské ošetření činí přibližně 10.000,- Kč měsíčně (fotky psů ustájených v útulku
v Dětmarovicích s čísly 567/str. 2, 640/str. 4 a 684/str. 6 je možné prohlédnout si na webových stránkách útulku
www. psiutulek-detmarovice.cz).
Psi se před převezením do útulku chovali mírně a někteří znali
základní povely. Přáli bychom si, aby se aspoň některému
z nich poštěstilo a našel by nového pána.
Po většinu roku je však útulek zcela zaplněn a není nic neobvyklého, že odchyceného psa útulek nepřijme, protože jednoduše nemá volné místo.
Z důvodu již tak vysokých nákladů vynaložených na úhradu
ustájení psů, Obec Albrechtice již nepořádá odchyt a ustájení
koček, které se v naší obci vyskytují. Je však nadmíru potřebné výskyt toulavých koček v obci sledovat a kontrolovat.
Zatím se už několik let o tyto kočky stará občan, který nakupuje krmení a tablety proti březosti koček na své náklady. Má
pod kontrolou i jejich případné vrhy. Díky jemu je v naší obci
výskyt toulavých koček nízký. Zmíněný občan, který nechce
být jmenován, tato zvířata krmí a tak kočky nepáchají škody.
Péče o kočky bez domova je však nákladná a pro jednoho
ochotného člověka se stává finančně neúnosná. Proto prosíme
ty z vás, kteří máte pro tuto problematiku pochopení
a chcete pomoci nejen tomuto ochotnému člověku, ale vlastně
celé obci, o příspěvek na krmení formou daru – koupí granulí
nebo konzerv určených pro výživu koček.
Pokud se rozhodnete být vstřícní a zakoupíte krmivo, doručte
jej prosím na obecní úřad. Krmení předám zmíněnému občanu.
Pokud máte dotazy, obraťte se prosím na Ing. Ciupovou nebo
J. Farníka.
Vám všem, kteří akci podpoříte, ale především člověku starajícímu se o tato zvířata, děkujeme.
Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice

Albrechtické OKO
jindy, jinde a jinak
Ve dnech 16. – 19. 6. 2011 proběhne v Albrechticích už 9. ročník
akce OKO. Tentokrát však nehledejte velký stan Na zámostí,
protože letos bude všechno jinak. Program je soustředěn
do Dělnického domu a jeho okolí. Zveme vás na program, rozložený do čtyř dnů. Můžete se těšit na filmy, divadlo, koncerty,
turnaje, soutěže, fire show atd. Letošní OKO si opravdu
nenechte ujít. Další informace najdete na stránkách farního
sboru SCEAV v Albrechticích: www.albrechtice.estranky.cz
Srdečně vás zveme.
Čtvrtek
18.00 hod Zahájení OKA 2011
„Vertical limit“
(Dobrodružný/Thriller/Akční film, USA / Německo)
Pátek
15.00 hod Dětské odpoledne
soutěže pro děti s vyhodnocením a předáním cen
na zahradě skákací atrakce
„Malenka“
(Loutkové představení) Divadlo – Bajka, Český Těšín
20.00 hod „Jak vycvičit draka“
(Dobrodružný/Rodinný/Animovaný film, USA)
Sobota
08.00 hod Fotbalový a volejbalový turnaj
(tělocvična ZŠ v Albrechticích)
informace na internetových stránkách sboru
15.00 hod „Citadela“
(koncert hudební skupiny v zahradě u děl. domu)
kadeřnice, vizážisté
17.00 hod Noah Scott Ellenwood – semifinalista Superstar
18.00 hod Multimediální soutěže pro mladé - Šipky
(soutěže na tanečních podložkách)
20.00 hod „Zrození šampióna“
(Drama/Sportovní/Životopisný film, USA )
22.00 hod Fire show

Základní škola v Albrechticích
Vás zve na

SLAVNOSTNÍ AKADEMII,
která se uskuteční
ve dnech 9.6.2011 a 10.6.2011
v 1600 hod.
v sálu Dělnického domu v Albrechticích
u příležitosti 25. výročí otevření nové školy
a 90. výročí vzniku českého školství v obci.
ZŠ Albrechtice
Albrechtické listy

Neděle
09.00 hod Bohoslužby v dělnickém domě
hudební skupina 180C ze Zlína
biblické zamyšlení na téma: „Selhání v rodině
a manželství“ (prim. MUDr. Aleš Hejlek, odb. as.)
12.00 hod Společný oběd (na objednávku)
14.00 hod Cyklománie Martin Zehnal
(speciální konstrukce jízdních kol)
16.00 hod Marek Miškej (lékař roku 2010 v oblasti ortopedie)
(koncert folkového zpěváka s kapelou „fband“ )
20.00 hod „V jednom ohni“ (Fireproof)
(Romantický film, USA)
22.00 hod Fire show
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LE ASING – SPLN Ě NÝ SE N , N E BO NOČN Í MŮ R A?
Pan Zdeněk přišel do Občanské poradny Karviná, střediska
Slezské diakonie řešit situaci, kdy mu hrozila exekuce. Před
třemi lety si totiž pořídil nové auto na leasing a splnil si tak
svůj dávný sen. Leasing zpočátku řádně splácel. Bohužel před
pár měsíci přišel o zaměstnání, výrazně se snížily jeho příjmy
a on nebyl schopen dále hradit nastavené vysoké částky.
V tuto chvíli se Zdeněk dopustil zásadního pochybení –
nesnažil se firmu kontaktovat a domluvit se na nižších splátkách, případně nezauvažoval o prodeji auta. Věřil totiž, že si
zanedlouho novou práci najde a dlužnou částku brzy uhradí.
Tím víc ho proto překvapilo, když mu byl doručen návrh
na vydání platebního rozkazu. Využil sice možnosti podat
odvolání, přesto byl vydán rozsudek, proti němuž se rovněž
odvolal. Od soudu však nedostal žádnou odpověď. Místo toho
obdržel usnesení okresního soudu o nařízení exekuce prodejem movitého majetku.
Pan Zdeněk by chtěl vědět, jak mohla být nařízena exekuce
bez rozhodnutí soudu druhého stupně. Také by ho zajímalo,
zda může exekutor obstavit majetek jeho matce, u níž má
hlášené trvalé bydliště, ale nebydlí tam. V neposlední řadě
se pak informoval, jaké věci může exekutor v bytě zabavit
a co již výkon exekuce nepřipouští.

v němž by se zavázal splácet nejvyšší možnou částku vzhledem ke své současné finanční situaci. Zároveň by zde byl uveden
také příslib, že v případě zlepšení poměrů by hradil obnos
vyšší. Poradkyně uživateli doporučila, aby první splátku dle
svých možností zaslal společně s dopisem exekutorovi již teď.
Pan Zdeněk odcházel s poradny se slovy, že pasivity už bylo
dost, nyní začne jednat. Matce předá informace o možnosti
podání vylučovací žaloby a osloví exekutora s žádostí o umožnění splátkového kalendáře.
Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti,
nestrannosti a nezávislosti mohou občané Karviné a okolních
obcí využít v sídle Občanské poradny Karviná na ulici
Fryštátská 168, a to v úterý od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00,
ve středu od 8:00 do 12:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00. Pondělí a pátek jsou dny vyhrazené pro objednané uživatele. Poradnu lze navštívit osobně, popřípadě se na
nás obrátit dopisem, e-mailem na obcan.ka@slezskadiakonie.cz
nebo telefonicky na čísle 596 323 031.

