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- s další uzávěrou místní komunikace ul. Hrázní, pozemek
p.č. 2351 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, v termínu
od 1.12.2012 do 31.5.2013 v důsledku provádění sanačních
prací na hrázi vodního díla Těrlicko,
- s poskytnutím finančního daru místní organizaci PZKO
ve výši 5.000,- Kč k 65. výročí založení místní organizace
PZKO,
- s provedením stavebních úprav ve sklepních prostorech bytového domu č.p. 804 na ul. Hornické v Albrechticích dle žádosti
nájemce Dariny Sekaninové, za podmínky, že žadatel provede
stavební úpravy na své náklady a uložila žadateli Darině Sekaninové předložit souhlas ostatních nájemců s prováděním
stavebních úprav ve sklepních prostorech,
- s výpůjčkou nebytového prostoru v budově č.p. 501
na ul. Kostelní v Albrechticích k provozování činnosti klubu
Kumbál v rámci „Projektu Evangelizačního centra M.I.S.E“
při Slezské církvi evangelické ve spolupráci s místní Slezskou
církví evangelickou v Albrechticích s účinností od 11.1.2013
do 31.12.2013 s možností prodloužení.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 8.11.2012 do 24.1.2013
Rada obce Albrechtice vzala na vědomí:
- žádost o ukončení nájemní smlouvy společnosti PRIDB
„PIEC-EXPORT“ spol. s r.o. Czech Republic se sídlem Náměstí
Svobody 527, 739 61 Třinec VI, k pronájmu nebytových prostor
– místnost č. 13, 14 a 16 v budově č.p. 501 na ul. Kostelní
v Albrechticích dohodou
ke dni 31.12.2012,
- žádost o ukončení nájemní smlouvy paní Renáty Szalbotové,
k pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 10 v budově
č.p. 501 na ul. Kostelní v Albrechticích dohodou ke dni
31.12.2012,
- žádost Mgr. Evy Kalinové – Lékárna „Ve středisku“ se sídlem
Obecní 714, 735 43 Albrechtice, o vydání souhlasu s provedením
udržovacích prací a menších stavebních úprav v prostorách
lékárny a souhlasila s provedením výše uvedených stavebních
prací.
Rada obce Albrechtice uložila:
- zveřejnit záměr pronájmu části nemovitosti – místností č. 13,
14, 16 a 10 v budově č.p. 501 na ul. Kostelní v Albrechticích
- zadat zpracování žádosti vč. projektové dokumentace
pro projekt „Vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu pro MŠ Albrechtice“ společnosti SAGRE- EU s.r.o.
se sídlem 24. dubna 347, 664 43 Želešice, k požádání o dotaci
pro uvedený projekt z Operačního programu životního prostředí.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s instalací krbových kamen do banketky areálu Zámostí
na náklady žadatele po provedení revize komínu,

Rada obce Albrechtice schválila:
- vykácení tújí na pozemku ul. Bělehradská, pozemek
p.č. 2424 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, v majetku Obce
Albrechtice, dle žádosti společnosti SKY Paragliders a.s.
se sídlem Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, v souvislosti s výstavbou kanalizační přípojky a uložila požadovat
po žadateli provedení náhradní výsadby zeleně,
- přestěhování Stavebního úřadu Albrechtice do uvolněných
kanceláří v budově č.p. 501 na ul. Kostelní v Albrechticích
k 30.6.2013 a uložila zahájit práce k připojení na místní síť
obecního úřadu.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 18.12.2012
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo:
- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se stanoví zákaz
provozování loterií a jiných podobných her na celém území
obce Albrechtice,
- obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů.
Zastupitelstvo obce Albrechtice neschválilo:
- navýšení účelově vázané finanční dotace o částku 20.000,- Kč
pro výstavbu nových domovních kanalizačních přípojek
k napojení na stávající kanalizační řad na ul. Rakovecká.
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice, Zastupitelstva
obce Albrechtice a výše uvedených vyhlášek i schváleného rozpočtu na rok 2013, jsou k dispozici na webových stránkách obce.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE

kteří se dožijí v 1. pololetí roku 2013
významného životního jubilea
Bouzková Uršula, Gabrhel Petr, Gajdaczová Jana, Otto Eckbert,
Szeliga Alfréd, Smelik Eduard, Kalina Gabriel, Siuda Jan,
Bognárová Magdalena, Branikovič Tibor, Schwarzová Žofie,
Piętok Edvin, Pazdziorová Štěpánka, Kaše Oldřich, Chroboková Pavla, Milerová Marcela, Kuchárová Terézia, Crlík Zdeněk,
Janků Milan, Walach Vilém, Szrajberová Hilda, Valenta Josef,
Gajdacz Emil, Valentová Marie, Malcher Josef, Bebčaková
Helena, Bury František, Puková Marie, Kornasová Lidie.
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Szpyrcová Anna, Kiszka Jakub, Kiszková Kateřina,
Hanzlová Katarína, Telaříková Magda.
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

UPOZORNĚNÍ
Maleństwo się Wam urodziło,

Ž

ádáme občany, kteří již v letošním roce dovršili 15-ti let,
aby se osobně dostavili na Obecní úřad v Albrechticích,
evidence obyvatel - 1. patro, dveře č. 22, k vyplnění samostatného přihlašovacího lístku pro trvalý pobyt. S sebou vezměte
svůj první občanský průkaz.
Toto upozornění se týká i osob, které dovršily 15-ti let v roce
2012 a na obecní úřad se nedostavily.

wielki szum do domu wprowadziło.
Ty dzisiaj mamusią zostałaś,
i swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy!
Aktyw dla Spraw Obywatelskich
w Olbrachcicach

Iveta Chodurová
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ

OZNÁMENÍ OČKOVÁNÍ PSŮ

D

ne 18.12.2012 jsem sjela se svým osobním automobilem
do příkopu na veřejné komunikaci Albrechtice – Zámostí
a vlastními silami jsem nemohla vyjet. Chtěla bych touto cestou poděkovat za nezištnou pomoc dvěma mladým řidičům,
kteří i v době předvánočního shonu poskytli pomoc, přestože
měli v autě malé děti. Na rozdíl od jiných řidičů zastavili,
vytáhli mě z příkopu a odmítli jakoukoliv finanční odměnu.
Jméno jednoho řidiče neznám, druhý řidič pan Lumír Jablecký je členem dobrovolných hasičů obce Albrechtice.
V Albrechticích jsem bydlela 40 let a jsem ráda, že v obci žijí
takoví ochotní občané.
Květoslava Miczková

O

znamujeme občanům Albrechtic,
že dne 23.5.2013 (čtvrtek) se bude konat
očkování psů na níže uvedených svodech:

13,30 – 14,30 hod. v parku u Dělnického domu
15,00 – 15,45 hod. v parku na Zámostí
16,00 – 16,30 hod. u hospody na Pacalůvce
Poplatek za 1 psa činí 130,- Kč. Obec uhradí 50,- Kč tohoto
poplatku pouze majitelům psa, kteří mají zaplacen poplatek
na rok 2013.
Doklad o zaplacení poplatku a očkovací průkaz předloží
majitel při svodu.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 2. ČTVRTLETÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben:
Květen: 2, 3
5, 6
11, 12
9, 10
18, 19
16, 17
25, 26
23, 24
30, 31

Červen: 6, 7
13, 14
20, 21
27, 28

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Sobota 6. dubna
Pátek 10. května
Pátek 7. června
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Pátek 5. dubna
Čtvrtek 9. května
Čtvrtek 6. června

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
4, 11, 18, 25. dubna
Středa
1, 8, 15, 22, 29. května
Středa
5, 12, 19, 26. června
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Středa
10. dubna
Středa
15. května
Středa
12. června
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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KALENDÁRIUM 2013

