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POPLATEK ZA „ODPAD“
SE V ROCE 2013 NEZVYŠUJE

V

Dřevěný barokní římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 14.2.2013
Rada obce Albrechtice vzala na vědomí:
- pozvánku Policie České republiky, Územní odbor Karviná,
na slavnostní ocenění policistů dne 22.2.2013,
- prováděcí projektovou dokumentaci vč. rozpočtu na akci
„Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice“ zpracovatele
Ing. Ladislava Zahradníčka,
- nabídku vlastníka budovy č.p. 614 (sousedícího s hasičskou
zbrojnicí) společnosti SUNN MORAVIA s.r.o., zastoupené
jednatelkou Renátou Benešovou, na prodej objektu, vč.
požadované nabídkové ceny a uložila zadat zpracování znaleckého posudku k nabízenému objektu,
- písemný nesouhlas občanů na stavbu přístupové pozemní
komunikace k pozemkům v m.č. Pardubice v rámci pozemkové
úpravy pod názvem „Návrh jednoduchých pozemkových
úprav v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, lokalita Stavy“
(tzn., vybudování přístupu k pozemkům mezi ul. Strmou a ul.
Pardubickou na náklady pozemkového úřadu) podaný dne
13.2.2013 a potvrdila usnesení Rady obce Albrechtice č. 6
a následně usnesení Zastupitelstva obce Albrechtice č. 3,
kterým členové zastupitelstva dali souhlas k návrhu pozemkových úprav v uvedené lokalitě a zároveň uložila podat
občanům informaci o průběhu řízení provádění pozemkové
úpravy v dané lokalitě.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s umístěním lunaparku žadatele Václava Tvardka v areálu
Zámostí během konání pouti a stanovila termín konání
Albrechtické pouti dne 30.6.2013
Ing. Vladislav Šipula, starosta

ážení občané,
blíží se termín splatnosti místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za odpady za rok
2013. Poplatek činí 400,- Kč /osoba/kalendářní rok a je splatný
jednorázově do 30.6. příslušného kalendářního roku nebo
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.6. a do 30.9.
příslušného kalendářního roku.
Poplatek je možno také uhradit přímo do pokladny
Obecního úřadu Albrechtice, a to v přízemí – dveře č. 2
(sekretariát) nebo v prvním patře – dveře č. 22 (matrika).
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí fyzická osoba, která má:
• v obci trvalý pobyt;
za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem,
za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem;
tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí,
• a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý
pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo
sloužící k individuální rekreaci.
Kornelia Kapiasová, referentka MP

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 26.2.2013
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo:
- novelu Směrnice o zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Albrechtice.
Zastupitelstvo obce Albrechtice zvolilo:
- do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné ve volebním období 2013-2017 tyto kandidáty:
1. Chodurová Věra
2. Sikorová Bernadetta
3. Bc. Tyrlíková Marcela, DiS.
4. Waszková Hedvika
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva
obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce.
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INFORMACE Z OBCE

OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 43
oznámení, řešeno 39 přestupků na úseku silničního provozu,
8 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 11 volně
pobíhajících psů. Podle evidence byli psi majitelům vráceni
a přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami byly řešeny 4 přestupky. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 12.11.2012 v 15.40 hodin během pochůzky byla spatřena
u potravin „AMI“ skupina popíjejících lidí, přičemž na zemi
ležel muž. Bylo zjištěno, že se jedná o A.P. z Albrechtic, který
byl silně opilý a nadával. Hlídka OP upozornila muže na
nevhodné chování, ale ten začal být agresivní a chtěl hlídku
fyzicky napadnout. Jelikož pokračoval v agresivním jednání,
byla mu přiložena pouta a byl převezen na PZS do Karviné.
• Dne 17.12.2012 v 14.50 hodin telefonicky oznámil V.Č.
z Albrechtic, že na rozcestí ul. Pardubická a Těšínská leží
v příkopě kolo. Hlídka OP na místě našla dětské horské kolo,
které převezla do služební garáže. Pátráním nebyl zatím majitel
kola zjištěn.
• Dne 21.12.2012 v 19.50 hodin telefonicky oznámila servírka
z restaurace „Gumok“, že zde došlo k potyčce dvou mužů
a poté k rozbití skleněné výplně v kavárně. Hlídka OP na místě
zjistila, že T.J. z Albrechtic napadl na chodbě restaurace pana
H.P. a přitom došlo k rozbití skla. Hlídka na místě pořídila
fotodokumentaci a sepsala zápisy o podaném vysvětlení. Věc
byla následně postoupena správnímu orgánu.
• Dne 27.12.2012 v 23.08 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že mají hlášen pohyb neznámého muže
na zahradě domu v části obce Zámostí. Hlídky následně
na zahradě vypátraly opilého muže a šetřením zjistily, že se
jedná o občana PL, který neměl u sebe žádné doklady a nebyl
schopen vysvětlit, jak se na zahradu dostal. Muže odvezla
hlídka PČR Těrlicko k dalšímu šetření.
• Dne 2.1.2013 v 11.02 hodin osobně oznámila P.J. z Albrechtic,
že došlo cca před 5 minutami k pokusu o přepadení pošty.
Neznámý muž přistoupil k přepážce a podal oznamovatelce
papír na kterém bylo napsáno, že má u sebe bombu a ať mu
vydá všechnu peněžní hotovost. Po přečtení se oznamovatelka
dala na útěk do vedlejší kanceláře a lupič odešel z pošty ven
směrem k mateřské školce. Hlídka OP zhlédla kamerový
záznam kvůli popisu pachatele. Na místo již byla také přivolána
hlídka PČR. Hlídka OP propátrala okolí a poté dál spolupracovala s policií v pátrání po totožnosti pachatele.
• Dne 22.2.2013 v 22.30 hodin byla provedena kontrola
diskotéky v restauraci „Motobar“, kde byly spatřeny osoby
mladší 18 let. Byla provedena dechová zkouška u mladistvých
a u T.V. z Albrechtic byla zkouška pozitivní. S mladistvým byl
sepsán zápis o podaném vysvětlení a následně byl předán
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zákonnému zástupci. Na diskotéce byl také zastižen nezletilý
H.T. z Albrechtic, který byl předán rodičům.
• Dne 5.3.2013 v 17.25 hodin na ul. Školní byla zjištěna skupina
osob v areálu ZŠ české. Místní znalostí zjištěni K.R., Ž.M.,
Z.O. všichni z Albrechtic a dva neznámí mladíci s koly. Hlídce
sdělili, že již odcházejí. Hlídka OP vyčkala až mladíci opustí
areál školy a pokračovala v hlídkové činnosti směrem k fotbalovému hřišti, když si najednou všimla, že od vchodu do školy
stoupá hustý dým. Hlídka okamžitě jela zpět na místo a viděla,
jak dva neznámí mladíci utíkali od ohně pryč směrem k hřišti
s umělou trávou. Okamžitě byli na místo přivoláni místní hasiči.
Na místo také ihned přispěchal s pomocí místní hasič Palowski
Radek, který zrovna trénoval na hřišti s umělým povrchem,
vzal hasící přístroje ze školy a oheň uhasil. Když na místo
dorazili místní a také profesionální hasiči, tak provedli jen
dohašení požářiště a věc si převzala PČR Těrlicko k řešení.
Následným šetřením hlídky OP byla zjištěna totožnost mladíků,
kteří utekli od ohně. Dle vypovědí svědků se jednalo o nezletilce K.V. a H.T. - žáky místní školy.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

ŠTÍT ALBRECHTIC OPĚT U NÁS!!!