Bc. Lenka Šimerdová
vedoucí Občanské poradny Karviná

Poradkyně poskytla uživateli informace ze Zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu.
Dle § 267, odst. 1 „právo k majetku, které nepřipouští výkon
rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí.“
§ 321 a 322 pak říkají, že „výkonem rozhodnutí nemohou být
postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů
zakázán, nebo které výkonu rozhodnutí nepodléhají. Z věcí,
které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon
rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění
svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by
byl v rozporu s morálními pravidly.“ Jedná se tedy zejména
o běžné oděvy, obvyklá vybavení domácností, snubní prsteny,
zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, případně hotové
peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima
jednotlivce.
V případě nedoručeného rozsudku či neprovedeného odvolacího řízení je možné obrátit se na soud, který ve věci rozhodoval, a dle čísla jednacího se informovat, zda bylo rozhodnutí
vydáno, případně zda proběhnul úkon, jímž mohlo být řízení
zastaveno.
Pokud by k exekuci došlo, měl by se pan Zdeněk pokusit exekutorovi vysvětlit, že v bytě matky několik let nežije a nemá
tam své věci. Jestliže by na toto exekutor neslyšel a matčiny
věci do soupisu označil nebo dokonce odnesl, je pak na ní, aby
podala k soudu žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí.
K této žalobě je však nutné doložit důkazy, např. stvrzenky
o koupi, fotografie, svědecké výpovědi, že majetek je její.
Zejména by však pan Zdeněk měl exekutora kontaktovat
a snažit se s ním dohodnout na sestavení splátkového kalendáře,
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme
odlehčovací službu pobytovou - celorepublikově, ambulantní
a terénní-regionálně.
Služba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno
v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme
umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo
je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení
je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací
službu.
Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru
po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré
dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba:
nepřetržitě
Ambulantní služba: po-pá 6-20
Terénní služba:
po-pá 8-18
Kontakt:
Centrum sociálních služeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl
Telefon: +420/ 774 624 008
E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
Web:
www.ladalukavec.cz
Albrechtické listy

Paní Zuzana Macurová, kronikarz gminy, nas pieknie informuje o tym, co se downi działo w Olbrachcicach. Co se ale
stało przed pore rokami, a o czym moc dobrze pamiyntajóm
„bohaterowie“ opowiadanio, tóż se poczytejcie:

DRWA LE I SZERSZY N IE…
Z Olbrachcic do Suchej je piekno cesteczka, kiero se jak
wstónżka winie miyndzy zogrodami, polami i kole lasów,
w dolinie przecino suski las. Przed pore rokami gojni niechali
w lesie wytnyć co piekniejsze dymby, brzimy i olszki a pokrziwióne, obeschłe i dudławe niechali stoć kole cesty.
Wyrómbalisko zaś pomału zarostało, a obeschłe strómy
uschły. W tych starych wykotłanych strómach tóż to je raj
do ptoszków. Piyrsze se porobiły gniozda dzińdzioły, sikorki,
łaziki a w opuszczónych dziuplach zagnieździły szpoki.
W jednej wielki suchej olszce to było jak w paneloku.
Jak żech se szeł przyńść do lasa, tak żech dycki dobróm półgodzine postoł i oglóndoł tyn harmider. Cesteczkóm wiedzie
też rowerowa trasa Euroregionu Ślónsk, jeździ też tam godnie
sportowców i turystów. Nikierzi pydlóm przed siebie pochylóni nad rynsztanglami, w czornych okulorach przejadóm jak
na Wyścigu Pokoju i ani se w lewo, ani w prawo nie podziwajóm, jak je wszyndzi pieknie. Symtam se też przejadóm na
górskich kołach piekne młode frelki, w króciutkich galatach,
małych bluzeczkach zapiyntych jyny na jedyn knefel z przodku… Jak tako frelka przejedzie kole mie, tóż na chwile nie
widzym piekno lasku…
Pyndzyjóniści Fredzio i Janek, dobrzi kamraci, też symtam
zóńdóm do lasa, ale przeważnie z piłkóm i wózkym. Dzisio
fórt drognóm gaz i tak każdo suszka je we wercie. W lecie se
im też zapodobały suszki kole cesty i kupili se pozwolyni od
gojnego i jednego pieknego dnia se z piłóm, wózkym za autym wydali do doliny.
Hned piyrszóm suchóm olszke zaczli rzazać. Że mieli motorowóm „Husquarne“, tóż ani nie słyszeli, co se we wyrchu
odegrało. Na samym wyrchu w dziupli miały gniozdo szerszynie. Dudławy stróm je jak gorolsko trómbita i tak se to
rzazani dało we znaki aji szerszynióm. Wyleciały i zaczły
brónić swojóm chałupe, ale motorowo piła była warciejszo
i dudławy stróm legnył na ceste, wyrchnio czyńść praskła
na poły, a szerszynie jak przi mobilizacji se rozleciały hledać
nieprzyjaciół.
Piyrszy odwet dostoł Fredzio, kiery na ceście wachowoł, aby
kiery nie szeł albo nie jechoł, jak ścinajóm. Dostoł pore żóndeł do głowy, pod oko, szerszynie biły aji przez koszule…

Z wrzaskym uciyk do lasa. Janek – drwal niż wzión piłe, tak
jóm wartko puścił i uciekoł na drugóm stróne do kukurzice.
Strasznie klón, a co chwila zawrzeszczoł…
Cesteczkóm, tóm rowerowóm trasóm se ku ściyntej olszce
jechali sportowcy – w czornych tryczkach, krótkich galatach
i czornych okulorach. Nasi drwale na nich ze dwóch strón
wrzeszczeli, aż dali nie jadóm, że im grozi śmiertelne niebezpieczyństwo. Że przi tym wołaniu aji klyni, tóż rowerowcy
jyny spomalili, jak uwidzieli przez ceste zetnyty stróm tak
slyźli z kół i chcieli koła przeniyść. Naroz rypli bicyglami
i też z wrzaskym uciykli daleko do kukurzice. Nasi drwale
dostali aji strach, że choć też sóm poszczypani, tak eszcze
mogóm dostać na pysk od bicyglistów…
Fredzio se jaksi odwożył, dostoł se ku autu i pojechoł po
pómoc. Wołoł fajermónóm z Hawiyrzowa aji z Karwinej,
policajtów państwowych aji gminnych, ale ci mieli insze sprawy do załatwianio – co im tam po szerszyniach w lesie…
Za chwile jechały na kołach dwie frelki – sportsmenki. Z daleka było widać pieknie opolóne nożki i kulate piersi…
Poszczypani sportowcy wylecieli z kukurzice, aby warować
frelki, bo sami na sobie wiedzieli, co szerszynie dokożóm,
że poradzóm eszcze piekniejszy kulacić co je kulate. Dziołchy o mało nie pospadowały z kół, bo syncy byli jak piraci –
widzieli każdy na jedno oko, a machali rynkami. Myślały se,
że to je na nich napad jakisik uchylów, bo aji ceste zablokowali
strómym…
Niż slazły z bicyglów, obróciły se spadki, tóż był nalot wściekłych szerszyni, kiere miały prostszóm orientacje, bo frelki
były pieknie nawóniane. Po piyrszych żóndłach z wrzaskym
odjechały ku dziedzinie.
Sytuacja była krytyczno. Szerszynie zatoczały coroz wiynksze koła i hledały winników. Poszczypały aji starego Fuska,
co szeł na grziby, aji dziecka, co se przileciały podziwać, co
se w dolinie robi…
Dziepro ku wieczoru, jak uż była cesteczka od Suchej i od
Olbrachcic ze dwie godziny zawrzyto, tak se szerszynie uspokojiły i zalazły do gniozda w zetnytej olszce. Przijechali
fajermóni z całym bojowym rynsztunkym, ze syrynóm i na
światłach. Chemijóm zlikwidowali szerszynie, zetnytóm
olszke odcióngli z cesty do krzoków, kaj leży po dzisio.
Fredzio i Janek se cały tydziyń nie ukozali ani w gospodzie,
choć mieli wielkóm chyńć na wychłódzóne piwko. Dóma se
przikłodali lód na bómble pod oczami ... Na kóniec to ale dobrze dopadło.
O ścinaniu suszek uż nie chcóm słyszeć, a jak kole nich fyrknie choć jyny mucha, tak se dziwajóm, kaj se schować…
Prawdziwe zdarzenie latem 2007 roku.

