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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

za období od 14.3.2013 do 2.5.2013

ze dne 23.4.2013

Rada obce Albrechtice vzala na vědomí:
- informaci o možnosti obdržení dotace vyhlášené Ministerstvem životního prostředí v rámci XLV. Výzvy – prioritní osa
2 „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“, oblast „2.1.3
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“
na koupi komunálního vozu k údržbě čistoty obce,
- výpověď nájemní smlouvy společnosti CMM mining technology s.r.o. z pronájmu nebytových prostor – objektu na
ul. Hlavní 593, 735 43 Albrechtice,
- předložené cenové nabídky k zakázce „Ozvučení sálu v Dělnickém domě v Albrechticích“ v rámci výzvy na uvedenou
zakázku a schválila dodavatele audiovizuální techniky v rámci
zakázky „Ozvučení sálu v Dělnickém domě v Albrechticích“
společnost DEXON CZECH s.r.o. se sídlem Karviná – Staré
Město 733 01, Na Novém poli 381/5,
- žádost Marka Miecha o zřízení funkce domovníka v bytovém
domě č.p. 802-805 na ul. Hornická v Albrechticích, který
je majetkem Obce Albrechtice.

Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo:
- Dodatek č. 1 k Zásadám Obce Albrechtice pro přidělování
obecních bytů.

Rada obce Albrechtice nesouhlasila:
- s umístěním 1 ks dřevěného sloupu s podpěrou na pozemku
p.č. 205/105 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína v majetku
Obce Albrechtice pro přepojení veřejného telefonního automatu společnosti Telefónica Czech Republik a.s. z důvodu
výměny stožárů veřejného osvětlení a možnosti napojení zemním kabelem.

která se uskuteční
v neděli 30.6.2013
v areálu Zámostí.

Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- koupi nemovitostí zapsaných na LV 1368 (objekt a pozemky
ve vlastnictví firmy SUNN MORAVIA s.r.o. na ul. Obecní).
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva
obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce.

Srdečně zveme všechny občany na tradiční

ALBRECHTICKOU POUŤ

Pouťové atrakce zajišťuje p. Václav Tvardek
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Ing. Vladislav Šipula
Starosta

Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s uzavřením Smlouvy o výpůjčce kanalizačních přípojek
pro jednotlivé vlastníky rodinných domů v lokalitě Paseky
a ul. Stonavská a pověřila zastupováním Obce Albrechtice
při uzavírání uvedených smluv s vlastníky rodinných domů
společnost IGEA s.r.o.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

ZÁMĚR PRONÁJMU
OBECNÍHO MAJETKU

U

pozorňujeme, že od 1.6.2013 je možnost pronájmu nemovitosti (bývalých Drobných provozoven) č.p 593 na ul.
Hlavní v Albrechticích.
Předmětem pronájmu: sklad, 3 garážové boxy, 2 kanceláře,
šatna, sociální zařízení a ostatní zpevněné plochy.
Bližší informace týkající se pronájmu najdete na:
www.obecalbrechtice.cz (Úřední deska).

VÝZNAMNÁ JUBILEA MANŽELSTVÍ

Ž

ádáme manželské páry, které v letošním roce oslavily
nebo oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo diamantovou svatbu – 60 let manželství, nechť se, prosím, dostaví
na matriku Obecního úřadu v Albrechticích.
Vzpomínka na Štít Albrechtic v roce 2005.

Iveta Chodurová
matrikářka
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ŠTÍT ALBRECHTIC
Srdečně Vás zveme na 40. ročník ŠTÍTU ALBRECHTIC
který se uskuteční dne 22.6.2013.
Program štítu:
7.30 – 9.00 - vystoupení dechové hudby Náladička na vybraných místech obce (např. sídliště)
8.30 - vystoupení mažoretek ze ZŠ Albrechtice
8.45 - slavnostní zahájení Štítu Albrechtic na hřišti (všichni účastníci)
9.00 - zahájení fotbalového turnaje na hřišti FK Baník Albrechtice
9.30 - zahájení volejbalového turnaje v prostorách ZŠ Albrechtice – tělocvičny
9.45 - zahájení hasičské soutěže na hřišti s umělou trávou
19.00 - taneční zábava – areál Zámostí
(k tanci a poslechu bude hrát kapela DORA BAND a Skanky Fanky)
19.30 - v areálu Zámostí Albrechtice proběhne slavnostní vyhlášení vítězů turnajů:
ve fotbale,
ve volejbale,
v soutěži hasičů
21.30 - KAMIL

STŘIHAVKA se skupinou Leaders – areál Zámostí

23.30 – 3.00 - pokračování taneční zábavy – areál Zámostí
Menší časové změny jsou vyhrazeny.