L

etošní rok bude ve znamení třináctky. V mnoha kulturách
a společnostech je číslo třináct považováno za nešťastné
a nosící smůlu. Nedej pak bože pátek třináctého! Ohledně
původu této oblíbené pověry existuje mnoho teorií.
Jedna z nich praví, že Ježíš byl ukřižován v pátek a u Poslední
večeře Páně sedělo 13 osob a právě třináctým byl zrádce Jidáš.
Židé považovali číslo 13 za nešťastné, protože 13. písmeno
v židovské abecedě je M – první písmeno ve slově MAVET, což
znamená smrt.
Stará skandinávská legenda hovoří o setkání dvanácti bohů,
které bylo narušeno třináctým bohem zla a došlo k úmrtí boha
radosti.
Nešťastný byl také pátek 13. října 1307 pro příslušníky Řádu
templářských rytířů. Tento den totiž začalo jejich pronásledování na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného.
Pátek třináctého – to je snad nejznámější pověra. Varuje nás
před nehodami a různými nepříjemnými událostmi, takže se
prý vyplatí mít se tento den na pozoru. Mimochodem v latinskoamerických zemích se považuje za nešťastné úterý třináctého.
Existují lidé, kteří mají chorobný strach z čísla 13 – bojí se třináctého dne v měsíci, nesnesli by na poznávací značce svého
auta 13 a za nic na světě by nespali v hotelovém pokoji číslo 13.
I proto také některé hotely a instituce toto číslo všelijak přeskakují a vynechávají.
V historii jsem našla jen několik málo letopočtů s číslem třináct,
např. v roce 313 byl vydán římským císařem Konstantinem
Milánský edikt, kterým bylo křesťanství povýšeno na hlavní
náboženství v říši římské. V roce 1413 Mistr Jan Hus dokončil
svá stěžejní díla Knížky o svatokupectví, Postilu a latinský
spis De ecclesia (O církvi). V roce 1613 nastoupila na ruský
trůn dynastie Romanovců, která vládla až do roku 1917. Opravdu
nešťastné se číslo třináct ukázalo být pro slavného slovenského
zbojníka Juraje Jánošíka, který byl popraven 13.3.1713 v Liptovském Mikuláši. Ani Napoleon nemohl o roce 1813 říci nic
dobrého, protože prohrál důležitou bitvu u Lipska.
Ale nechme třináctku třináctkou a podívejme se, jaká obecní
výročí si připomeneme v letošním roce:
1828 - 185 let - byla postavena zděná polská škola

XIV. OBECNÍ PLES

V

letošním roce se v sále Dělnického domu v Albrechticích konal již XIV. obecní ples. Tato tradiční akce je
každoročně plánována na poslední sobotu v měsíci lednu
a nutno říci, že i letos byla velmi vydařená. Dobrá nálada,
která zde panovala, vydržela mnohým účastníkům až do časných
ranních hodin. Na úspěšnosti plesu se podílí nejen skvělá
hudba, výborné jídlo, ale také pěkné vystoupení, které nám
předvedl soubor Suszanie z Horní Suché. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě plesu a všem,
kteří nás sponzorsky podpořili.
Kateřina Melišová
kulturní referent

1903 - 110 let - je připomínána osvětová činnost Towarzystwa
Szkoły Ludowej
1908 - 105 let - vznikl polský spolek dobrovolné požární ochrany
- postaven Dělnický dům
- ustavena místní skupina spolku Stowarzyszenie
Polskich Robotnikow i Robotnic „Siła“
- založena místní organizace Polskiej Partii
Socjalno-Demokratycznej
1913 - 100 let - dána do provozu trať Kunčice – Těšín
1923 - 90 let - postavena budova české školy, slavnostně
otevřena 4. listopadu 1923 (niní budova OÚ)
- v obci byla založena organizace KSČ
1938 - 75 let - byl dostavěn římskokatolický kostel sv. Petra
a Pavla, slavnostní vysvěcení se konalo
18. září 1938
- postavena druhá hasičská zbrojnice na Pardubicích
- v rámci anexe Těšínska byla obec obsazena
polskou armádou
1948 - 65 let - byla dokončena stavba evangelického kostela
- v obci založen místní akční výbor Národní fronty
1963 - 50 let - vlečka Ingstavu byla adaptována na obalovnu
Okresní správy silnic
- zřízena ordinace dětského lékaře
- na farmě Bělehrad byly obnoveny požárem
zničené objekty, vybudována odchovna
pro 200 ks dobytka
- založena místní organizace Českého svazu
zahrádkářů a ovocnářů
- do provozu bylo uvedeno vodní dílo
na Stonávce – Těrlická přehrada
1973 - 40 let - dokončen most přes Stonávku směrem na Paseky
- západně od farmy Bělehrad byl vybudován
nový kravín karuzelového typu
1983 - 30 let - 1. září zahájila provoz nová mateřská škola
- 4. června bylo otevřeno nové nákupní středisko
1988 - 25 let - 22. ledna začalo občanům sloužit nové
zdravotní středisko
- 4. září byl uspořádán I. ročník závodu minikár
o Putovní pohár Albrechtic
1993 - 20 let - veřejnosti začala sloužit nová budova pošty,
spořitelny, zprovozněna nová digitální
telefonní ústředna
Zuzana Macurová
kronikářka obce
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ČESKÉ JABLONĚ

laník - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti,
kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je lesklá,
ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté
líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá.
Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná.
Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do
února až března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní
(Vf), proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší
a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze
ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více
o odrůdě na internetu - google Blaník - nová perspektivní
odrůda.

Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně husté. Plodnost je raná, velká a při probírce
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává
v říjnu a dá se skladovat do února. Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti napadením padlím jabloňovým
je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné.
Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrůda pro přímý
konzum. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí vhodných pro
pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují plody ve středních a teplejších polohách.

Jablka Tábor.
Jablka Blaník.

Petra - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je
lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu
má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející
v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina
je bílé barvy, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť
je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá v teplejších
lokalitách až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září,
konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti padlí jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme
pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého
tvaru. Slupka je lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní
barvu má zeleno žlutou překrytou červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně přecházející v rozmyté líčko
v rozsahu 3/4 povrchu plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jemné
konzistence, nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť je
navinule sladká až nasládlá, slabě aromatická velmi dobrá.

Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až
kulovitě kuželovitého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější
až středně silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mastná
základní barvu má zeleno žlutou překrytou červení ve formě
žíhání přecházející v rozmyté líčko na 1/2 až ¾ povrchu plodu.
Dužnina je středně pevná, krémové barvy, jemná, středně
až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická,
velmi dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti
vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině září,
konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost
proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé
až polozakrslé, v horších půdních podmínkách lze pěstovat
i na bujných podnožích na kterých též dobře plodí. Požadavky
– středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu,
vhodné pro přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany
proti houbovým chorobám. Bližší informace o odrůdách
můžete získat na kontaktech telefon: 317 814 354, 728 044 917,
e-mail: kumstapetr@seznam.cz
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NA POCZÓNTEK YNYM PORE SŁÓW:

C

zym żech je starszy, tym se mi wiyncyj podobo naszo
przepiekno mowa, to co je nióm napisane i co se „po naszymu” śpiwo.

Jedni filozofujóm, że naszo gwara je jakómsi gorszóm
polszczyznóm, drudzy, że „je to hantýrka”, kieróm trzeba
wykorzynić...

Beztak je to aji tymu, że jak żech se urodził, tóż z maminym
mlykym żech chytoł aji piyrsze słowa – po naszymu. Potym
żech tak cały żywot mówił i mówiym.

Tóż abych zachowoł to, jak mie nauczyła mówić mama,
tata i eszcze mówiym, chcym wóm nikiere zapómniane
uż słowa przipómnieć, a aspóń troche ukozać jak se w Olbrachcicach mówiło i mówi. O tym se poczytejcie w moji
ksiónżce „Prowdziwe starzikowe opowiadania”.
Z tej ksiónżki je też taki oto opowiadani: Misis prbab@cz.