OZNÁMENÍ

GRATULACE K VÍTĚZSTVÍ

Dne 19. června 2011 od 13.00 hod. do 14.00 hod. bude před
Obecním úřadem v Albrechticích vystaven pohár Mistra ČR
v ledním hokeji. Tento pohár vybojovalo mužstvo HC Oceláři
Třinec, jehož členem je i občan naší obce a úspěšný obránce
Daniel Seman, který zajistil prezentaci poháru a bude této
akci přítomen.

Dne 21.05.2011 se konal volejbalový turnaj smíšených družstev „O pohár mikroregionu“.
Turnaje se účastnilo 5 družstev: Albrechtice, Těrlicko, Dolní
Domaslavice, Lučina a Soběšovice. Družstvo z Albrechtic
tento turnaj vyhrálo a doma zůstal putovní pohár, který naši
hráči získali už i minulý rok. Za volejbalové úspěchy našim
hráčům gratulujeme.

Zveme všechny zájemce z řad mládeže i dospělých k shlédnutí poháru. Nadšenci mohou získat autogram.

Albrechtické listy

Ing. Vladislav Šipula
starosta
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TŘ E ŤÁCI O PĚ T P OM ÁHA J Í P Ř Í RO DĚ
Již podruhé se nám podařilo vypracovat projekt, jehož iniciátorem byla jedna z maminek žáků, které učím, paní Vicherková.
Díky jejímu zaměstnavateli, společnosti Dalkia, jsme měli
štěstí, protože finanční příspěvek na tento projekt nám byl
opět schválen. Děti s chutí přijaly možnost pomoci přírodě
a vysadit v oblasti Beskyd nové jehličnany.

Třeťáci dorazili zrovna na Pusteny.

První část našeho výjezdu byla zaměřena na výšlap na Radhošť, přičemž děti měly sledovat naučné informační cedule,
z kterých by se dověděly mnoho informací o zdejší flóře
a fauně. Bohužel počasí nám nepřálo a nepomohl nám ani bůh
hojnosti a plodnosti Radegast, proto jsme museli ještě před
cílem naší cestu ukončit.
U sochy Radegasta.

V druhé půli dne se počasí umoudřilo, a tak jsme mohli svůj
nejdůležitější záměr zrealizovat.
Asistovali nám u toho dva lesníci rožnovského polesí, kteří
dali dětem přesné instrukce k jejich práci. Všichni poznali,
že vykopat jámu v horské kamenité půdě pro stromeček není
tak jednoduché. Někteří se pořádně zapotili. Přesto se nám
dílo podařilo a domů jsme odjížděli s pocitem dobře
vykonané práce. Přivezli jsme s sebou ještě několik dalších
jehličnanů, které jsme vysadili za pomocí zdejších lesníků
u nás v Albrechticích.
Touto cestou děkuji také dvěma maminkám: paní Kampasové
a paní Szymutkové, které byly celé akci nápomocny.
Vykopat díru pro stromeček není snadné.

Mgr. I. Demelová

V Ý PR AVA Z A LV E M

OSL AVA DNE ZEMĚ

První dubnovou sobotu se žáci 7.A naší školy vydali pozorovat hvězdnou oblohu. PROČ? Zapojili jsme se do Mezinárodního sledování světelného znečištění oblohy. Metodika je
založena na pozorování souhvězdí Orion a nově i souhvězdí
Lva a jejich viditelnosti. Počasí nám sice nepřálo. Orion, Lva
ani žádnou hvězdu jsme sice na obloze neviděli, ale zahráli
jsme si různé hry, povídali si o hvězdné obloze a souhvězdí
si prohlédli alespoň na mapě hvězdné oblohy.

Již tradičně se všichni žáci naší školy zapojují do oslav
Dne Země. Letos jsme tyto oslavy začali už v březnu, kdy
jsme se zúčastnili Krajské soutěže Mladých zoologů v ZOO
Ostrava. V environmentálních aktivitách jsme pokračovali
v dubnu úklidem okolí školy a ekologickými hry mezi třídami
II. stupně.
Tématem soutěž v ZOO Ostrava byli sloni a všech 20
zúčastněných žáků bylo odměněno pohledem na právě narozené sloní mládě.
Ekologické hry vyhrála 8.A, která měla největší znalosti
botaniky a zoologie.
Všichni zúčastnění tak přispěli k ochraně životního prostředí své školy.

Záznamy z celého světa si můžete prohlédnout
na www.globe.gov/GaN/analyze.html
Příští rok se určitě do pozorování souhvězdí Orion a Lva opět
zapojíme.
Mgr. Miriam Charvátová
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XI V. GLOBE G A MES
VE VSETÍNĚ
Již šest let je naše škola zapojena do celosvětového projektu GLOBE, ve kterém pracují studenti ze 122 zemí světa.
Děti pracující v přírodovědném kroužku zasílají získaná
data z pravidelných měření do NASA v USA. Takto se učí
pozorovat a chránit přírodu ve svém okolí a uvědomovat si
globální souvislosti. Letos prováděli hydrologická měření
vody ve Stonávce a meteorologická stanovení ovzduší
a srážek. Pokusili se zjistit závislost kvality vody ve Stonávce
na kvalitě srážek a výsledky práce prezentovaly žákyně 9.A
(Glombková Kateřina, Mokrošová Monika, Hrachovcová
Miriam a Prymusová Jana) na mezinárodním ekologickém
setkání Globe games.
XIV. Globe games proběhly za účasti 30 českých škol,
Slovenska a Estonska od 5.5. do 8.5.2011 ve Vsetíně. Během
tohoto ekologického setkání proběhla celodenní terénní hra,
studentská a učitelská konference a závěrečný festival. Naše
žákyně si domů odvezly krásné zážitky a mistrovské ocenění
své prezentace.
Naše poděkování patří nejen všem dětem pracujícím
v přírodovědném kroužku, ale také Obci Albrechtice,
která nám tento náročný ekologický projekt Globe pomáhá
financovat.

P O K U S Y V H AV Í ŘOV Ě
Debrujáři naší školy byli po úspěšném loňském vystoupení
na Bambiriádě v Havířově pozváni zúčastnit se akce města
Havířova DEN ZEMĚ. Letos se vyvedlo počasí, svítilo sluníčko a byla hojná účast. K našemu stánku se přišlo podívat
více jak tisíc dětí. Každý si zde mohl ověřit svoji zručnost
na elektronickém žabákovi, vyzkoušet ovládat potápěče
v láhvi s vodou, vyrobit balancující příšerky a obří bubliny,
roztočit kelímek s vodou, která nevyteče i když je kelímek
dnem vzhůru nebo si nechat udělat otisk svého prstu. Den
Země se opravdu vydařil a doufáváme, že se na nás přijdete
do Havířova příští rok podívat.
Mgr. Miriam Charvátová
vedoucí klubu debrujárů

Mgr. Kateřina Hořejší

JAZYKY HROU
Letos se již po sedmé sešli žáci 8. a 9. ročníků základních škol
a gymnázií na Základní škole Mládežnická v Havířově na
soutěži nazvané Jazyky hrou. Je určena pro dvoučlenné hlídky,
které soutěží v jazyce anglickém, německém nebo francouzském.
Naši školu reprezentovali za jazyk anglický Jakub Moravec
a Vojtěch Waloszek z 8.A a za jazyk německý Andrea Rzymanková a Martin Ošlejšek z 9.A. Přestože se neumístili
na prvních třech příčkách, v soutěži se snažili podat co nejlepší
výkon a úkoly řešili s maximálním nasazením.
Tým ZŠ Albrechtice na Globe games ve Vsetíně.