Vstupné:

30,- Kč celodenní vstupné na turnaje (obě fotbalová hřiště, hřiště s umělou trávou,
tělocvičny ZŠ Albrechtice)
50,- Kč vstup do areálu Zámostí
Bohaté občerstvení zajištěno!

Sponzoři:

Organizační výbor

Vzpomínky na Štít Albrechtic v roce 2005.
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UPOZORNĚNÍ

M

agistrát 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 obytné zástavbě byly pozemky posekány
v termínu do 30. 6. 2013.
V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě)
z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu
do 31.7.2013. 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

ORDINAČNÍ DOBA
VE VETERINÁRNÍ ORDINACI
ALBRECHTICE
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 - 17.00
8.00 - 14.30
12.00 - 17.00
8.00 - 15.00
8.00 - 14.30
9.00 - 11.00
17.00 - 18.00
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Konesz Jakub, Tomis Kristián, Galambošová Klára,
Kalisz Dominik, Godula Sebastian, Truhlářová Zdenka,
Wojtyna Vojtěch, Onderková Nela, Feifičová Tereza,
Enenkel Lukáš.
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

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
kteří se dožijí v 2. pololetí roku 2013
významného životního jubilea:
sudé týdny
sudé týdny

(12.00 - 13.00 operační zákroky, objednaní pacienti)
MVDr. Sobalová Tamara, MVDr. Sukupová Martina
Veterinární ordinace Albrechtice - sdružení
tel.: 774 033 213
www.veterinaalbrechtice.webnode.cz

Szurman Bruno, Brachaczek Valter, Kolek František, Rozbroj
Felix, Kornas Augustin, Kobza František, Kolková Emilie,
Popková Ilona, Palowská Marie, Kisza Eduard, Čupová Jarmila,
Vinceová Růžena, Hanák Zdeněk, Brzosková Marta, Štěpán Jan,
Kurková Anna, Topiarzová Růžena, Matykiewiczková Marie,
Waloszková Jana, Tomášková Božena, Žebrok Władysław,
Szwedová Bronislava, Swaczynová Božena, Trajchel Silvestr,
Makówková Ludmila, Prymus Adolf

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 3. ČTVRTLETÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 4, 5
Srpen:
1, 2
11, 12
8, 9
18, 19
15, 16
25, 26
22, 23
29, 30

Září:

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 5. července
Pátek 9. srpna
Pátek 6. září
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 4. července
Čtvrtek 8. srpna
Čtvrtek 5. září

5, 6
12, 13
19, 20
26, 27

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
3, 10, 17, 24, 31. července
Středa
7, 14, 21, 28. srpna
Středa
4, 11, 18, 25. září
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Středa
12. července
Středa
16. srpna
Středa
13. 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 dva měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
15 oznámení, řešeno 20 přestupků na úseku silničního provozu,
• 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.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami byly řešeny 2 přestupky. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 6.4.2013 v 03.20 hodin během pojížďky na ul. Hornické
spatřila hlídka OP vozidlo, kterému upadla část předního
nárazníku. Hlídka následně jela za vozidlem a po jeho zaparkovaní provedla kontrolu řidiče E.M. z Albrechtic. Kontrolovaný řidič byl hlídkou OP již dříve spatřen při kontrole restaurace Na Zámostí, kde pil pivo a jelikož bylo zjevné, že požil
alkohol, byla přivolána hlídka PČR Těrlicko, která si případ
převzala.
• Dne 17.4.2013 v 04.05 hodin během pojížďky na ul. Středová
zpozorovala hlídka OP podezřelou osobu, která šla od neobydleného domu. Když muž hlídku zahlédl, tak znejistěl a na dotaz
stražníka, co zde dělá, uvedl, že hledá kamaráda, se kterým
zde jeli na kolech z Darkova. Hlídka vyzvala muže k předložení dokladů totožnosti a ten sdělil, že žádné nemá. Muž byl
následně předveden na služebnu OP a lustrací přes PČR byla
zjištěna a ověřena totožnost muže O.R. z Havířova, který nebyl
v pátrání. U muže byla také provedena bezpečnostní prohlídka,
jestli nemá u sebe zbraň. V batohu měl kleště štípačky, šroubovák, speciálně upravenou „špachtli“ a dvě světla na kolo. Byla
provedena fotodokumentace a muž byl propuštěn.