Dzisio gware słyszym coroz miyni, a jak se na prawym brzegu
Olzy odezwiym po ślónsku, tóż se dopytujóm „Proszę, nie
zrozumiałem”, na lewym brzegu zaś odpowiadajóm: „Prosím,
nerozumím vám”...

MISIS PRBAB MAŁPA CZ

P

iotrek surfowoł na tym modernim liczydle, a starka sztepowała fusekle. Naroz synek wyskoczył, że na webu
prbab.cz. hledajóm piekne starki do misssuperstar 2007.
Adeptki majóm posłać fotke i miare przez brzuch. Jak to prawiła starzikowi, że wygro korónke a eszcze ceste kole świata,
tak ji to rozmówioł, że z nióm nie pojedzie, bo mo strach
z era. Starka na to za dwa dni zapómniała.

titan ani za 1000 roków nie powoli, że ji dowo eszcze 100
roków gwarancyje. Pieknie podziynkowała, ale siostrziczka
ji prawiła, że aż nie dziynkuje, a płaci. Jak ji dała paragón,
tak z odewrzytóm gymbóm zustała nad paragónym jak wryto,
aji zapómniała dać doktorowi pół litra, że ji to tak pieknie
a wartko zrobił. Eszcze, że miała przi siebie pół pyndzyje,
bo miała zapłacić inkaso, Teofilowi posłać sportke.

Starka miała uż jyny dwa swoji zymby, jedyn na spodku
a drugi na wyrchu, przedni a eszcze z mitla. Jedyn se ji zaczón psuć i tak leciała do zymbiorza. Zymbiorz ji to piyrsze
rozmówioł, że to bydzie mieć warciejszy wytargane niż sprawióne, że i tak bydzie mieć jeszcze jedyn zómb w gymbie,
drugi że ji do do pudełka – też na pamióntke. Ale starka ni, że
je to szkoda, a że se ni może tak ze zymbym obynść, bo ji 70
roków dobrze słóżył. Prawiła, że se aji dopłaci ku kasie, jyny
aby wyglóndała jako - tako, bo idzie na wiesieli. W duchu se
też myślała, że isto jóm starzik tajnie przigłosił na te missis,
bo jóm w łóżku fórt objimoł przez brzuch, co kiejsi robił o pół
metra wyży.

Uż jak szła ku chałupie, tak po ceście wszystkim z odewrzytóm
gymbóm ukazowała nowy zómb. Dóma też starzik jóm
pochwolił aji tyn zómb. Prawił, że ji to pasuje, że se tak
wyrychtowała pyszczysko. Jak mu ale prawiła, że ni ma
zapłacóne inkaso ani podano sportka, wszystki pinióndze
zeżroł tyn zómb, tak mu wypadły obie protezy, a do szczańby
go chycił korcz. Spamiyntoł se, aż mu starka dała tyn pół
litra, co nie dała zymbiorzowi.

Zymbiorz prawił, że dobre, powiertoł, doł ji tam titanowy
sztyft, zryntgynowoł, pomierził na korónke. Prawił starce,
że jak bydzie korónka zrobióno, że ji mobilym zawoło.
Za szternost dni starka uż skoro zapómniała o korónce, prawie
jak szkrobała zimioki, miała zmazane rynce, zaczón pipać
mobil. Wzión to starzik i czyto tóm semeske – zdjynci RTG
dobre, korónka do Was je przigotowano. Teofil woło na babe:
starko, wygrałaś ceste kole świata. Też se myśloł, że baba
beztak posłała swojóm fotke, aby ón o tym nie wiedzioł. Isto
jóm podle fotki wybrali na miss, aji korónke ji zrobili.
Babie z rynki wypadła szkrobaczka, a na Teofila se tak pieknie
uśmiychła, jakby miała 18 roków. Naroz se skapowała. Wysypała
starzikowi oszkrabiny na głowe eszcze mu wyplynziła jynzyk,
a leciała do zymbiorza.
Dyntysta nasadził nowy kabot na titanowy szrubek, ukozoł
starce szpigiel, aż se na tyn zazrak podziwo. Prawił, że tyn

Na drugi dziyń Teofil musioł wybrać stawebni szporowani
u Lisa. Nie chcieli mu dać piniyndzy na zymby, że to je jyny
na chałupe. Tóż wycióngnył tyn paragón a tam było napisane,
że baba dostała do zymba cymynt. Uż se na nic nie pytali,
a wypłacili aji te państwowóm dotacyj.
Za tydziyń szli na wiesieli. Żynisi se chcieli też na pamióntke
wyfotografować aji ze starzikami. U fotografa se starka śmioła
uż w poczekalni, a jak jóm fotografka ustawiła wedle żynicha
a starzika, tóż se wiyncyj cisła ku żynichowi niż niewiasta.
Śmioła se na cały pysk,a ukazowała tyn nowy zómb z titanowym postrzodkym.
Na fotce też tak potym wyglóndała – zómb se ji w gymbie
świycił jak Polarka o pół nocy. Starka oglóndała fotki i fórt
móndrowała, że też jóm mógła ta fotografka piekniejszy
plesknyć. Teofil jyny pokiwoł głowóm i prawił, że fotografce
ubliżo, bo na tej fotce je moc piekniejszo niż w rzeczywistości,
a szeł se dziwać na telewize, bo prawie wybirali Miss
republiki.
„Dzień bez uśmiechu jest dniem zmarnowanym.“

6

S

CO NÁS ZAJÍMÁ

Albrechtické listy

ALBRECHTICKÉ HASIČKY V ROCE 2012

ezóna je za námi, a proto je zde malé shrnutí. Chtěla bych
připomenout pár zážitků a příhod, které se během roku
udály a my na ně budeme určitě dlouho vzpomínat.
Tuto sezónu jsme protančily s mnoha pády. Smůla se nám
lepila od začátku na hadice, a mnoho útoků dopadlo hůř, než
jsme čekaly. Rvaly jsme se jako lvice, ale i přesto se nám
povedla občas i komická čísla. Případy jako vypnutý benzín,
nebo nešťastné vypnutí mašiny během útoku nás bohužel
neminuly. Avšak i tyto příhody nás jakýmsi způsobem posunuly vpřed. Kromě pádů, nespojených spojek, postřiků na
terč a ulitých startů jsme zažily i ty krásnější okamžiky.
Vylepšily jsme si náš rekord o pár setin, a dokonce jsme pokořily čas 16 sekund. Čas 16,8 s byl sice vždy pouze na jednom
terči, ale pro nás je to nejlepší motivace do další sezóny.
Za zmínku stojí také výlet do Lesních Albrechtic, kde jsme se
letos zúčastnily prvního ročníku v požárním sportu na Štítu
Albrechtic. Ačkoliv jsme netušily, co nás čeká, den jsme si
parádně užily a domů jsme si dovezly krásné vítězství.
Během léta jsme vylepšily techniku a celkově se nám podařilo
útoky zrychlit. Problém byl pouze ten, že naše mašina jela
pořád v horším a horším tempu. Štěstí se na nás pousmálo
a pomocné ruce se hrnuly ze všech stran. Díky ochotě okolních sborů, které nám nabídly zapůjčení své vlastní sportovní
mašiny, se nám povedlo předvést pár krásných útoků. A nejen
proto bych chtěla poděkovat především klukům z Mistřovic,
z Mostů, z Karviné - Louk a Horní Suché, za to, co pro nás
během sezóny udělali, a za to, že nás podpořili. Díky nim
jsme si vyzkoušely jaké to je, běhat s tak silným strojem
a díky nim jsme si krásně okořenily závěr sezóny.