Albrechtické listy

Mgr. Radka Kozlová
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HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Mladí zdravotníci naší školy se opět zúčastnili soutěže
1. pomoci pořádané Českém červeným křížem, ve které předvedli své znalosti obvazové techniky, transportu raněných
a ošetření různých poranění (např. popálenin, bezvědomí
nebo zlomenin).

Vítězové okresního kola.

Nejúspěšnější bylo družstvo I. stupně (Mikeš – 2.A,
Olšarová – 5.A, Gerlichová, Mikešová a Szczygielová – 5.B) ,
které vyhrálo okresní kolo v Karviné a postupuje do krajského kola v Prostějově.
Rovněž družstvo II. stupně (Janulková – 6.A, Budjačová,
Chodura, Zajíčková – 7.A a Glombková – 9.A) dosáhlo dobrého výsledku v této soutěži a to ziskem 2. místa v okresním
kole, bohužel do krajské soutěže postupují jen vítězové.
Družstvu I. stupně přejeme mnoho štěstí v krajském
kole.
Ošetření.

Mgr. Kateřina Hořejší

HVĚZDIČKY VE ŠKOLE
Už druhým rokem v Albrechticích působí klub malých debrujárů Hvězdičky, který navštěvují šikovné děti z 1. a 2. třídy
naší školy. Kdo je to vlastně debrujár?
Debrujár = člen Asociace malých debrujárů. Slovo je francouzského původu a vzniklo ze slov DÉBROUILLARD =
šikovný, obratný a SE DÉBROUILLER = objevovat, pomoci
si v těžkostech, umět si poradit. Původní překlad „šikulové“
děti nepřijaly a samy se začaly nazývat debrujáry.
Asociace malých debrujárů České republiky vznikla na základě
zkušeností z Kanady a přes Francii se hnutí dostalo k nám.

Při činnosti využíváme zábavné pokusy s jednoduchými
pomůckami, které si děti samy vyzkouší. Vystačíme si s papírem, vodou, olejem, provázky, plastelínou a dalšími věcmi,
které se snadno najdou doma. Využíváme dětské hravosti
a představivosti a děti samy objevují, že věda je vlastně zábava.
Věřím, že tito malí šikulové budou dobrými nástupci debrujárů z 8.třídy, kteří se zúčastnili celorepublikového setkání debrujárů v Praze, porazili Havířovské školy v ekologické soutěži
Pevnost Moravská a vyhráli putovní pohár a prezentují činnost debrujárů na Bambiriádě nebo Dni Země v Havířově.
vedoucí klubu Mgr. Miriam Charvátová
10

Albrechtické listy

CA MBR IDG E COMPET IT ION 2010-11
pro žáky 2. stupně základních škol 2010-2011
Soutěž probíhala od listopadu 2010 do konce
února 2011. Byla určena pro žáky základních
škol a nižších ročníků víceletých gymnázií
a jejich učitele. Zúčastnit se mohla pouze skupina
žáků, soutěž nebyla určena pro jednotlivce.
Podmínkou byla účast maximálně 10 žáků
v jedné skupině pod vedením učitele angličtiny.
Vzhledem k velkému zájmu o soutěž byla účast
omezena na 3 soutěžní družstva z jedné školy.
Za naši školu se soutěže zúčastnila 3 družstva,
a to ze 7.A, 8.A a 9.A.
Soutěž byla v letošním roce zaměřena na čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce, a proto
byla těžší než obvykle. Soutěžící si zkusili podívat se na angličtinu také z jiné strany, než je ta
„učebnicová“. Z celé republiky se do soutěže
zapojilo celkem 116 družstev a naše tři se umístila
takto: 8.A – 60. místo, 7.A – 71. místo, 9.A – 77.
místo.
Některé úkoly měly více správných řešení,
protože nebylo cílem najít jen jeden jediný
výraz, ale prokázat schopnost pracovat s textem

a porozumět mu. Věřím, že se tato soutěž stala pro žáky inspirací a jedním
z důvodů, proč se angličtině věnovat.
Mgr. Radka Kozlová

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

MLADÍ FOTBALISTÉ POZOR !

Žáci naší školy se tradičně účastní matematické soutěže
Pythagoriáda. Ve 34. ročníku byli úspěšnými řešiteli a postoupili do okresního kola tito žáci: Marcela Cieslarová z 6.A,
Jana Ciepliková a Pavel Jeřábek ze 7.A, Veronika Charvátová,
Saša Maikranz, Jakub Moravec. Daniel Surý a Vojta Waloszek
z 8.A. V dubnu proběhlo okresní kolo této soutěže a Vojta
Waloszek se stal úspěšným řešitelem. Všichni žáci získali
cenné zkušenosti do dalších ročníků.

Fotbalový klub Baník Albrechtice hledá nové talenty
z Albrechtic a okolí do všech mládežnických družstev. Jedná
se o chlapce nebo děvčata narozené po 1.1.1993 (dorost - ročníky 1993 až 1996, žáci - ročníky 1997 až 2000 a přípravka od
ročníku 2001). Tréninky a zápasy budou probíhat v našem
areálu v Albrechticích na travnatých hřištích a při nepřízni
počasí na umělé trávě pod dohledem zkušených trenérů.
Zájemci se mohou přijít podívat jak na tréninky (dorost - pondělí, středa a pátek od 16,30 hod., žáci - úterý a čtvrtek od
15,00 hod.), tak i na mistrovské zápasy (dorost v neděli odpoledne před družstvem mužů, žáci v neděli od 9,00 hod. a přípravka ve čtvrtky od 17,00 hod.).

Mgr. Radka Kozlová

PÁTÝ ROK S PANEM POPELOU
Již pátým rokem jsme zapojeni do akce „Sbíráme papír s panem Popelou“. V letošním školním roce máme za sebou
3 sběrné dny, ve kterých jsme přinesli dohromady 9 960 kg
starého papíru. Tak jako tomu bylo v letech minulých, tak
i letos čeká nejlepší sběrače za odměnu zájezd. Plánujeme jej
na poslední dny školního roku. Tentokrát se vydáme do Teplic
nad Bečvou, podíváme se do Zbrašovských jeskyní, na Hranickou propast a na hrad Helfštýn. Věřím, že všem zúčastněným se bude výlet líbit. A kdo si jej v tomto roce zaslouží?
Nejaktivnějšími třídními kolektivy byly třídy 1.B a 2.A.
K nejlepším jednotlivcům patří především ti, kteří už byli
úspěšní v minulých letech: např. Otto Kampas (596 kg),
Roman Lysek (284kg), Hana Rusinová (284 kg), Adéla Budjačová (236 kg) a Marek Budjač (236 kg). Nově se k těmto přeborníkům zařadila žákyně 1.B Daniela Hřebačková, která
přispěla svými 380 kg starého papíru. Další aktivní účastníci
výletu budou uveřejněni na informační tabuli školy. Těšíme
se na další úspěšné sběrné dny.
Mgr. Ingrid Demelová
Albrechtické listy