Albrechtické listy

• Dne 26.4.2013 v 02.50 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že má nahlášeno vloupání do domu v části obce
Bažantnice a žádá o zásah. Hlídka OP okamžitou pojížďkou
na místo zjistila u zmíněného domu otevřenou bránu na zahradu
a když hlídka vystoupila z vozidla, uslyšela hluk utíkajícího
pachatele, který přeskočil plot. Hlídka pachatele pronásledovala, ale ten následně nasedl do přistavené bílé dodávky, která
odjela směrem na Stonavu. Hlídka OP se vrátila k domu
a zajistila místo činu do příjezdu hlídky PČR Těrlicko. Včasným příjezdem hlídky OP na místo bylo pachateli znemožněno
si odvézt uloupené věci, které měl již připravené ve vozidle
majitele domu.
• Dne 6.5.2013 v 16.15 hodin během pojížďky na ul. Bělehradské
bylo vyzvednuto odstavené jízdní kolo, které zde bylo opřené
o sloup již několik dní. Hlídka jej převezla na OÚ Albrechtice,
kde bylo kolo uloženo pro případ, že se majitel přihlásí.
• Dne 7.5.2013 v 10.55 hodin během pochůzky hlídka OP
nalezla u restaurace Na Zámostí černou peněženku s doklady
na jméno H.O. z Albrechtic. Majitel byl hlídkou vyrozuměn
o nálezu a peněženka s doklady mu byla předána proti podpisu.
• Dne 9.5.2013 v 06.40 hodin osobně oznámil F.J. z Albrechtic,
že dne 8.5.2013 dopoledne v 11 hodin nalezl na kruhovém
objezdu pod sídlištěm v Albrechticích černou taštičku s doklady.
Jelikož byla předtím ztráta nahlášena na PČR Těrlicko,
převzala si nález PČR Těrlicko k dalšímu šetření.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

SPOLEČNÁ HISTORIE

M

ikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je nositelem
projektu s názvem: „Společná historie nás spojuje
i dnes“, reg. CZ.3.22/3.3.06/12.03018. Projekt ve výši 23 170 EUR
řeší opravu drobných sakrálních objektů a je realizovaný
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Bieskidy
CZ.3.22/3.3.06/09.00856 a spolufinancovaný z prostředků
ERDF v rámci OPPS CZ – PL 2007-2013.
V projektu jsou zapojeny obce Albrechtice, Bruzovice, Horní
Bludovice a Těrlicko a jeho ukončení je plánováno k 30.6.2013.
Celkem je opraveno 7 objektů, které byly k 30.4.2013 dokončeny a převzaty od dodavatele. Nyní probíhá závěrečné
vyhodnocení projektu a zpracování propagační brožury.
(V Albrechticích je nový dřevěný kříž na hřbitově.)

Albrechtické listy
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VYPALOVÁNÍ TRÁVY

B

líží se jaro, a právě v této době opět nejčastěji budou hrozit
požáry trav a dalších porostů. Vypalování trav způsobí
každoročně mnoho zbytečných požárů. Je nutné uvést,
že pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách
je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zakázáno. Navíc při této činnosti hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou
té spalované a to po povrchu suché vegetace. Oheň může být
rovněž zanesen větrem nebo proudy horkých spalin s jiskrami
do lesů nebo na plochy, kde je silnější vrstva lesní hrabanky
nebo nedostatečně mineralizované zbytky organických látek
z dřívější vegetace, přitom oheň může „doputovat“ na vzdálenost
desítek metrů a objevit se jinde až po několika dnech.
Fyzická osoba, která vypaluje porosty, se dopouští přestupku,
za který může být pokutována až do výše 25 000 Kč příslušným
orgánem hasičského záchranného sboru. Právnické osoby
a podnikající fyzické osoby rovněž nesmí provádět spalování
dřevního odpadu a spadeného listí plošně, při případném
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem
je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Hasičský záchranný
sbor může stanovit další podmínky pro spalování nebo může
takovouto aktivitu zakázat. Pokud tuto povinnost právnická
nebo podnikající fyzická osoba nedodrží, dopouští se správního
deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč,