Děkujeme také slečnám z Mistřovic a Káji Witoszové, které
doplnily náš tým a pomohly nám k mnoha úspěchům. Také
bych za celý náš tým chtěla poděkovat všem, kteří s námi trávili během roku více času, než museli, kteří nám pomáhali,
vozili nás na soutěže a zasypávali nás radami.

Konec sezóny se blížil. A problém s mašinou nás nenechal
chladnými. Chceme se zlepšovat, ale s naší mašinou bychom
se příští sezónu pouze trápily. Společnými silami se nám
povedlo získat finance, které využijeme na koupi nové sportovní mašiny s větším výkonem. Získat peníze byl nelehký
úkol, a proto bych chtěla poděkovat starostovi naší obce
Ing. Vladislavu Šipulovi, panu B. Škodovi a panu MUDr.
S. Kowalskému, za poskytnuté finanční prostředky, děkujeme
také veliteli a starostovi našeho sboru, kterému vděčíme
za záplavy informací a pomoc při vyřizování.
A v neposlední řadě bych chtěla velmi poděkovat našemu
nejlepšímu trenérovi a parťákovi Jiřímu Slámovi. Děkujeme
za čas, který nám věnoval, za jeho nekonečnou trpělivost,
za ochotu, a také za jeho radost z našich útoků, a za podporu,
kterou nás obklopil. Jiříku, děkujeme!
Odstartovat příští sezonu bude těžký úkol. Naučit se využít
sílu nové mašiny a vše správně načasovat bude velmi tvrdý
oříšek. Do příštího roku jsme si naložily těžké břemeno, chceme
se stát členkami Moravskoslezské ligy, a úspěšně odběhnout
všech 15 soutěžních kol. Nebude to jednoduché, ale věřím,
že se máme všichni na co těšit.
Agata Kochová

U

OTO WOJKOWSKI – MYSLIVEC Z ALBRECHTIC

příležitosti svých 70. narozenin byl oceněn nejvyšším
vyznamenáním za zásluhy pro myslivost pan Oto
Wojkowski z Albrechtic. Pan Wojkowski je jedním ze zakládajících členů myslivosti v Albrechticích. Jeho zásluhy o myslivost jsou
nemalé. Podílel se na zakládání
mysliveckého sdružení v 60. letech,
myslivosti se věnoval i po sloučení
honitby s obcí Horní Suchá. V roce
1998 se aktivně zapojil do práce
o uznání samostatné honitby
Albrechtice, byl zvolen členem
výboru Honebního společenstva
a výboru nově vzniklého samostatného mysliveckého sdružení Albrech-

tice – Sosny. Svými bohatými praktickými zkušenostmi
v oblasti péče o zvěř, kynologie a střelectví přispěl k rozvoji
myslivosti v obci Albrechtice. Stálo by za to probrat s Otou
jeho myslivecké příhody, jistě by to byla pěkná přehlídka zajímavých povídek zkušeného myslivce, které by mělo cenu převést do písemné formy. V těchto historkách bychom se setkali
s panem Kulou, Mokroszem, Szataníkem, Špalkem a dalšími
ze zanícených Albrechtických myslivců, kteří mezi námi již
nejsou. Oto Wojkowski, myslivec, včelař a přítel nás všech
oslavil 70. let. Přejeme mu ze srdce všechno pěkné, co se při
takové příležitosti dobrým lidem přeje: zdraví, štěstí, hodně
elánu do dalších let a ještě mnoho krásných nejen mysliveckých zážitků.
Mgr. Lubomír Ščeponěc
Předseda MS Albrechtice - Sosny

NAŠE ŠKOLY

Albrechtické listy

7

OTEVŘENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V

posledních letech v naší obci začalo přibývat dětí předškolního věku a mateřská škola nestačila uspokojit zájem
všech rodičů o umístění dětí v předškolním zařízení.
Z tohoto důvodu rada obce rozhodla o uvolnění finančních
prostředků, které byly určeny na zřízení nového oddělení
mateřské školy. V základní škole byly pro tento účel vyčleněny
prostory, které bylo nutno přizpůsobit potřebám předškolních
dětí. Ze třídy, ve které se kdysi vyučovaly děti školou povinné,
byla zřízena herna pro předškoláčky, která musela být vybavena odpovídající podlahovou krytinou, nábytkem a hračkami.
Sociální zařízení muselo být rovněž přizpůsobeno předškolním
dětem především výškou a velikostí, bylo nutné dle hygienických předpisů nově vybudovat i sprchovací kout. Také byla
zřízena šatna, ve které si děti po příchodu z domova odkládají
své věci. Do nového oddělení MŠ byly přijaty dvě nové paní
učitelky – Mgr. Jana Novosadová a Mgr. Alena Urbanová,
které těsně před vánocemi dětem dozdobily a do konečné
podoby připravily třídu a 3.1.2013 přivítaly v nové školce celkem 20 dětí.
Děkuji vedení Obce Albrechtice za finanční prostředky, které
obec vynaložila na nové oddělení MŠ, rovněž děkuji sponzorům – především panu Mieczyslavu Molendovi, řediteli
a majiteli firmy Gascontrol Group za finanční dar v hodnotě
50.000,- Kč, který byl určen na nákup hraček pro děti v nově
otevřené mateřské škole a MUDr. Stanislavu Kowalskému,
který rovněž děti obdaroval nákupem hraček v hodnotě
2.000,- Kč.
Všem dětem přeji, aby se jim v nové školce líbilo a aby se zde
naučily nejen novým dovednostem, ale aby zde získaly i nové
kamarády a kamarádky.
Mgr. Pavla Martinková

KARNEVAL DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

J

ako každým rokem, se ve středu 23. ledna proměnila
tělocvična základní školy v taneční sál zářící všemi barvami. Bohatý rej zvířátek, princezen, vodníků a ostatních
pohádkových bytostí naznačoval, že si děti užijí svůj velký
karnevalový den. Po pestré promenádě různých nápaditých
masek se v krátkých tanečních vystoupeních předvedly děti
všech čtyř tříd naší mateřské školy. Pro děti, které nastoupily
do mateřinky v základní škole letos 3. ledna, byl tento karneval
premiérou. Všichni jsme si společně užili veselé karnevalové
zábavy s Hopsalínem, který pobavil nejen děti, ale i rodiče
a prarodiče. Karnevalové veselí probíhalo až do pozdních
odpoledních hodin. Úsměvy odcházejících dětí byly známkou
toho, že se nám letošní karneval vydařil. Velké poděkování

patří všem našim maminkám, za pomoc při přípravě bufetu,
tatínkům, kteří pomáhali s výzdobou tělocvičny a také babičkám, za obsazení různých funkcí. Těšíme se opět za rok!