Bližší informace obdržíte také u trenérů:
dorostu:
Ing. Lankočí Jiří na telefonním čísle: +420 725 108 778
e-mail: lankoci@frankospol.cz
žáků:
p. Kvapil Jaroslav na telefonním čísle: +420 732 459 935
e-mail: Kvapil.Jarda@seznam.cz
přípravky:
p. Kobza František na telefonním čísle: +420 775 111 292
e-mail: Kobza71@seznam.cz
nebo u sekretáře:
Ing. Guńka Gustav na telefonním čísle: +420 723 502 906
e-mail: gustav.gunka@seznam.cz
Srdečně zveme jak všechny nové mladé talenty, tak i naše
bývalé fotbalisty, kteří přerušili působení v klubu, aby přišli
na naše fotbalové hřiště do Albrechtic posílit mládežnická
družstva.
výbor FK
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W IO S NA W NA S Z E J S Z KO L E I W PR Z E D S Z KO LU
Tegoroczna pogoda postanowiła się z nami zabawić. Najpierw
ucieszyliśmy się z szybkiego nadejścia wiosny i wraz z paniami
nauczycielkami zajęliśmy się pracami w naszym małym laboratorium ekologicznym Dinek. Wysialiśmy wiele najróżniejszych roślinek, które bacznie obserwujemy i badamy jak
szybko rosną. Chłopcy Adaś Czap i Olek Klimsza podołali
doskonale sprawom techniczym i pod nadzorem pani Janki
sami zmontowali nasz kompostownik. Brawo chłopcy! Potem
maj zaserwował nam trochę przymrozków i z niepokojem
czekaliśmy na to co stanie się z naszymi roślinkami. Na
szczęście nasza cieplarnia uratowała im życie! Uff, jak dobrze, że ją mamy (dziękujemy panie inżynierze Recman).
Dzień Ziemi postanowiliśmy uczcić nie tylko zadaniami na

lekcjach z tematyką ekologiczną, sprzątaniem szkolnego
ogrodu, ale również wyjazdem na imprezę przygotowaną
przez miasto Hawierzów dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. 29 kwietnia na hawierzowskim rynku zebrały się
tłumy dzieciaków, które oglądały ciekawy program. Nam
najbardziej podobała się akrobacja na koniach a przede
wszystkim występ naszych koleżanek Julki Jeżowicz i Ani
Jonszta, które pokazały wspaniałe i niełatwe figury na końskim
grzbiecie. Wszyscy nagrodziliśmy je gromkimi brawami.
W maju tradycyjnie odbywają się szkolne zawody lekkoatle-
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tyczne na boisku przy sąsiedniej szkole czeskiej, które nam
z wielkim zapałem organizują nasi kochani rodzice. W tym
roku postanowiliśmy po raz pierwszy zaproponować udział
również naszym przedszkolakom. Nie mogliśmy doczekać się
piątku 6 maja, kiedy to odbyły się zawody. My szkolacy, już
kilkakrotnie stawaliśmy na starcie, więc wiedzieliśmy już co
i jak, ale nasi przedszkolacy także stanęli na wysokości
zadania. Z wielkim zapałem ścigali się na bieżni, rzucali piłeczkami oraz próbowali nawet skakać do piasku! Zreszą
ta ostatnia dyscyplina jest im chyba bardzo bliska, ponieważ
mają piaskownicę na przedszkolnym podwórku. Po zawodach
odbyło się ognisko z opiekaniem kiełbasek i rozdanie medali
oraz nagród dla wszystkich uczestników. Pogoda nam dopisała i popołudnie spędzone razem z naszymi rodzicami i nauczycielami było bardzo miłe.
A co nas jeszcze czeka do końca roku szkolnego? Kurs
pływania, festyn szkolny, na który już od kilku tygodni przygotowujemy program, wycieczka do Polski, ekskursje ciekawych miejsc, konkurs czytelniczy w ramach programu „Cała
Polska Czyta Dzieciom – Celé česko čte dětem“ oraz zakończenie roku szkolnego wraz z rozdaniem świadectw.
Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielkom oraz
pracownicom szkoły i przedszkola za wyrozumiałość, cierpliwość i przyjacielskie środowisko, którym nas przez cały rok
otaczały.
JK + uczniowie
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E X K U R Z E Ž Á K Ů 9. T Ř Í D D O P R A H Y
Žáci devátých tříd se 25.5.2011 vypravili na jednodenní
exkurzi do Prahy. Po příjezdu do Prahy se vydali metrem do
stanice Malostranská a odtud pak do Sněmovní ulice, kde
navštívili Poslaneckou sněmovnu parlamentu ČR. V jednacím sále ten den neprobíhala žádná jednání, a proto si žáci
mohli prohlédnout jednací sál a mohli si vyzkoušet sezení
v poslaneckých lavicích či v křesle paní předsedkyně. Také si
zde prohlédli důležité dokumenty, které se váží k historii
našeho státu, např. Zlatou bulu sicilskou, patent Josefa II.
O zrušení nevolnictví, Mnichovskou dohodu, dokument
o vzniku Československa z roku 1918 a mnohé další. Další
zastávkou byl Valdštejnský palác – sídlo senátu, kde žáci
absolvovali prohlídku s odborným výkladem paní průvodkyně,
která byla mile překvapena znalostmi našich žáků z oblasti
historie.

Na Václavském náměstí.

V poslaneckém klubu.

Z Valdštejnského paláce se pak žáci vydali pěšky směrem
ke Karlovu mostu, prošli se historickým centrem Prahy
a zamířili na Staroměstské náměstí, kde si prohlédli Pražský
orloj, Památník Mistra Jana Husa a pamětní desku se jmény
27 účastníků českého stavovského povstání, kteří byli na Staroměstském náměstí popraveni v roce 1621. Svou exkurzi do
hlavního města žáci ukončili na Václavském náměstí a následně
se vydali směrem na Hlavní nádraží, odkud se vydali opět
domů, do Albrechtic.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Bc. Ondřeji Macurovi,
bývalému žáku naší základní školy, za vydatnou pomoc při
zorganizování návštěvy našich žáků v Poslanecké sněmovně
a ve Valdštejnském paláci.
Mgr. Pavla Martinková

Na Karlově mostě.

INFORMACE Z TJ ALBRECHTICE
U ČESKÉHO TĚŠÍNA
21. května 2011 postoupili žáci TJ Albrechtice SPV a TJ SK SPV
Havířov z RCSPV Karviná v atletickém čtyřboji do republikového kola, které se koná 18.6.2011 v Uherském Brodě.
Jsou to tito žáci:
Kalinová Lucie, Kozlová Klára a Holbová Denisa
Bohm Adrián, Gabriel Jakub a Glogar Vladimír
Jakub Chynoradský, Šimon Montag a Matěj Kubina
Kotucz Jakub, Andruška Dominik a Muczka Adam
Matis Marek, Sikora Ondřej a Matis Martin
Všem ještě jednou blahopřejeme! Zvlášť děkuji rodičům
za pochopení, že umožňují svým dětem sportovat. Všem
sportovcům přeji krásné prázdniny.