WIOSNA 2013

L

atosio zima se wydarziła akurat tym, co za dziyń spuszczanio na kopieczku wybiyrajóm wiyncyj korón niż ci,
co cały rok odwożajóm śmieci. Z kamratami z Beskidu Ślónskigo żech se przeszeł z dwiyma patykami na podpiyrani na
kiejsi pieknóm beskidzkóm gore, kaj były przepiekne lasy,
strómy, że ich nie obłapili ani trzej chłopi. Teraz je las wytnyty,
gora pospinano linami, na wyrómbaniskach ludzie z deskami
na nogach, we skafandrach i hełmach se niechujóm wywiyźć
na sóm szczyt. Potym szusujóm na dół, aby mógli pół godziny
czakać w kolejce, aż ich zaś powiezóm na linie na gore.
Wszyndzi je pełno klamorów, co robióm i udeptujóm sztuczny
śniyg, płoty, oświetlyni, aby aji w nocy mógli jeździć.
Do tych, co ostatni skije połómali w pubercie, tóż zima była
przeokropnie dłógo, ukradła wiośnie cały miesiónc. Słóneczko
wiyncyj jak trzi miesiónce se nie podziwało na świat. W połowicy kwietnia se jakby kierysi zlutowoł nad zasmogowanóm, zadłóżónóm republikóm i prziszło lato. Mie też hned
na lewej strónie cosi zagrzoło, wyloz żech na zogrode
pooglóndać, jak se wszystko budzi nadganio, co latośno
wiosna zaspała i wartko żech zapómnioł na „barankowego
śnieguloka”...
Zawóniało pełnóm wiosnóm. Wszystko se budzi do nowego
życio. Aji na tych nejgorszych rumowiskach dźwigo żółte
główki podbiół, kole krzipóp se świycóm kaczyńce. Strómy
w naszej zogrodzie se obsypały kwiotkami – bielutki śliwki
i trześnie se paradzóm jak drużki na procesyji Bożego Ciała,
z boku se im prziglóndajóm zaróżowióne pónczki jabłóni,
a na trowniku sóm porozciepowane gynsi pympki, Sym-tam
se złoci kwiotek mlycza. Choć móm moc roboty kole zogrody,
tak ni mogym zaprzepaścić takóm cudownóm chwilke.
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tato pokuta platí také při nenahlášení požáru při plošném
vypalování. Také je nutné pamatovat, že při pálení odpadu
se musí vždy postupovat v souladu se zákony jako je například
zákon o ovzduší, lesích, odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích jsou někteří
lidé stále neponaučitelní a trávu vypalují. Je nutné si uvědomit,
že při vypalování (plošné vypalování trávy, vypalování
strnišť) a spalování staré trávy (zapálení shrabané trávy na
hromadě) mohou lidé zavdat příčinu nejen ke vzniku požáru,
ale navíc mohou ohrozit životy a zdraví osob, zvířata a majetek.
Na závěr je nutné dodat, že vypalování staré suché trávy
je sice nejrychlejší způsob likvidace, ale není bezpečný a ekologický, a hlavně je zakázaný.
Ing. Lukáš Rylko

UPOZORNĚNÍ

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.
Iveta Chodurová
matrikářka

Siednył żech se na rozkiełtanóm ryczke przed ule, posłóchóm
chór pracowitych pszczół, prziglóndóm se miyntolyniu
na oczku ula. Pszczoły wylatujóm jak strzały do pola, radośnie
zrobióm kółko nad pasiekóm i lecóm po nektar żywota. Drugi, uż napite, aji z koszyczkami żółtego pyłku na nóżkach se
wracajóm. Ciynżko siodajóm na desce, a potym se śpichajóm
przez oczko do ula. Kansi we wyrchu zaśpiwoł skowrónek,
zaćwirkała sikorka, przeleciała piyrszo jaskółka, a z dziedziny
se ozwoł krawal motorki.
Rozmyślóm, wiela w taki chwili mo poczóntek nowych
żywotów, Wiela aji tych nejmiynszych stworzyń se nóndzie
partnera, z wiela kwiotków bydóm owoce. Słóneczko grzeje
moji bolawe klónkory, czujym jego ciepło przez nogawice,
rozpinóm koszule, obracóm gymbe ku niebu, abych odebroł
jego prezynty. Na chwile zawiyróm oczy, chytóm wónie
wygrzotej ziymie, wónie z uli podobnej do świyżo upieczónego
chleba… Chciołbych, aby czas przestoł tak gzuć, aby se
aspóndź na chwilke zastawił, abych se móg wszystko
to piekne nauczyć na pamiynć, a potym aby se mi choć jyny
we śnie, na nowo przipómniało… Aji żech se troche zdrzymnył, a jak chmurka przisłóniła słóneczko, tóż se aji ochłódziło i żech se spamiyntoł. Na kościele prawie zaczli zwónić
połednie. Skowrónek też dośpiwoł, pszczoły ustały w robocie.
Sym tam przileci eszcze jakosio moc upracowano pszczółka,
spocznie se mi na rynce, nabiere mojigo ciepła i wleci do ula.
Wólki nie wólki, muszym iść poobiadwać. Jak żech stanył,
tak se mi zatoczyło w głowie, żaćmiło w oczach, przidziyrżujym
se gałónzki jabłónki i dziynkujym, żech tu eszcze je. Rozmyślóm, wiela razy mi bydzie w darze przeżyć wiosne. Czym
żech je starszy, tóż tym warciejszy roki uciekajóm, i tym
wiyncyj móm strachu, że to może być ostatni roz…
Starzik Władek
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PAMÁTNÍKY A POMNÍKY V OBCI