Mateřská škola v Albrechticích
pořádá

30

. výročí otevření
Akademii k
Ve čtvrtek 30. května 2013, v 15.30 hodin
v Dělnickém domě v Albrechticích
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KARNEVAL 2013

V

šechny děti se už těšily na Hopsalína. Maminky a babičky
sháněly a vyráběly skvělé převleky a masky.
Rodina a škola, která celý karneval zorganizovala, připravila
také sladké pohoštění. Ve čtvrtek 17. ledna konečně vypukl
v naší tělocvičně dlouho očekávaný karneval v režii Hopsalína
se spoustou her a legrace.
V tanečním rytmu diskoték tančily nadšeně všechny masky.
Porota měla opravdu těžké rozhodování.
Vybrat čarodějku, Jamajčana, vodníka, čertíka, tankistu
i s tankem, čápa či snad dvě krásné kovbojky?
Nápady byly opravdu skvělé a hodně dětí si odnášelo
zaslouženou odměnu. Za všechny děti, které se už těší na příští
karneval, bych chtěla poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě
podíleli a vše připravili.
Mgr.Dagmar Uvírová

Albrechtické listy

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE
ZJEDNODUŠENÉ LITERATURY

N

akladatelství Oxford University Press vyhlásilo na podzim soutěž pro žáky základních a středních škol. Úkolem
soutěžících bylo vybrat si hrdinu některé z knih vydávaných
tímto nakladatelstvím a nalákat ostatní k přečtení knihy tím,
že vytvoří plakát v angličtině (rozměr A4 nebo A3), který
hrdinu představí. Samotnou ilustraci měli žáci 1. stupně ZŠ
doplnit 3 – 5 slovy nebo jednoduchými větami, žáci 2. stupně
ZŠ měli použít 5 – 10 vět nebo souvětí, samozřejmě v angličtině. Organizátoři soutěže přiznávají, že 1. kategorie (žáci
1. stupně) byla pro ně velkým oříškem, protože se v ní sešla
celá řada velice zdařilých prací, takže byla nakonec udělena
čtyři první místa. Pro naši školu je potěšitelné, že 3. místo
v této kategorii získala žákyně naší školy – Klára Kozlová z 5.A
(ilustrace ke knize Zlatovláska – Goldilocks). Svá dílka do
soutěže zaslali také Iveta Kurková z 6.A (ilustrace ke knize
Červená karkulka – Little Red Riding Hood) a Adam Kozel
z 8.A (ilustrace ke knize Sherlock Holmes).
Vítězce gratulujeme a děkujeme i oběma dalším soutěžícím.
Mgr. Radka Kozlová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

D

ne 13. 12. 2012 se tradičně konala recitační soutěž
na 2. stupni základní školy. Soutěžního klání se zúčastnilo
celkem 11 žáků ze tříd 6.A, 8.A a 9.A. Vybrali si k recitaci
hezké texty od známých básníků, např. J. Wolkera, J. Seiferta
nebo J. Žáčka, a dokonce jsme vyslechli i recitaci vlastní básně
v podání Lukase Potysze z 8.A. Ten také získal spolu s Katkou
Kahánkovou ze 7.A 2. místo. Na 3. místě se umístila Klárka
Dujavová z 6.A a vítězem recitační soutěže se stala Denisa
Caldová z 8.A. Vítězům upřímně gratulujeme, ale pochvalu
si zaslouží i další soutěžící – Karolína Šataníková z 6.A, Veronika
Machaczková, Aneta Konyová, Tereza Janulková z 8.A, Ondřej
Chodura, Nikola Chromiková, Katka Kačmarčíková z 9.A.
Mgr. Radka Kozlová

V
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
NA ZŠ ALBRECHTICE

e dnech 23. a 24. ledna 2013 se na Základní škole
v Albrechticích uskutečnil zápis do prvního ročníku pro
školní rok 2013/2014. K zápisu se dostavilo celkem 38 dětí,
které 1. září nastoupí do 1. třídy.
Budoucí školáky již ve vestibulu přivítali jejich starší spolužáci z devátých tříd a zavedli je do první a třetí třídy,
ve kterých se zápis konal.
Pak už na děti ve třídách čekaly paní učitelky z prvního stupně
a budoucí školáci dokazovali, že v září mohou zasednout
do lavic v první třídě. Poznávali barvy, tvary, pohádkové
postavičky, zpívali písničky, recitovali básničky a říkanky,
dokonce poznávali některá písmena a číslice.
Všechny děti si ze své první návštěvy ve škole odnášely
dárečky, které pro ně vyrobili starší spolužáci. Věřím, že se
všem dětem u nás ve škole líbilo a že se budou těšit na 1. září,
kdy se pro ně otevřou dveře ve „Velké škole“ a jen pro ně se
rozezvučí na chodbách školní zvonek.

T

ODVAŽ SE POUŽÍVAT
VLASTNÍ ROZUM…

ato slova Immanuela Kanta vystihují motto soutěže
Logická olympiáda 2013
Už se stalo tradicí, že se každoročně zapojujeme do soutěže
Logická olympiáda. Jak sám název napovídá je to soutěž
pořádaná Mensou České republiky založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná
se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Mgr. Pavla Martinková

Soutěže se v roce 2012 zúčastnilo 32 190 žáků a studentů
z 1 660 škol z celé České republiky a i z několika zahraničních
škol v USA, Austrálii, Německu nebo Belgii a mezi nimi
byli naši dva zástupci – Dominik Schwachula z 8.A a Ondřej
Chodura z 9.A a vůbec si nevedli špatně. Moc jim touto cestou
děkuji.
Mgr. Irena Ruhswurmová

NAŠE ŠKOLA OPĚT TESTOVALA...
znalosti našich žáků, tentokrát z pátých a devátých ročníků.
Nejednalo se o žádné záludné otázky z matematiky nebo
jazyka českého. Žáci si vyzkoušeli, jak jsou schopni hledat
a pracovat s informacemi na internetu. Projekt Gepard je projekt
zaměřený výrazně do oblasti práce s informacemi, tj. na
„informační gramotnost“ jako takovou, vztahuje se již
k žákům na základní škole a uplatňuje se pak po celý život.
Naše děti si vysloužily ocenění jako je například „INFO PROFÍK“
nebo „INFO ZNALEC“ a ve srovnání se všemi školami v ČR
jsme se umístili v té nejlepší třetině, což stojí za zmínku.
Je vidět, že nám v Albrechticích roste mládež, která si bude
umět s informacemi poradit.
„INDORMAČNÍ GRAMOTNOST ZNAMENÁ VĚDĚT,
KDY A PROČ JSOU INFORMACE POTŘEBA, KDE JE
NAJÍT A JAK JE VYHODNOTIT, VYUŽÍT A PŘEDÁVAT
V SOULADU S ETICKÝMI ZÁSADAMI.“

Mgr. Irena Ruhswurmová
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JAK JSME NA TOM S INFORMATIKOU….

T

aké v letošním školním roce se naší žáci zúčastňují soutěží s IT tématikou. A že se s nimi letos skutečně „roztrhnul pytel“. Naši „náctiletí informatici“ si v celostátním
měřítku vůbec nevedou špatně.
Zde je malá ochutnávka:

Počítačová soutěž NET OFFICE
Už potřetí jsme se zúčastnili počítačové soutěže na Střední
odborné škole Net Office se zaměřením na informační technologie. Soutěž byla opět náročná, ale naši deváťáci i osmáci
se své úlohy zhostili jak nejlépe mohli.
Soutěžili již tradičně ve třech kategoriích:
1. Prezentace: V této kategorii nás reprezentovala děvčata
z 9. A - Klára Zajíčková, Adéla Budjačová, Silva Křížová
a Tereza Švestková. S prezentací na téma „Co mám opravdu
rád“ si poradily opravdu skvěle, prezentace je moc krásná.
Také prezentace od Adama Kozla z 8. A je velmi působivá.
Adam si připravil prezentaci na své oblíbené téma DIABOLO
a předvedl nám skvělé kreace. Obě prezentace můžete shlédnout na našich stránkách ICT, jsou připojeny jako soubory
Power Pointu.
2. Word a Excel: Zde si lámaly hlavu Kateřina Miechová
a Jana Ciepliková a v těžké konkurenci nás reprezentovaly
také výborně.
3. Nejoblíbenější kategorií bylo zápolení ve známé hře
Trackmania.

A. Budjačová, T. Švestková, K. Zajíčková, S. Křížová.

Naši kluci si vedli skvěle, nejdál se dostal Radek Jančo.
Náš celý tým: Tomáš Hřivnáč, Jan Mokrosz, Dominik Bilko,
Jakub Krupinský, Radek Jančo a Igor Gábor. Moc všem děkuji.