Václavské náměstí.
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Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ Albrechtice
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Jak ten čas letí, aneb Autoklub ALBRECHTICE bilancuje ...
Volně zpracováno podle podkladů paní Lídy MROWIECOVÉ, které chci tímto poděkovat za devítileté vedení kroniky.
Právě díky tomuto dokladu se můžeme dnes dopátrat začátků
činnosti. Bohužel, po hektických listopadových dnech v roce
1989 byla KRONIKA nešetrně založena, zapomenuta, vlhkem a plísní silně poničena. Nicméně z rozmáčených textů
a slepených fotografií se stále lze dovědět mnohé. Vše je na
nejlepší cestě, aby se volný přepis a znovu upravené fotografie
objevily na našich webových stránkách.
Uplynulo již 30 let od 26.3.1981, kdy byla založena 172. ZO
SVAZARMU ALBRECHTICE.
Prvním předsedou ZO SVAZARMU se stává nadšenec
a hybný stroj veškerého dění pan Václav WALOSZEK.
Dále pak za členy prvního výboru jsou zvoleni Ladislav
RADOŇ, Květa ŠENKYŘÍKOVÁ, Pavel MINARČÍK a pan
Milan TRŇÁK, který, bohužel, před cca 10 lety zemřel.
U zrodu této organizace stál i nynější starosta obce ing.
Vladislav ŠIPULA. Svazarm začíná s odbornostmi střelectví
a později modelářství.
Pro klubové účely je nejprve využívána sklepní místnost
na novém sídlišti, později MNV Svazarmu přiděluje starší
finský domek.
Jsou organizovány branně sportovní dny pro děti místní
ZDŠ, zábavné dětské dny, pro dospělé pak taneční zábavy
a společenské večery, přednášky BESIP, školy smyku atd.
Probíhá brigádnická činnost s dnes až neuvěřitelným
množstvím hodin - namátkou - rekonstrukce staré budovy
Svitu na Dětské zdravotní středisko, stavba Obchodního střediska, zdravotního střediska, kotelny, autobusových zastávek,
dopravního hřiště, rozmísťování dopravních značek po obci, sběr
slámy na místním statku, sběr mnoha tun ocelového šrotu atd.
V roce 1983 má SVAZARM už 52 členů. Parta nadšenců
kolem pana WALOSZKA renovuje starou PS5T a rozjíždí
se vedlejší hospodářská činnost – autodoprava pro okolní
šachty, později renovují i Š 1203 a AVII ke stejnému účelu.
Obdivuhodné bylo i nasazení při rekonstrukci společenské
místnosti a dílny ve finského domku, později i stavby společné dvojgaráže, finišují i stavby individuálních garáží. Po jejich
dostavbě se ale členská základna začíná zmenšovat.
V tomto období odvedli svazarmovci obrovský objem
práce. Jména jako ANDEROVSKÝ, RADOŇ, KRÁL,
KOTAS, IWANUSZEK, CHODUREK a mnoho dalších
k tomuto období neodmyslitelně patří.
V roce 1986 přichází do SVAZARMU pan SYROVÝ
a přiváží první minikáru. Začínáme se učit u minikáristů
Dolu 9. Květen, kde nám neocenitelnými radami a vlastní
technickou zručností nejvíce pomohl pan Arnold FEBER.
Zvyšuje se zájem o minikárový sport a 9.5.1987 se účastníme
prvního závodu v Těrlicku. Se sedmi minikárovými jezdci
absolvujeme ještě dalších osm závodů po celém severomoravském kraji a jeden na Slovensku.
Proč jezdit všude jinde, když doma máme taky krásný
kopec. To byla výzva! Od nápadu k realizaci není daleko
a 15.10.1988 pořádáme první minikárové závody v ALBRECHTICÍCH. Od prvních pořadatelských krůčků při pořádání
Volných závodů, Okresních a Krajských přeborů jsme
si postupem let troufli i na pořádáním vrcholových podniků.
Díky pořadatelskému úsilí a zkušenostem, atraktivní trati,
výbornému zázemí v areálu Zámostí a hlavně díky podpoře
obce, se albrechtické závody stávají populární v celé republice
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i za hranicemi. Vzpomeňme třeba rok 1993, na 1. Mistrovství
samostatného Českého státu nebo roky 97 a 98, kdy se tu jely
dva ročníky Mezinárodní šestidenní soutěže minikár. Kromě
dalších velkých závodů třeba posledních šest let Finále Evropského poháru.
Zkrátka, každoročně jsme pořádali minimálně dva závody.
Letos se tu pojede už po čtyřiadvacáté.
Po listopadu 1989 přicházejí nové nápady, elán, nové
naděje, ale i zklamání, hlavně se vše začalo dělat trochu jinak,
jen minikáry jezdily stále z kopce dolů.
Jedinci začínají koketovat i s motokárami a nedá se říci,
že neúspěšně. Určitě si vzpomínáte na jména Radim FEBER,
Pavel HAROK, Luboš BRZOSKA. Zaregistrovaní jsou
i Mirek JERIGA a Pavel DANEL, jezdci na silničních motocyklech. Bohužel tyto dva motoristické sporty jsou nad technické a hlavně finanční možnosti naší organizace. Odchodem
dětí členů ze základní školy se vytrácí i zájem o střelectví
a modelářství, nosnou činností se stává minikárový sport.
Náš SVAZARM se změnil na AMK, později se definitivně vrátil k názvu AUTOKLUB. Předsedou dnešního
AUTOKLUBU ALBRECHTICE je pan Bořek RADOŇ, mladší
bratr někdejšího zakládajícího člena Ladislava RADONĚ.
Začali jsme se tedy plně věnovat pouze minikárám. Intenzivně se jezdilo po závodech v celé republice, na Slovensku
i v německém OYBINU. V době největšího zájmu jsme měli
čtrnáct jezdců a jezdilo se s většími i menšími úspěchy. Nebylo
zvláštností odjet i více jak 30 závodů za sezónu a najezdit
10 až 15 tisíc kilometrů. Samozřejmě věkem dětí, jejich
odchodem do různých škol a konec konců i finanční náročností této sportovní disciplíny, se počet jezdců stále snižoval.
U těch vytrvalých se výsledky začaly brzy dostavovat a jméno ALBRECHTICE začali mnozí v republice vyslovovat
s respektem.
Dnes máme pouze čtyři jezdce v nejstarší a nejsilnější kategorii,
ale mají se čím pochlubit. Historicky nejúspěšnější je ing.
Lukáš HYNEK se čtyřmi tituly Mistra republiky. Poslední,
loňský pro sebe konečně urval i Standa SYROVÝ. Oba jsou
držiteli nespočtu druhých a třetích míst z republikových
a mezinárodních klání. Nechybí mezi nimi vítězství z Mezinárodních šestidenních soutěží, Evropských pohárů a Poháru
vítězů pohárů České a Slovenské republiky.

Posledním závodem získává Standa SYROVÝ titul Mistra ČR.
(Pokračování na str. 15)
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Jak ten čas letí, aneb Autoklub ALBRECHTICE bilancuje ...
(Pokračování ze str. 14)

Kromě toho, že Lukáš HYNEK je výborný jezdec, neméně
kvalitně i fotografuje a tvoří naše webové stránky. Jeho
poslední nejčerstvější úspěch je vítězství v 6. ročníku fotografické soutěže o nejlepší snímek roku 2010 z motoristického
sportu. V konkurenci věhlasných sportovních fotografů,
obrážejících veškeré světové motoristické soutěže, udělal
Lukáš českému minikárovému sportu tu nejlepší reklamu,
jakou jsme si jen mohli přát …
To je opravdu velmi stručný popis třicetileté činnosti.
Mnohé jsem určitě nepostihl, na mnohé jsem určitě zapomněl.
Nicméně, domnívám se, že se opravdu nemáme za co stydět.
V nejbližší budoucnosti nás čeká 10. a 11. září už XXIV.
ročník Albrechtické míle. Opět očekáváme zhruba 80 jezdců
z celé republiky i Slovenska. Celý minikárový víkend se pojede jako Pohár starosty obce, Mistrovství Slovenska, Český
a Slovenský pohár a samozřejmě i jako Finále Evropského

S loňským Mistrem Mgr. Petrem ŠRÁMKEM.

poháru. Už jenom samotné názvy hovoří o významnosti tohoto sportovního podniku. Srdečně Vás všechny zveme!
Závěrem bych chtěl znovu poděkovat všem těm prvním,
kteří jste celou činnost nastartovali a ukázali, že to jde. Všem
ostatním členům AUTOKLUBU, kteří pokračujete, vám
ostatním rodinným příslušníkům, kteří tou naší zálibou tak
trochu trpíte. Děkuji za trpělivost, shovívavost a pomoc, bez
které by se nám dost těžce dýchalo.
Díky Vám, partnerům a pomocníkům, - obci a Obecní policii - bez nichž by to vše opravdu nešlo.
Poděkování patří i všem spoluobčanům za shovívavost, pokud
jsme je svou činností jakkoliv omezili.
Přeji si a nám všem, aby se vše dařilo alespoň tak jako doposud, aby nám vydrželo zdraví a mohli se za nějaký čas zase
takto ohlédnout …

Lukáš HYNEK přebírá cenu za vítězný snímek.