D

ne 22.6.2013 se v naší obci opět po 8 letech uskuteční
Štít Albrechtic. V letošním roce to bude již 40. ročník
této sportovně-společenské události, na které se setkávají
představitelé a sportovní přátelé obcí s názvem Albrechtice
z celé ČR.
V průběhu dne jste srdečně zváni na fotbalové a volejbalové
utkání a také na soutěž dobrovolných hasičů. Všechny
disciplíny se odehrají na fotbalových hřištích a v tělocvičně
ZŠ Albrechtice.
Slavnostní vyhodnocení sportovních klání proběhne v areálu
Zámostí od 19.00 hod. Ve večerních hodinách budete mít
možnost shlédnout koncert Kamila Střihavky a dále k poslechu a tanci bude hrát skupina DORA BAND. Připraveno bude
také bohaté občerstvení a ohňostroj.
Bližší informace se dovíte v dalším čísle Albrechtických listů
a z plakátů, které budou dostatečně brzy před akcí vyvěšeny
na informačních tabulích v obci.
Věříme, že počasí bude přát a že tato událost, která je v naší
obci jen jednou za 8 let, bude úspěšná i díky Vaší účasti.
Srdečně zveme!
Organizační výbor

POZVÁNKA - PIETNÍ AKT

V

esnická organizace KSČM srdečně zve občany na pietní
akt k osvobození obce dne 3.5.2013 v 16.00 hod. na katolickém hřbitově.

KNIHOVNA INFORMUJE
Knihovna má nové telefonní číslo: 558 849 526

Albrechtické listy

CO NÁS ZAJÍMÁ
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MIEJSCOWE KOŁO PZKO W ROKU 2012

R

ok miniony był 65. rokiem istnienia Polskiego Związku
Kulturalno – Oświatowego i jednocześnie naszego Miejscowego Koła. Był to kolejny rok zaangażowanej działalności
członków i zespołów Koła oraz funkcjonowania Domu PZKO
dla olbrachcickiej społeczności, nie tylko dla członków.
Na początku roku Miejscowe Koło liczyło 382 osoby. Pracą
w Kole kierował 17 osobowy Zarząd a kontrolę sprawowała
3 osobowa Komisja Rewizyjna. Baza członkowska podzielona
jest na 19 rejonów, w których kontaktowymi osobami z zarządem
są rejonowi. Działalność opierała się na tradycyjnych formach
i możliwościach. Podstawą wszystkiego jest nasz Dom PZKO,
bo w nim koncentruje się życie związkowe. Miniony rok
obfitował w liczne imprezy własne, których celem jest kontynuowanie tradycji, kulturalna rozrywka lub towarzyskie
spotkanie w gronie bliskich przyjaciół i znajomych. Z tych
najważniejszych zimowo – wiosennych należy przypomnieć:
koncert kolęd w zabytkowym kościółku w wykonaniu
dziecięcego zespołu „Drops” i chóru mieszanego naszego Koła,
bardzo udany Bal Młodzieżowy zorganizowany przez Klub
Młodych, cieszący się dużym powodzeniem Bal Ostatkowy
z tradycyjnym „pochowaniem basetli”, impreza z okazji Święta
Kobiet „Kwiatek dla Pań” z pięknym koncertem kapeli
„Nowina” z Jabłonkowa, wreszcie „Powitanie wiosny”, gdzie
bawiła się okoliczna młodzież. Następne spotkanie było
z okazji Dnia Matki, na którym z życzeniami swoim
mamusiom wystąpiły przedszkolaki, dzieci szkolne i zespół
„Drops”. Był to, niestety, ostatni występ zespołu, który założyła i przez 28 lat prowadziła Jadwiga Czapowa, przez który
przewinęło się około 150 dzieci a niektórzy wychowankowie
osiągają dziś sukcesy w filmach, teatrze, na scenach operowych, na uczelniach.
W tym okresie ciekawe spotkania urządził Klub Propozycji:
z doc. Zygmuntem Rakowskim o Parkach Narodowych w USA
i następnie z naszym rodakiem, lotnikiem – kiedyś pilotem
wojskowym,dziś kapitanem lotnictwa cywilnego – Zbigniewem
Harokiem, o lotnictwie wojskowym i cywilnym. Spotkania
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W drugiej połowie roku odbywały się głównie spotkania
jesienne. Rozpoczęło je „Pożegnanie lata” organizowane
przez Klub Młodych. Następnie sporym zainteresowaniem
cieszył się „Jesienny podwieczorek” z kiermaszem książek
i prelekcją dr. Józefa Wierzgonia „O powstaniu cieszyńskiej
pieśni ludowej”. Zarówno temat pieśni ludowych, co znalazło
wyraz we wspólnym śpiewaniu, jak książki, które znalazły
kilkunastu nabywców, były dobrym pomysłem na spędzenie
miłego popołudnia.
Dużym przedsięwzięciem dla organizatorów było Jesienne
Spotkanie Klubów Kobiet wchodzących w skład Sekcji Kobiet
działającej przy Zarządzie Głównym PZKO. W olbrachcickim
Domu spotkało się około 160 pań z całego regionu radząc
o swojej działalności i prezentując niektóre tematy zainteresowań. Przy okazji zwiedziły zabytkowe miejsca Olbrachcic.
Nasz Klub Kobiet pod kierownictwem Marii Witoszek
znakomicie wywiązał się z roli gospodarza.
Jubileusz 65-lecia Związku w minionym roku kulminował
w naszym Kole w listopadzie uroczystością, na której
w programie artystycznym wystąpiły dzieci przedszkola
i szkoły, Klub Młodych w skeczu scenicznym i chór Miejscowego
Koła. Gościnnie w koncercie kilkunastu pieśni zaprezentował
swój wysoki poziom artystyczny chór „Lira” z Darkowa.
Uroczysty charakter akademii dopełniało wręczenie odznaczeń