L

idská paměť je krátká. Není snad proto města a vesnice,
kde by se nenašel nějaký pomník či pamětní deska, připomínající buď slavného rodáka, nebo nějakou místní památnou
událost.
V květnových dnech si připomínáme konec 2. světové války
a tak nesmíme zapomínat na ty, kteří položili své vlastní životy
proto, abychom my dnes mohli žít. Všem těmto známým
i neznámým stavíme pomníky, tesáme jejich jména do kamene,
aby jejich oběti nikdy nepadly v zapomnění. Oponujeme tím
sice římskému filozofovi Senecovi, který praví, že jen pomníky
ducha jsou nesmrtelné, ale je jen na nás, aby nesmrtelné byly
také pomníky života.
V roce 1950 byl v obci odhalen pomník obětem fašismu, dílo
akademického sochaře Františka Świdra. Finance na něj věnovali pozůstalí po zemřelých v německých koncentračních táborech. Původně byl umístěn u evangelického hřbitova. Někdy
v polovině 50-tých let byl přenesen do parčíku u polské školy,
kde stál až do července 1972, kdy byl znovu přemístěn, tentokrát na nově upravený katolický hřbitov. Na velké tabuli s dvojjazyčným nápisem „Na věčnou památku obětem fašistického
teroru“ jsou uvedena jména 17-ti albrechtických občanů.
Na pomníku je umístěno několik tabulí. Na první z nich je
nápis připomínající oběti l. světové války a také památku dvou
polských vojáků, kteří padli v období česko-polského konfliktu
o Těšínsko v roce 1919.
Další z tabulí připomíná jména tří vojáků Rudé armády, kteří
padli při osvobozování Pacalůvky a byli pohřbeni vedle dřevěného kostela. V kronice je zmínka, že dne 23.10.1945 jednal
Národní výbor o zhotovení a umístění mramorové desky
k jejich hrobu, ale protože do svátku Všech svatých zbývalo
málo času, byli občané požádáni, aby na hrobě padlých vojáků
alespoň rozsvítili svíčky.
Památku neznámé oběti německého teroru, muže oběšeného
nacisty v posledních válečných dnech, připomíná další z tabulí.
Malý pomníček připomíná tragický osud čtyř osob, pocházejících ze židovské rodiny Sternlichtů, kteří byli umučeni v koncentračních táborech v Osvětimi a Bergen-Belsenu. Stali se
oběťmi nacistické rasové perzekuce Židů.
Památník osvobození byl slavnostně odhalen 19. září 1976.
Na místě staré hasičské zbrojnice v centru obce byly brigádnicky
v rámci akce Z provedeny parkové úpravy a zasazeny stromy
a keře. Na betonový blok byl postaven blok jesenické žuly
a vedle položen bludný kámen, pocházející z likvidovaného
parku Zdeňka Nejedlého v Karviné-Dolech. Původně tento
balvan pochází z pískovny Šunychl u Bohumína. Na původní
bronzové desce byl dvojjazyčný nápis „Obec Albrechtice osvobozena dne 3.5.1945 Sovětskou armádou. Pomník postaven
v roce 1976 na počest XV. sjezdu KSČ“.
Dne 7. května 1995, v předvečer 50. výročí osvobození obce,
byla odhalena nová pamětní deska z bronzu s novým nápisem
„Obec Albrechtice obětem světové války 8.5.1995“. V roce
1997 však byla tato bronzová deska bohužel ukradena a proto
byla v roce 1998 nahrazena novou, tentokrát mramorovou.
K oslavě 130. výročí založení polské školy byla na její budově
ve dnech 11. a 12.10.1958 odhalena pamětní deska s nápisem
„1828 – 1958. Nauka to potęga,w tym moc, kto więcej umie.
Wychowankowie szkoły“.
Velké slavnosti se tehdy zúčastnilo téměř 500 návštěvníků.