Počítačová soutěž MAGNETIT:
MaGNetIT je nová dvoukolová soutěž pořádaná Gymnáziem a SOŠ Orlová určená žákům 8. a 9. tříd základních škol bývalého
okresu Karviná.
Jejím cílem je podpora matematicko-logického myšlení žáků
a podchycení jejich zájmu o informační a komunikační technologie.
V této soutěži jsme byli také velmi úspěšní. Adam Kozel z 8.A
postoupil do okresního kola v obrovské konkurenci 720 žáků.
Ze všech zúčastněných postupovalo pouze prvních 25 žáků,
takže Adamův výsledek byl opravdu skvělý.

Jana Ciepliková a Kateřina Miechová.

A do třetice soutěž s názvem IT - SLOT
(systém logických otázek)
Této soutěže se letos poprvé zúčastnil velký počet „AJŤÁKŮ“
a nepočínali si vůbec špatně. První kolo proběhlo v úterý 23.
října 2012 na naší škole v počítačové učebně. Každý žák měl
vygenerovaný test se sadou soutěžních otázek z oblasti matematiky a informačních technologií. Z naší školy se soutěže
zúčastnili tito žáci: Jana Ciepliková, Jakub Krupinský,
Ondřej Chodura, Pavel Jeřábek, Adam Ohnmacht z 9. A
a Igor Gábor, Tereza Janulková, Adam Kozel, Dominik
Schwachula, Kristína Holbová a Dalibor Machaczek z 8. A.
Do nejužšího výběru 30 žáků z náší školy postoupila Jana
Ciepliková z 9.A.
Všem zúčastněným děkuji a přeji další úspěchy v soutěžích.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Adam Kozel.

Albrechtické listy

NAŠE ŠKOLY

11

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PRO ŽÁKY 7. TŘÍD ZŠ ALBRECHTICE

J

iž od září se všichni žáci sedmé třídy těšili a připravovali
na lyžařský výcvik. V neděli 27.1.2013 se 40 žáků naší
školy vydalo směrem Písek u Jablunkova, aby tam společně
strávili týden na lyžích.

U školy všichni žáci nastoupili do autobusu, zamávali rodičům a vydali se vstříc novým zážitkům. Po příjezdu vybalili
svá objemná zavazadla, dopřáli si výborný oběd a po kratičkém
odpoledním klidu se vydali poprvé na sjezdovku. Tady byli
žáci rozděleni do tří družstev podle toho, jak kdo byl kamarád
s lyžemi. Někteří stáli na lyžích poprvé v životě, ale ke své
velké radosti nakonec téměř všichni své lyže ovládli a také
jízdu na vleku někteří po prvotních nesnázích zvládli na

V

jedničku. První družstvo měl na starosti p. uč. Feber a jeho
svěřenci dokonce zvládli i základy carvingového lyžování.
Snožný oblouk a jízdu šikmo svahem bravurně zvládalo
družstvo pod vedením p. uč. Kozlové. Jízda v pluhu a oblouk
z přívratu horní lyže – to byly úkoly, se kterými se potýkali
žáci v družstvu p. uč. Ruhswurmové.
Věřím, že si žáci domů odvezli spoustu zážitků jak z lyžování,
tak ze spousty společenských her, z karnevalu, z bowlingu …
Děkuji touto cestou p. uč Ruhswurmové, p. uč. Kozlové
a p. uč. Feberovi – lyžařským instruktorům, rovněž děkuji
„dobrovolníkům“ z řad rodičů, kteří nám ochotně pomáhali
při nakládání a vykládání lyží a zavazadel při odjezdu a příjezdu.
Organizaci celého lyžařského zájezdu měla na starosti p. uč.
Martinková, která se zároveň starala o zdraví všech žáků.
Mgr. Pavla Martinková

DEN TRADIC

prosinci 2012 se konal v naší obci „Den tradic“ pořádaný
Základní školou v Albrechticích. Tato vánoční akce probíhá jako součást projektu Workshop, ve kterém se děti učí
vzájemné spolupráci a seznamují se s tradicemi a zvyky vánoc.
Ve středu, 12. prosince 2012 se rodiče, babičky, dědečkové,
známí, žáci a učitelé sešli v dřevěném kostele u naší školy
a vyslechli krásné dva vánoční koncerty, na kterých vystupovali žáci základní školy a také děti z mateřské školy. Poté byl
ve vestibulu školy zahájen vánoční jarmark s vánočními
výrobky a cukrovím.

Všechny vánoční výrobky zhotovili žáci naší školy pod vedením pedagogických pracovníků naší školy. Z výtěžku jejich
prodeje umožňujeme studium etiopskému chlapci Kevinovi.
Děkuji touto cestou především p. uč. Kozlové, která se školním
sborem připravila vánoční koncert, p. uč. Ruhswurmové,
koordinátorce „Dne tradic“, p. uč. Nogolové a p. uč. Jančarové,
které připravily program s dětmi z mateřské školy.
Za finanční podporu celého projektu Workshop děkujeme
Obci Albrechtice a zahradnictví pana Daniela Křižánka děkujeme za nádherný vánoční strom.
Mgr. Pavla Martinková

Den tradic - výrobní den.

Koncert v dřevěném kostele.
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LEDOVÁ PRAHA

e dnech 1. – 3 . 2. 2013 se žáci 9. třídy naší školy a loňští
deváťáci vydali v rámci akce Ledová Praha poznávat
krásy a zajímavosti našeho hlavního města.
Už cesta vlakem RegioJet byla pro mnohé zážitkem, stejně
jako jízda metrem na ubytování ve škole na Opatově.
Náš první výlet po Praze vedl z Pohořelce kolem Černínského
paláce, Lorety na Hradčanské náměstí a na Pražský hrad.
Prohlédli jsme si chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, potom starý
královský palác s gotickým Vladislavským sálem, kde se
bude konat inaugurace nového prezidenta, nejstarší kostel na
Pražském hradě Baziliku sv. Jiří a malé domky ve Zlaté uličce.
Po zámeckých schodech jsme spěchali na prohlídku Senátu
ČR, který sídlí ve Valdštejnském paláci. Venku jsme se přivítali a mnozí i vyfotografovali s 1. místopředsedkyní Senátu
Alenou Gajdůškovou.

Werichovu vilu, prošli se po Mostě zamilovaných s množstvím
připevněných zámků, kolem Lennonovy zdi. Potom nás čekalo
Muzeum České hudby, kde je k vidění kolem 2800 hudebních
nástrojů a mnohé jsme si mohli i poslechnout. V Kostele Panny
Marie Vítězné byla k vidění soška Pražského jezulátka i jeho
vzácný šatníček.
Dále jsme navštívili Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur s množstvím zajímavých exponátů.
Současně tam probíhala výstava Po stopě Karla Maye.
V ulicích a potom na Staroměstském náměstí právě začal
masopustní průvod s mnoha zajímavými a nevídanými maskami.
Naší další zastávkou byl Mořský svět na Pražském výstavišti,
kde je velmi zajímavá expozice 350 druhů živočichů.
Již za setmění jsme navštívili Museum of Torture. Den jsme
zakončili prohlídkou Muzea alchymistů a mágů staré Prahy
na Jánském vršku, kde žil alchymista E. Kelley.
Poslední den jsme za nádherného počasí vyšli k Národnímu
památníku na Vítkově, kde je stálá expozice Křižovatky československé státnosti s řadou zajímavých historických dokumentů, výstava z historie sportu, Hrob neznámého vojína.
Z vyhlídky na střeše hlavní budovy byl překrásný panoramatický výhled na celou Prahu. Před památníkem je jedna z největších jezdeckých soch na světě a to Žižka na koni.
V Nové budově Národního muzea jsme si prohlédli výstavy
o Monarchii a Dětský svět za císaře pána.
Plni dojmů a zážitků jsme mířili zpátky domů.
Ledová Praha se nám vydařila a rádi na ni budeme vzpomínat.
Mgr. Miriam Charvátová

Potom nás čekala 63,5 m vysoká Petřínská rozhledna. Zdolat
299 schodů nahoru nebyl pro nás problém. Z vyhlídkové galerie byl nádherný výhled na rozsvícenou Prahu. Užili jsme si
i spoustu legrace v zrcadlovém bludišti. Prošli jsme se večerní
Prahou přes Staroměstské náměstí do Celetné ulice, kde jsme
navštívili Muzeum voskových figurín.