związkowych zasłużonym członkom i obecność zacnych gości:
władz Gminy, przedstawicieli Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Zarządu Głównego
PZKO, dyrekcji PSP, Macierzy i innych.
Spotkaniem świątecznym, wigilijką we własnym gronie
i z własnym programem zakończyliśmy stary rok.
Dom PZKO żył ponadto innymi spotkaniami: aktywnie
pracowały Kluby Kobiet, Seniora i Młodych. O każdym
można by napisać obszerną relację, bo oprócz tych ogólnych
miały jeszcze swoje oddzielne spotkania. Szczegółowo było
to przedstawione na Walnym zebraniu 21 stycznia 2013. Trzeba
jednak w tym miejscu wspomnieć o dwóch sprawach
smutnych, związanych z problemem starszej generacji.
Z Klubu Seniora odeszło do wieczności 4 członków a występ
chóru na jubileuszu był prawdopodobnie ostatnim, z braku
chórzystów i perspektywy. Do Klubu Seniora po Nowym
Roku weszli nowi członkowie. W chórze miałoby nastać
radykalne odmłodzenie ale to wymaga dłuższych zabiegów.
Starsi mają jednak nadzieję, że średnia i młodsza generacja
naszych członków dojdzie do słusznego wniosku, że śpiew
chóralny w Olbrachcicach należy kontynuować i znajdzie
drogę do Domu PZKO na wspólne chórowe spotkania.
Dom PZKO oprócz imprez kulturalnych, prób zespołów,
zebrań zarządowych i członkowskich, spotkań klubowych,
żył również działalnością komercyjną. Różnego rodzaju imprez
komercyjnych odbyło się w minionym roku 66. Do najliczniejszych należały uroczystości urodzinowe, stypy, zebrania
innych organizacji, spotkania koleżeńskie, wesela, kursy
i inne. W minionym roku planowany był remont Domu PZKO:
wymiana okien i ocieplenie północnej ściany. Nie zostało to
zrealizowane ponieważ fundusze na ten cel za pośrednictwem
Zarządu Głównego nie zostały nam przyznane. Zostało to
przesunięte na ten rok, ale szansa również jest mała. Zarządzanie Domem PZKO i sprawami gospodarczymi spoczywało
do końca roku na barkach państwa Iwony i Gustawa Guńków
oraz pani Marii Harokowej. Od nowego roku troskę o Dom
przejęli Helena i Stanisław Bubikowie i Jerzy Czap.
Na niedawnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym został
wybrany nowy Zarząd z prezesem Heleną Bubik i Komisja
Rewizyjna z przewodniczącym Andrzejem Wygrysem na czele.
Plan działalności Koła na ten rok obejmuje wiele ambitnych
przedsięwzięć, a to wymaga aktywności zarówno zarządzających Kołem, jak również rejonowych i zwykłych członków.
Mamy nadzieję, że zamierzenia uda się nam zrealizować.
W naszej ubiegłorocznej działalności mieliśmy kolejne znaczące wsparcie Urzędu Gminy. Była to pomoc organizacyjna
w przypadku koncertu w zabytkowym kościółku, wielokrotna
pomoc sekretariatu przy powielaniu materiałów propagacyjnych
i przede wszystkim wsparcie finansowe Urzędu Gminy
na kupno krzeseł do Domu oraz dotacja na organizację
uroczystości jubileuszowych. Zarząd Koła to docenia i jest
wdzięczny władzom Gminy. Pragniemy również kontynuować
bardzo dobrą współpracę z dyrekcją, gronem pedagogicznym
PSP i Przedszkola oraz Kołem Macierzy. Dziękujemy za
wstępy przedszkolaków i dzieci szkolnych na pezetkaowskich
imprezach. Zarząd w imieniu członków wyraża wolę współpracy i pomocy dla PSP przy organizowaniu jej tegorocznego
jubileuszu 185 – lecia szkoły. Natomiast wszystkich członków
i sympatyków naszego Koła zapraszamy do jaknajczęstrzego
udziału w naszych imprezach w Domu PZKO.
Marzec 2013