Jan SYROVÝ

Wet Race - vítězný snímek z motoristického sportu za rok 2010.
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R AGBY V A L B R E CH TICÍCH
Také v roce 2011 pokračuje činnost kroužku ragby v Albrechticích.
V pátek 21.1.2011 se uskutečnil 5. turnaj čtvrtého ročníku
Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY, v tělocvičně
družstvo Albrechtic obsadilo třetí místo za družstvy Gorkého I
a Gorkého II. Albrechtické družstvo ve složení David Otipka,
Jakub Kačmařík, Ondřej Chodura, Katka Zemová, Patrik
Chromik, Matěj Brza, David Kratochvíl a Vojtěch Haščák
sice prohrálo s družstvy Gorkého, ale porazilo obě družstva
RC Havířov. V pátek 11.3.201 se uskutečnil 6. Turnaj, vítězem
6. turnaje se stalo družstvo Gorkého I, které i průběžně vede
Havířovskou školní ligu v TOUCH RAGBY. Na druhém místě
se umístilo družstvo Gorkého II a třetí místo obsadily Albrechtice, které sice remizovaly dvakrát s družstvem Gorkého II
a porazily dvakrát družstvo RC Havířov. V pořadí již 7. turnaj
se uskutečnil ve čtvrtek 21.4.2011, tentokrát již na hřišti RUGBY
CLUBU Rental.cz Havířov. V tomto turnaji překvapivě ztratilo vedoucí družstvo celé soutěže – Gorkého I, které obsadilo
v tomto turnaji pouze 3. místo. Albrechtice (družstvo MODRÉ
a družstvo ČERVENÉ) postavila v tomto turnaji dvě družstva,
která si vedla velmi dobře a nakonec obsadila jenom díky
horšímu skóre druhé a čtvrté místo. Vítězem tohoto turnaje
se stalo družstvo Gorkého II, které v průběžném hodnocení
přeskočilo Albrechtice, družstvo Gorkého I i přes neúspěch
v tomto turnaji bezpečně vede Havířovskou školní ligu
v TOUCH RAGBY, Albrechtice klesly v celkovém hodnocení
na třetí místo za družstvo Gorkého II, druhé družstvo Albrechtic je celkově na 7. místě.
Výsledky 7. turnaje
Gorkého I – Gorkého II
2:2 Albrechtice M – Gorkého II 1:1
Albrechtice Č – Albrechtice M 4:1 Gorkého I - Albrechtice M 0:0
Albrechtice Č - Gorkého I
1:0 Gorkého II – Albrechtice Č 1:0
Putovní pohár Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY
je stále v držení družstva Gorkého, tentokrát Gorkého II.
Po turnaji si ještě hráči zahráli miniturnaj v kontaktním ragby.
Hráči byli rozděleni podle věku, takže nám vznikly dvě kategorie – žáci do 4. třídy a hráči od 5. třídy. Hrálo se stejném
hřišti jako pro TOUCH RAGBY.
Další již 8. turnaj Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
proběhne opět na hřišti RUGBY CLUBU Rental.cz Havířov
a to v měsíci květnu 2011.
Hráči kroužku Ragby v Albrechticích se také zúčastnili tří
turnajů přípravek a mladších žáků Přeboru Moravy. V sobotu
30. dubna 2011 postavily Albrechtice samostatné družstvo

ve Vyškově, kde družstvo ve skupině remizovalo s družstvem
Sokola Mariánské Hory B 3:3 a prohrálo 1:5 s Vyškovem A.
Díky lepšímu skóre nakonec hrálo o třetí místo se Sokolem
Mariánské Hory A, ale prohrálo 1:9 a skončilo na 4. místě
ze sedmi účastníků. Vítězem tohoto turnaje se stalo družstvo
RC Rental.cz Havířov. Za mladší žáky RC Rental.cz Havířov
nastoupili Jakub Kačmarčík a David Otipka, družstvo vybojovalo v turnaji 3. místo. Druhý turnaj proběhl 7. května
v Havířově, tentokrát Albrechtice pro nemoc několika hráčů
nepostavily samostatné družstvo. Hráči hráli v družstvu RC
Rental.cz Havířov, které turnaj vyhrálo a druhé družstvo
Havířova skončilo na 4. místě (v družstvu RC Rental.cz Havířov
nastoupili David Kratochvíl, Otto Kampas a Patrik Chromik).

Utkání přípravek v Havířově.

Třetího turnaje v Brně-Bystrci (sobota 14.5.2011) se již opět
družstvo Albrechtic zúčastnilo samostatně a i v tomto turnaji
obsadilo celkově 4. místo. Ve skupině nejprve Albrechtice
prohrály se Sokolem Mariánské Hory A 1:2 (1 krát položil
Patrik Trnečka) a porazily Vyškov B 2:1 (bodovali: Otto Kampas 1 a Marek Bujdač 1). V semifinále Albrechtice nestačily
na družstvo RC Rental.cz Havířov, kterému podlehly 0:8.
V souboji o třetí místo nakonec po boji podlehly Albrechtice
Sokolu Mariánské Hory A 2:3 (body: Patrik Chromik, Patrik
Trnečka) a celkově skončily v tomto turnaji na 4. místě
ze sedmi účastníků. Za družstvo mladších žáků RC Rental.cz
Havířov, které skončilo na 4. místě, nastoupil albrechtický
Jakub Kačmarčík.

Na snímku zleva stojící Otto Kampas a David Kratochvíl v červenobílých dresech.

V současné době společně v družstvu Albrechtic trénují tito
hráči: Daniel Sliwka, Daniel Galganek, David Otipka, Jakub
Kačmarčík, David Kratochvíl, Marek Bujdač, Markéta Dopiráková, Otto Kampas, Patrik Chromik, Patrik Trnečka, Matěj
Patočka a Šimon Sýkora, který je ještě předškolák.
Tréninky kroužku ragby v Albrechticích jsou každé pondělí
od 1430 hod. a v pátek od 1500 hod. na hřišti s umělým povrchem,
v případě špatného počasí v tělocvičně ZŠ Albrechtice.
16
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PAK ALB R E C HTI C E O PĚT N ASTA RTOVAL
Ani zimní období neuspalo petanque klub v Albrechticích. Svou aktivitu prokazovaly v turnajích halových, jak na
domácí půdě, tak i na turnajích klubů, které se účastnily zimního seriálu soft petanque moravského regionu. I letos se zimní
pohár nastěhoval do Albrechtic i když zrovna začátek na
domácí půdě tomu nenasvědčoval. První turnaj v Albrechticích se stal kořistí Valšovic, ale další turnaje ve Valšovicích
a Staříči byli v réžii Albrechtic. Takže zimní pohár softpetanque je doma.

Opět turnaj v Albrechticích ,,Albrechtický kahan“, vítěz
Šobrtal - Litovel, druhý Tománek - Valšovice a na třetím opět
náš nejlepší junior Valík, kterého pěkně doplnil na pátém místě další Albrechtický junior Žiak.

1.2.3.Místo Albrechtický kahan.

Druhý den v Albrechticích pokračoval seriálem turnajů
GRAND - PRIX. Palmu vítězství odvezli hráči z Bratislavy,
druzí naši junioři „Valík, Žiak” a na třetím místě skončilo
družstvo z Valšovic.

Vítězi ve Staříči první 4. místa.