ZŠ ALBRECHTICE NAVŠTÍVILI
STUDENTI STOMATOLOGIE

N

aše škola se zapojila do projektu: Dental - Alarm. První
stupeň navštívili budoucí zubaři, kteří žákům hravým
způsobem názorně předvedli, jak si správně čistit zuby. Žáci
si mohli vyzkoušet čištění zubu na zvětšeném modelu, což se
žákům velice líbilo. Žáci také měli možnost ověřit si čistotu
svých zubů za pomoci speciálního barvícího roztoku.
Ne vždy odpovídala čistota zoubků jejich představám. Praktickou ukázku doplňovala krátká přednáška obsahující informace o výběru správného kartáčku, pasty a prevenci kazu.
Žáky přednáška velice zaujala. Vše si chtěli vyzkoušet
a aktivně se zapojovali do diskuse. Děkujeme studentům
stomatologie a rádi je u nás opět přivítáme.
Mgr. Denisa Přívratská

Druhý den jsme zamířili na Karlův most, který založil
Karel IV. v r. 1357. Obdivovali jsme 30 soch a Staroměstskou
i Malostranskou věž. Navštívili jsme i Muzeum Bedřicha
Smetany přímo u Vltavy. Pro vysokou vodu ve Vltavě jsme
museli upustit od plánované plavby Pražskými Benátkami.
Z Karlova mostu jsme sešli na Kampu k uměle vytvořené
strouze Čertovka, viděli vodníka, plastiky 3 obřích batolat,
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PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK ČTYŘLÍSTEK:

NÁVŠTĚVA RANČE POHODA

Ž

áci přírodovědného kroužku navštívili ranč Pohodu.
V kroužku jsme si povídali, jak pečovat o zvířata. Navštívit
ranč a vyzkoušet si jízdu na koni na vlastní kůži nám přišlo
velice příhodné. Hned po příchodu na ranč se nás ujela velice
milá slečna, která dětem vysvětlila, jak o koně pečovat a jak
se ke koním chovat. Žáci byli velice odvážní a nebáli se usednout do sedla. Jezdili jsme na velice klidné a trpělivé kobylce.
Tato zkušenost byla pro žáky velice poučná. Byl to pro žáky
nevšední zážitek. Žáci získali mnoho zajímavých informací.
Těmito malými krůčky se žáci přibližují k poznání, jak velký
význam pro nás příroda má.
Mgr. Denisa Přívratská
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MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!

W

ostatnich miesiącach wychowankowie przedszkola
i uczniowie szkoły z polskim językiem nauczania,
pomimo zimowej i zaśnieżonej aury, niezmiennie wywiązywali się ze swoich obowiązków i korzystali z przyjemności.
W grudniu tradycyjnie odwiedził nas Mikołaj, który tym
razem przyprowadził ze sobą Królową Śniegu. Lodowa Pani
dzielnie pomagała w rozdawaniu słodkich upominków
wszystkim grzecznym dzieciom… te nie zawsze grzeczne
musiały prezent wykupić piosenką lub wierszykiem, lecz na
szczęście szczodry Mikołaj docenił wysiłki wszystkich pociech.
W Nowym Roku 12 stycznia odbyła się kolejna edycja
wspólnego kolędowania, które od kilku już lat odbywa się
w olbrachcickim drewnianym kościółku. Zaproszonych gości
nie odradził nawet duży mróz i wszyscy licznie stawili się,
by obejrzeć przygotowany program. Dzieci z przedszkola
zaprezentowały wiersze i piosenki o tematyce zimowej, zaś
uczniowie szkoły mogli pochwalić się tańcem oraz zaskakującym akompaniamentem do kolędy „Cicha noc“ wykonanym
na ręcznych dzwonkach chromatycznych. Zaśpiewał także
Chór Mieszany działający przy MK PZKO oraz zespół
„Kamraci“, który przygotował starsze, zapomniane już
kolędy i pastorałki śpiewane dawniej na naszym terenie.
17 stycznia odbyły się zapisy do naszej szkoły i przedszkola.
W przyszłym roku szkolnym do przedszkola uczęszczać
będzie nadal dwudziestka dzieci a do szkoły piętnaścioro
uczniów. Do klasy pierwszej zapisały się dwie dziewczynki
Anetka Santarius i Terezka Pasz.

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

N

árodní institut dětí a mládeže v Praze pořádá v letošním
školním roce 2012/2013 již 42. ročník „Dějepisné olympiády“. Žáci naší školy se již několik let této soutěže pravidelně
zúčastňují a dosahují velice dobrých výsledků. Téma letošního
ročníku bylo „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Školního kola se zúčastnilo celkem 35 žáků z osmé
a deváté třídy. Vítězem školního kola se stal Marek FIRLA
z 9.A, na 2. místě skončila Kateřina MIECHOVÁ z 8.A
a třetí místo obsadil Adam KOZEL rovněž z 8.A.
Marek Firla pak reprezentoval naši školu v okresním kole,
které se uskutečnilo 29.1.2013 v Karviné a se ziskem 50 bodů
se stal úspěšným řešitelem. Soutěže se zúčastnilo celkem
33 žáků nejen ze základních škol, ale i z gymnázií v Havířově,
Karviné, Bohumíně, Orlové a okolí.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavla Martinková

Dzieci z Polskiej Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach
w zabytkowym kościółku.

Mamy za sobą też występ na walnym zebraniu miejscowego
koła Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego, gdzie
przedstawiliśmy między innymi własną wersję znanej piosenki
zespołu Village People pt. „YMCA“. Nietrudno się domyślić,
że dla nas hasłem przewodnim refrenu było… PZKO! :-)
Początek lutego był dla nas nieco mniej życzliwy - nasze
szeregi mocno nadwątliły przeziębienia i inne choróbska,
ale po wakacjach spotkaliśmy się w niemal pełnym składzie
i od razu wzięliśmy się do pracy, gdyż niedługo czekaję nas
kolejne występy.
nauczyciele
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA NAŠICH MUŽSTEV JE V PLNÉM PROUDU!

imní příprava před startem jarních částí soutěží našich
mužstev byla zahájena. Tak se pojďme podívat na jednotlivá mužstva, jak si vedou v přípravě.

tréninky probíhají v domácím prostředí v tělocvičně ZŠ
Albrechtice. Starší žáci se zatím žádného turnaje v zimě nezúčastnili a ani soustředění, takže jejich komentář je velmi krátký.