JC
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DEN UČITELŮ

D

EN UČITELŮ se v letošním roce konal dne 26.3.2013
v sále Dělnického domu v Albrechticích.
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VÍKEND V ALBRECHTICÍCH
OKO – 2013
24.5.2013 (pátek)
– ODPOLEDNE PRO DĚTI
Areál Zámostí Albrechtice od 15.00 hod.
PROGRAM PRO DĚTI I RODIČE
8.6.2013 (sobota)
– SPORTOVNÍ DEN DOROSTU A MLÁDEŽE
Umělé fotbalové hřiště u ZŠ Albrechtice od 9.00 hod.
FOTBALOVÝ TURNAJ (Pokud i vy máte chuť a kuráž, máte
možnost přihlásit svůj tým a postavit se dalším sportovcům.)

Vystoupení tanečního souboru při MK PZKO z Bludovic.

Tělocvičny ZŠ Albrechtice od 9.00 hod.
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
maximální počet týmů: 10
maximální počet hráčů v týmu: 6 (v týmu alespoň 2 ženy)
9.6.2013 (neděle)
– DOPOLEDNE
Evangelický kostel v Albrechticích od 9.00 hod.
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
9.6.2013 (neděle)
– ODPOLEDNE
Areál dětského hřiště u Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím od 15.00 hod.