Další činnost klubu spočívala v přípravě hřišť za kotelnou, kde proběhla úprava dvanácti hřišť, aby odpovídala rozměrově mezinárodním normám. Za podpory a práce několika
málo členů se dílo podařilo a hřiště celkově odpovídá požadavkům ČAPEK.
Dne 26.3.2011 se uskutečnil první turnaj na Moravě
v Albrechticích „Beraní koule”, kde jsme se opět projevili
jako správní hostitelé a přenechali jsme první místa hostům.
První Polsko, druzí Slovensko, třetí Brno a na pátém místě
nejlepší dvojice z Albrechtic, Ševčík, Vajčovec.
Ani další turnaj v Brně nám úspěch nepřinesl. Naše
družstva skončila ve druhé polovině startovního pole. Částečným úspěchem bylo vystoupení našeho týmu v Litovli, kde
v doprovodném turnaji skončil na prvním místě.
Prvomájový turnaj ve Valšovicích nám přinesl bramborovou medaili za čtvrté místo.
Úspěchem našich barev skončilo vystoupení juniorů na
MČR-juniorů, kde náš hráč Václav Valík obsadil ve střelecké
soutěži druhé místo „gratulujeme”!

1.2.3. Místo GRAND-PRIX.

V dalším období nás čekají turnaje, jak v ČR tak i Polsku a na
Slovensku, doufejme, že štěstí bude na naší straně a hra nám
přinese více úspěchů a Albrechtice budou opět na předních
místech petanque stránkách. Přejeme naším závodníkům
hodně herní pohody, naším příznivcům děkujeme za podporu!
VV PAK Albrechtice
Zpracoval: Jan Bukovčík

PŘ EHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBDOBÍ: 06 – 09/2011
Akce

Termín

Omezení provozu

Albrechtický sprint triatlon

23.7.2011

bez omezení provozu

Těrlický okruh

27.8. – 28.8. 2011

uzavírky silnic budou zřejmě stejné jako vloni,
tj. uzavírky silnic III.třídy, stanovené objízdné trasy,
zrušená linka č.2 a 13 v MHD Havířov – náhradní doprava

Minikárové závody

10.9. – 11.9.2011

uzavírka silnice III. třídy (Těšínská)
vždy od 600 hod. do 1800 hod.
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MAREK BRANIKOVIČ ZÍSK AL DVĚ MEDAILE!
Po delší odmlce, která byla způsobená zraněním a dlouhodobou rehabilitací, náš atlet z Albrechtic dobývá přední příčky
na mistrovství republiky – MAREK BRANIKOVIČ.
Ve dnech 12.-13.3.2011 se v Jablonci nad Nisou konalo atletické
Halové mistrovství České republiky žáků. Z našeho atletického
oddílu Jäkl Karviná, jsme se tam vypravili v sestavě: Michal
Broda (trenér), Marek Branikovič (skrytá hrozba na 60m
a 150m).
Vyráželi jsme již v pátek 11.3. z Ostravy se skrytou nadějí, že
bychom mohli dosáhnout na některou z medailí. Umístění
naších borců v tabulkách před republikou bylo celkem nadějné (Marek Branikovič okupoval na 60m třetí a na 150m byl na
sedmé příčce republikových tabulek.) Do Jablonce jsme dorazili odpoledne a jelikož jsme byli ubytování přímo u atletické
haly, hned jsme zamířili na trénink nacvičovat předávku a náběhy do zatáčky, které jsou na zdejším 300 metrovém dlouhém a úzkém oválu celkem příkré. V prvním dnu mistrovství
se nejprve Marek Branikovič představil v rozběhu na 60m,
kde s novým rekordem oddílu 7,44 postoupil suverénně z 1.
místa do meziběhu, které se konaly za hodinu. Tam se mu běh
také vydařil a s nejlepším časem ze všech závodníků a dalším
zlepšením oddílového rekordu 7,42 postoupil do finále. Ale
konkurence nebyla daleko – do času 7,50 se naskládalo celkem šest závodníků. Očekával se tuhý boj ve finále. A tak se
také stalo – finále bylo napínavé do posledních chvil. Ale
Marek se v něm neztratil. Dokázal zabojovat, zařadil šestý
rychlostní stupeň a letěl jako střela. Dokázal porazit všechny
favority v okolních drahách, ale nakonec se musel spokojit
„pouze“ s druhým místem, protože všem vypálil rybník
domácí závodník, který do finále postoupil až s pátým nejrychlejším časem a běžel ve vzdálené sedmé dráze. Oba měli
shodný čas, o vítězi rozhodovaly tisíciny. Ale tento v podání
Marka byl famózní! 7,31 je čas hodný mistra. Marek Branikovič vylepšil rekord oddílu v běhu na 60m dokonce i v kategorii mužů. Velké gratulace!

Druhý den začínal během na 150m, kde jsme také měli na
startu Marka Branikoviče jako žhavého favorita na dobré
umístění. Ráno se uskutečnily rozběhy, kde Marek zase ukázal třídu. Nicméně svůj vlastní rekord oddílu na 150m se mu
nepodařilo vylepšit, ale s přehledem si pohlídal postup do
finále A celkem třetím nejlepším časem. Toto místo se mu
podařilo obhájit a na Mistrovství ČR žáků získal celkem dvě
medaile. (stříbrnou a bronzovou)
Převzato z internetových stránek Atletika Karviná oddíl Jäkl
Karviná.
Roman Branikovič
roman.branikovic@seznam.cz
18
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• • • PL ACENÁ INZ ERCE • • •
Nejhezčí vizitka?
Vaše tvář !
úprava obočí,líčení
poradenství a jiné
kosmetické služby
Kosmetika,masáže – 736 415 644
Manikúra,pedikúra,masáže 737 942 692
Těšíme se na vaší návštěvu.
Nacházíme se v Albrechticích
v objektu hasičské zbrojnice.
WWW.salonpot.webnode.cz

ODKOUPÍME VAŠI
NEMOVITOST
V ALBRECHTICÍCH
ZA 80% TRŽNÍ CENY.
VYPLACENÍ V HOTOVOSTI
DO 2 DNŮ. VYPLATÍME
EXEKUCE I PŮJČKY.

Právní záležitosti
s obèany a podnikateli projedná a vyøídí
každé pondìlí mezi 14.00 - 15.20 hodin
na Obecním úøadì v Albrechticích
v 1. patøe (zasedací místnost)
JUDr. Marcela Žorièová
formou poradenství, sepisování listin, žalob,
smluv vèetnì kupních, také pøevody
nemovitostí a zøizování vìcných bøemen.
Kontakt možný i na tel. è.
Ha 596 810 741, 603 447 219

TEL: 724 670 516
Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu.

PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ
Ctibor Izaiáš
Hornická 651, Albrechtice
(nové sídliště)
Mobil: 606 777 880

Pohřební služba ARON

Platím hotově,
prosím nabídněte.
Tel.: 608 370 379

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

Havířov-Město, ul. Národní třída 1541/14a
Držitel Znaku kvality

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

KAŠPAROVÁ ALENA

ve zdravotním středisku
v Albrechticích

Provozní doba: pondělí – pátek dle objednávek
• lakování
• masáže plosek + celé nohy
• parafínové zábaly
Kontakt: 734 487 109
www.pedikura-kasparova.webnode.cz
www.pedikura.inaraj.cz
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Milí rodiče,
pracujete, potřebujete něco zařídit,
navštívit lékaře nebo si jen vyrazit?
Nabízím pravidelné i občasné
hlídání dětí od kojeneckého věku
v RD v Albrechticích.
Ing. Růžena Recmanová
mobil: 723 304 488
e-mail: casprodeti@seznam.cz
web: www.casprodeti.sweb.cz

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 8. 9. 2011 do 13:00 hod.
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