Muži:
Zimní příprava mužů před startem jarní části soutěže byla
v Albrechticích zahájena 15. ledna, tréninky probíhají v domácím
prostředí a zimní přípravu zpestřilo i soustředění společně
s mužstvem dorostu na rekreačním středisku Retaso na Prostřední Bečvě v termínu 21. února - 24. února. V současné
době zůstává mužstvo Baníku prakticky v nezměněné podobě.
Mužstvo mužů odehrálo zatím devět přípravných utkání
většinou na domácí umělé trávě.
Baník Albrechtice – Slavia Orlová-Lutyně B 6:2
(Kociolek Jan 2, Kociolek Jakub, Hánl, Třaskalík, Kroužek)
Baník Albrechtice - Horní Bludovice 8:1
(Kaleta 2, Dorozlo 2, Kociolek Jan 2, Kulhánek, Kociolek Jakub)
Baník Albrechtice – Těrlicko 8:1
(Kociolek Jan 4, Kroužek 3, Pařík M.)
Karviná U17 – Baník Albrechtice 4:3
(Béreš, Kaleta, Třaskalík)
Baník Albrechtice – Dětmarovice 1:2 (Dorozlo)
Český Těšín - Baník Albrechtice 2:1 (Kociolek Jan)
Baník Albrechtice – Internacionál Petrovice 4:4
(Kroužek, Žyla D., Pařík M., vlastní)
Baník Albrechtice – Horní Suchá 4:1
(Smiga 2, Žyla D., Pařík M.)
Baník Albrechtice – Sokol Hnojník 5:3
(Kociolek Jan, Kroužek, Kaleta)

Mladší žáci:
Zimní příprava mladších žáků před startem jarní části soutěže
byla v Albrechticích zahájena druhým týdnem v lednu,
tréninky probíhají v domácím prostředí v tělocvičně ZŠ
Albrechtice. Kromě tréninku v tělocvičně zpestřilo zimní přípravu i soustředění na rekreačním středisku Pekárny – Rališka
na Horní Bečvě 3. února - 8. února. Komentář hlavního trenéra
mladších žáků Martina Čižmáře k soustředění „Jsem spokojen
jak s přístupem hráčů, tak samozřejmě i s tím, že soustředění
absolvovalo 16 hráčů, včetně čtyř hráčů z přípravky“. V zimní
přípravě se náš hráč Stanislav Rylko z mužstva mladších žáků
zúčastnil halového turnaje OFS Karviná, kde byl vyhlášen
nejlepším brankářem.

Albrechtičtí muži před startem jara absolvují ještě tři zápasy
(2.3. v 14:30 s týmem Pražmo-Raškovice, 6.3. v 17:00 s týmem
Slovan Orlová, 9.3. v 15:00 s týmem ČSAD Havířov. Všechna
utkání odehrají naši muži na domácí umělé trávě.
Dorost:
Zimní příprava dorostu před startem jarní části soutěže byla
v Albrechticích zahájena 17. ledna, tréninky probíhají v domácím
prostředí a jsou doplněny o spinning v Havířově. Zimní
přípravu zpestřilo i soustředění společně s mužstvem mužů
na rekreačním středisku Retaso na Prostřední Bečvě v termínu
21. února - 24. února.
Mužstvo dorostu odehrálo zatím tři přípravná utkání, všechny
na domácí umělé trávě.
Baník Albrechtice - MFK Havířov U17 3:7
(Glac, Izaiáš, Kruczek)
Baník Albrechtice - Horní Suchá 7:2
(Izaiáš 3, Kociolek Jakub 2, Novák V., Hurych)
Baník Albrechtice - Dolní Datyně 3:3
(Kociolek Jakub 2, Izaiáš)
Dorostenecké mužstvo před startem jara absolvuje ještě čtyři
zápasy (2.3. v 9:00 s týmem Sokol Václavovice, 2.3. v 11:00
s týmem Dolní Datyně, 9.3. v 13:00 s týmem Stará Bělá
a poslední přípravné utkání odehrají naši dorostenci 16.3.
s týmem MFK Havířov U19. Všechna utkání odehrají naši
dorostenci na domácí umělé trávě.
Starší žáci:
Zimní příprava starších žáků před startem jarní části soutěže
byla v Albrechticích zahájena druhým týdnem v lednu,

Starší a mladší přípravka:
Zimní příprava starší a mladší přípravky před startem jarní
části soutěže byla v Albrechticích zahájena 4. ledna, tréninky
probíhají v domácím prostředí v tělocvičně ZŠ Albrechtice.
Kromě tréninku v tělocvičně se naše přípravky zúčastnily
i několika turnajů. Více o zimní přípravě hlavního trenéra
přípravek. „Dne 4.1.2013 jsme zahájili trénink v tělocvičně
školy, jak starší přípravky, tak mladší přípravky. Soustředili
jsme se na začátku na gymnastické cvičení, průpravné hry
a hlavně hry s míči, kde se učí přihrávat a zpracovat míč. Také
jsme se zúčastnili halového turnaje OFS Karviná mladší přípravky roč. 2004 a mladší, kde jsme se umístnili na pěkném
sedmém místě. Musím hlavně podotknout, že byl vyhlášen
jako nejlepší brankář Ondra Harakovský a jediného střelce
Petra Prokeše, ale samozřejmě všichni mladí borci byli skvělí.
Také naše starší přípravka se zúčastnila halového turnaje OFS
Karviná a skončili jsme na pěkném třetím místě, kde podali
hráči bojovný výkon. A to vše pod vedením trenérů Františka
Kobzy, Pavla Grabowského a Lukáše Hawláska“, řekl k průběhu zimní přípravy hlavní trenér přípravek František Kobza.
Více informací se dozvíte na našich oficiálních stránkách klubu
www.fkbanikalbrechtice.webnode.cz, které budou co nejdříve
změněny na adresu www.fkbanikalbrechtice.cz.
Za FK Baník Albrechtice
Marek Chmiel

DOPISUJEME SI S MATEMATIKOU
…aneb jsme součástí mezinárodní korespondenční soutěže
TAKTIK!!!
Mezinárodní seminář TAKTIK patří už po několik let k nejoblíbenějším matematickým seminářům a řeší jej ročně tisíce
školáků. Co tento seminář žákům nabízí?
• zajímavé a kreativní úlohy
• originální plně barevný design formulářů
• všechny úlohy doplněné atraktivními obrázky
Z naší školy se semináře účastní šesťáci a sedmáci. Držme
jim palce, ať jim počítání jde od ruky.
Mgr. Irena Ruhswurmová

PLACENÁ INZERCE

Albrechtické listy
SALON „ PÉČE O TĚLO „
KOSMETIKA,MASÁŽE,
MANIKÚRA,PEDIKÚRA,DORNOVA METODA
-

Dornova metoda – účinná při bolestech zad
Úprava obočí, líčení, mikrooční masáže
Parafínové zábaly,tygrování
Masáž obličeje a dekoltu,ušní svíce
Masáže sportovní, reflexní, lymfatické
Masáže lávovými kameny,pedikúra
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Pohřební služba ARON
Havířov-Město, ul. Národní třída 1541/14a
Držitel Znaku kvality

Slevy na : WWW.Kuponshop.cz
Těšíme se na vaší návštěvu.
Nacházíme se v Albrechticích
v objektu hasičské zbrojnice.
WWW.salonpot.webnode.cz
Manikúra, pedikúra, masáže – 737 942 692
Kosmetika,masáže – 736 415 644
Přijímáme poukázky SODEXO a UNIŠEK

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

PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ
1. 3. - 31. 5. 2013

a širší okolí

Ctibor Izaiáš
Hornická 651, Albrechtice
(nové sídliště)

Mobil: 606 777 880

Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu.

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

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

www.kominicek.com
e-mail: kominicek@kominicek.com

PLOTY

Provedeme pletivové, dřevěné,
zděné oplocení Vašeho pozemku.
Brány, branky. Kvalitně a levně.
Tel: 736 677 631

FASÁDY A ZATEPLENÍ
Opravy, nátěry, zateplení fasády
Vašeho domu od certifikované firmy
Kvalitně a levně.Tel:736 677 631

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Příjezdové a přístupové cesty
k Vašemu domu. Kvalitně a levně
od certifikované firmy.
Tel: 736 677 631
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PEDIKÚRA
VE ZDR. STŘEDISKU

Alena Kašparová, kontakt: 734 487 109
• lakování
• depilace horkým voskem
• parafínové zábaly
• masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

Albrechtické listy

TONERY, INKOUSTY

repasované i originální
Stroje na laminování a vazbu dokumentů,
včetně spotř. materiálu, skartovače,
řezačky a jiná kancelářská technika
Jan Rusina, Albrechtice, tel.: 603 417 109,
(rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com
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