Starostův proslov.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KARVINÁ
INFORMUJE
V sobotu 29. června 2013 od 11 hodin bude
na základně VZS Těrlicko odstartován již 5. ročník
Albrechtického sprint triatlonu, který je pořádán
ve spolupráci se sportovním klubem SK Fuga
a za podpory Obce Albrechtice. Závod je součástí
Moravskolezského poháru v triatlonu. Plavecká část závodů
proběhne na Těrlické přehradě, cyklistická a běžecká část
proběhne v ulicích obcí Těrlicko a Albrechtice. Přesnější
informace, on-line rezervace je k dispozici na www.skfuga.cz
a odkaz naleznete i na stránkách www.cckkarvina.cz.
Červený kříž nabízí rodičům dětský tábor pro děti ve věku
od 6 do 12 let, který se koná v termínu od 5.8. do 11.8.2013
na Chatě Studeničná, Mosty u Jablunkova. Jedná se o mezinárodní tábor a pokračování projektu „Odznak všestrannosti
mladého sportovce a zdravotníka česko polského červeného
kříže“. Bližší informace naleznete na www.cckkarvina.cz,
nebo na tel.: 596 312 207, 607 752 550,
e-mail: lederer.radim@cckkarvina.cz.
Pro seniory ve věku od 55-ti let nabízíme týdenní rekondiční
pobyty v krásném prostředí obce Ludvíkov v Jeseníkách.
Obec Ludvíkov se nachází mezi Vrbnem pod Pradědem
a Karlovou studánkou. Ubytování je zajištěno v rodinném
penzionu u Jířího, kde Vás čeká domácí kuchyně a velmi
příjemný personál. Každý den pobytu je plánovaný výlet či
vycházka do okolí. Bližší informace a termíny Vám sdělí
p. Radim Lederer na tel.: 596 312 207, 607 752 550, e-mail:
lederer.radim@cckkarvina.cz.
-MH-

• Koncert – hudební skupina – CITADELA – Albrechtice
• Koncert – pěvecký sbor – HAPPY DAY – Albrechtice
POŘÁDÁ:
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ V ALBRECHTICÍCH,
SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V. V ALBRECHTICÍCH,
ZA PODPORY OBECNÍHO ÚŘADU V ALBRECHTICÍCH.

SOUTĚŽ CAMBRIDGE COMPETITION

O

d listopadu 2012 do konce února 2013 probíhala soutěž
Cambridge Competition 2012-13.

Soutěžní úkoly v letošním roce vycházely z formátů mezinárodních zkoušek Cambridge English Language Assessment
na úrovni A2, tj. Cambridge English: Key a Cambridge English:
Key for schools. Do soutěže se zapojilo rekordních 195
soutěžních skupin. Řada skupin se v průběhu soutěže nechala
odradit komplexností otázek. Pouze učebnicová angličtina
tentokrát nestačila. Soutěžící museli využít různé testové
strategie, čtenářkou dovednost a prokázat tak schopnost
pracovat s anglickým jazykem. Do výsledkové listiny
se dostaly pouze ty skupiny, které dosáhly alespoň na 50% celkem 132 škol. Obě naše skupiny (žáci 8.A a 9.A) se mezi
tyto úspěšné řešitele dostaly. Žáci 8.A vypracovali úkoly
s úspěšností 93,02% a umístili se na 60. místě, žáci 9.A
pracovali s úspěšností 63,02% a skončili na 125. místě.
Všichni, kteří se podíleli na řešení úkolů, si zaslouží pochvalu
za úsilí a snahu rozšířit si své znalosti anglického jazyka.
Mgr. Radka Kozlová
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Z PĚTI TURNAJŮ V TOUCH RAGBY VYHRÁLA ZŠ ALBRECHTICE DVA

D

ružstvo ragby ZŠ Albrechtice se účastnilo všech dosavadních ročníků Havířovské školní ligy v TOUCH
RAGBY včetně letošního 6. ročníku. V minulém ročníku
získalo družstvo ze ZŠ Albrechtice do trvalého držení putovní
pohár školní ligy za tři vítězství v letech 2007 až 2012.
V novém ročníku Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
jsou výkony družstva ZŠ Albrechtice jako na houpačce.
V prvním turnaji skončilo družstvo až páté, druhý turnaj
vyhrálo, aby v dalším turnaji skončilo opět páté. Čtvrtý turnaj
družstvo ZŠ Albrechtice opět vyhrálo a v pátém turnaji
skončilo třetí, druhé družstvo ZŠ Albrechtic skončilo v tomto
turnaji na šestém místě jen díky horšímu skóre.

Jakub Kačmarčík a Patrik Chromik brání průniku hráče ze ZŠ
Fr. Hrubína

Vítězné družstvo 4. turnaje - Tygři Albrechtice ze ZŠ Albrechtice.

Kromě prvního turnaje, který se odehrál na travnatém hřišti
RC Havířov, se další turnaje odehrály v tělocvičně ZŠ
M. Kudeříkové v Havířově pod záštitou nadace OKD. Turnajů

BESEDA SE ČLENY „KLUBU
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ HISTORIE“

V

lednu naši školu navštívili členové „Klubu vojenské
a policejní historie“ a pro žáky deváté třídy a žáky, kteří
navštěvují školní družinu, uspořádali velice zajímavé
přednášky.
Žáci 9.A se v průběhu přednášky dozvěděli spoustu zajímavých informací např. o Mnichovské dohodě, o mobilizaci
a o pevnostech, které měly sloužit k obraně naší vlasti a nacházejí
se v Chotěbuzi. Také se všichni účastníci podrobně seznámili
se zbraněmi, které se v roce 1938 používaly v armádě a u policie.
Děti ze školní družiny měly možnost „osahat si“ pravé pistole
a pušky, které používali vojáci a četníci v období 1. republiky.
Děkujeme všem členům „Klubu vojenské a policejní historie“
za velmi poutavé vyprávění a panu René Ščípovi za zprostředkování besedy.
Mgr. Pavla Martinková

se celkem zúčastnilo osm družstev, v každém turnaji pak
nastupovalo vždy minimálně 5 družstev. Momentálně
nejlepším družstvem se ziskem 44 bodů z turnajů je družstvo
ZŠ Gorkého I, které zvítězilo třikrát a dvakrát obsadilo druhé
místo. I přes výkyvy ve výkonnosti v jednotlivých turnajích
je družstvo Tygři Albrechtice na celkovém druhém místě
se ziskem 31 bodů, třetí je družstvo ZŠ Generála Svobody I
se ziskem 29 bodů.
Trenér družstev ZŠ Albrechtice Radomír Kloda vidí veliký
přínos v účasti v Havířovské školní lize v TOUCH RAGBY
v tom, že hráči pravidelně dvakrát týdně sportují v přípravě
na turnaje a mohou se měřit s ostatními hráči v rychlosti,
obratnosti a kolektivním zvládnutí útočných i obranných
prvků ragby.
Dalšího turnaje, který se bude konat v březnu 2013 opět v tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové, se zúčastní opět dvě družstva
ze ZŠ Albrechtice.
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MISTROVSKÁ UTKÁNÍ DRUŽSTEV
FK BANÍK ALBRECHTICE
HRAJÍCÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE
Mistrovská utkání FK Baník Albrechtice
I.A třídá MS KFS – jaro 2013
19. ne 14.4. 16:00

B. Albrechtice - Čeladná

20. so 20.4. 16:00 Šenov - B. Albrechtice
21. ne 28.4. 16:00

B. Albrechtice - Petřvald n. M.

22. so

Stará Bělá - B. Albrechtice

4.5. 16:30

23. ne 12.5. 16:30

B. Albrechtice - St. Město F-M

24. so 18.5. 17:00

Brušperk - B. Albrechtice

25. ne 26.5. 17:00

B. Albrechtice - Bystřice

26. ne

2.6. 17:00

Raškovice - B. Albrechtice

15. ne

9.6. 17:00

B. Albrechtice - Stonava

14. ne 16.6. 17:00

Smilovice - B. Albrechtice

Mistrovská utkání FK Baník Albrechtice
dorost KS „B“ MS KFS – jaro 2013
19. ne 14.4. 13:45

B. Albrechtice - Petřvald u K.

20. so 20.4. 13:45

Frýdlant n. O. - B. Albrechtice

21. ne 28.4. 13:45

B. Albrechtice - Horní Suchá

22. so

Stará Bělá - B. Albrechtice

4.5. 14:00

23. ne 12.5. 14:15

B. Albrechtice - St. Město F-M

24. ne 19.5. 14:45

Inter. Petrovice - B. Albrechtice

25. ne 26.5. 14:45

B. Albrechtice - Frenštát p. R.

26. so

1.6. 14:30

Hrabová - B. Albrechtice

15. ne

9.6. 14:45

B. Albrechtice - Stonava

14. so 15.6. 14:45

Dolní Datyně - B. Albrechtice

Mistrovská utkání FK Baník Albrechtice
st. a ml. žáci KS „C“ MS KFS – jaro 2013
17. ne 14.4. 9:00 10:45 B. Albrechtice - Horní Suchá
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ZIMNÍ SPÁNEK NEZVÍTĚZIL

P

AK Albrechtice i v zimním období pokračuje ve své
činnosti, i když přenesl svou hru z ,,Pétangue bulodromu“
do tělocvičen a sálových prostor.
Tak jako každým rokem začal seriál softpétanguových turnajů
v Albrechticích 8.12.2012 za účasti tradičních soupeřů z Valšovic, Staříče, Litovle a domácích závodníků. Nejvíce se dařilo
albrechtickým, kteří obsadili první a třetí místo a byli
nejúspěšnějším klubem turnaje.
Závěr roku byl také obdobím, kdy se rekapitulovalo, co se
podařilo a co je třeba zlepšit, aby výsledky na poli sportovním
byly na úrovni kvality ostatních klubů ČR. Na své členské
schůzi v prosinci loňského roku byl na vlastní žádost uvolněn
z funkce prezidenta Jan Bukovčík a zvolen nový prezident
Libor Polách, kterému přejeme v jeho funkci pevné nervy,
hodně úspěchů, aby vedl klub PAKA k ještě lepším výsledkům
a úspěšné reprezentaci albrechtického pétanque jak v ČR, tak
na poli mezinárodním.
V novém roce 2013 byl na VH ČAPEK v Praze vyhlášen
nejlepším juniorem ČR náš hráč, Václav Valík, k čemuž mu
srdečně blahopřejeme a držíme palce v dalším vystoupení
v rámci reprezentace ČR.
19.1.2013 se konal další ze seriálu zimních turnajů ve Valšovicích, kde domácí nenechali nic hostům a obsadili všechna
medailová místa a našim závodníkům propůjčili až čtvrtou,
šestou a sedmou příčku. Posledním turnajem byl turnaj
Staříčský, kde jsme jasně zvítězili a obsadili první, druhé
a čtvrté místo!
Co nás čeká v dalším období? Bude to účast na mezinárodním
turnaji v solném dole v polské Klodawě, 600m pod zemí,
kam nás pozvali naši polští přátelé jako jediné zástupce ČR.
Doufejme, že obhájíme se ctí český pétanque.
30.3.2013 začínáme sezónu prvním turnajem na Moravě a to
v Albrechticích. Turnaj „Beraní koule“ byl během čtyř hodin
po zveřejnění zcela zaplněn. Těm, kterým se podařilo se včas
přihlásit, gratulujeme a rádi je u nás přivítáme a všem,
kterým se to nepodařilo, se omlouváme, ale větší kapacitu
nejsme schopni zajistit.
Další turnaje na našem bulodromu plánujeme 1.6., 2.6,
a 26.10.2013.
Trénink je vždy ve středu, zveme všechny, kdo mají zájem
účastnit se naší společné sportovní činnosti.
Zpracoval: Jan Bukovčík

18. so 20.4. 10:00 11:45 MFK Havířov B - B. Albrechtice
19. ne 28.4. 9:00 10:45 B. Albrechtice - Inter. Petrovice
20. ne

5.5. 9:30 11:15 Loko. Petrovice - B. Albrechtice

21. ne 12.5. 9:00 10:45 Slavia Orlová B - B. Albrechtice
22. ne 19.5. 9:00 10:45 B. Albrechtice - MFK Karviná C
15. ne 26.5. 9:00 10:45 B. Albrechtice - Petřvald u K.
14. so

1.6. 9:00 10:45 ČSAD Havířov - B. Albrechtice

13. ne

9.6. 9:00 10:45 B. Albrechtice - Bohumín

12. ne 16.6. 10:15 12:00 Dobrá - B. Albrechtice
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