Odhalení desky provedl nejstarší z žijících žáků této školy,
tehdy již 89-letý p. Jan Swaczyna.
Podobná tabule k připomenutí 150. výročí založení školy byla
odhalena v roce 1978.
Dne 2.dubna 1967 byla na budově polské školy odhalena další
pamětní deska, tentokrát k uctění památky učitele Jana Farnika,
který zemřel v roce 1942 v koncentračním táboře MauthausenGusen. Žulová deska je dílem Adolfa Kubiczka.
Na Dělnickém domě byla 30. května 1971 odhalena pamětní
deska poslanci Národního shromáždění za KSČ v letech 1925
– 1938 Karolu Śliwkovi, který zahynul v koncentračním táboře
v Mauthausenu v roce 1943.
Černá mramorová deska nese dvojjazyčný pamětní nápis a gravírovaný portrét Karola Sliwky z dílny Františka Świdra.
Na břehu Těrlické přehrady u koruny hráze je umístěna pamětní
deska stavitelům přehrady. Na desce z godulského vápence
je nápis, který připomíná, že vodní dílo na Stonávce bylo dáno
do provozu v lednu 1964.
Zuzana Macurová
kronikářka obce

MOJA STUDZIYNKA
Rośnie eszcze w mojim sercu głymboko ukryty,
na dolinie pełej kwiotków, las czarami okryty,
a tam w nim, w brzegu pod wielkimi świyrkami je przepiekno studziynka, przikryto szyndziołami...
Dzisio spragnióne, obolałe moji stare ciało
moc by se twoji źródlanej wodziczki napić chciało
tak, jak downo, downo tymu jak mnie też suszyło boso żech ku ciebie lecioł, co mi sił starczyło.
Wtedy w pokorze klynknył żech studziynko przed tebóm,
pomału odgarnył czetyne mojóm dłónióm małóm,
czopke ściepoł, potym przeżegnoł cie mokróm rynkóm ucałowoł i pił źródlanóm wode twojóm czystóm.
Dech mi zapiyrało, powietrza w plucach chybiało,
tak se mi wtedy twej wodziczki moc a moc chciało.
Dziynkować eszcze teraz ci studziynko moja muszym za piekne chwilki z kołocza żywota – okruszyn.
Mały ciurczek, co był zrodzóny z twoji czystości,
zimnóm wodziczke odkludzoł ci kansi do wieczności.
Przi tym se cichutko śpiwoł miyndzy kamiyniami słyszoł żech go na klynczkach, podeprzyty rynkami.
Władysław Wrana
rys. inż. arch. Piotr Kalina
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EVROPSKÝ DEN

P

rvní dubnový čtvrtek proběhl Evropský den, kterého
se zúčastnili žáci 2. stupně. Tento školní rok na téma
Významné evropské stavby. Jednotlivé skupiny se první
hodinu pod vedením svých vyučujících snažily na základě
indicií uhodnout o jakou evropskou stavbu jde a žáci se tak
seznámili s významnými stavbami v jednotlivých evropských
zemích. Potom za použití různého materiálu žáci vytvářeli
kopie těchto staveb nebo zapojili svou fantazii a sestavili svůj
vlastní model školy, muzea, atd. Výsledkem bylo téměř dvacet
výrobků, které byly vystaveny na chodbě školy.
Mgr. Jarmila Stoklasová
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DEBRUJÁŘI

V

Albrechticích působí čtvrtým rokem klub debrujárů
Hvězdičky, který navštěvují šikovné děti ze 3. a 4. třídy
naší školy.
Při činnosti využívají zábavné pokusy s jednoduchými
pomůckami, které si děti samy vyzkouší. Vystačí si s papírem, vodou, olejem, provázky, plastelínou a dalšími věcmi,
které se snadno najdou doma. Využívají dětské hravosti
a představivosti a děti samy objevují, že věda je vlastně zábava.
V dubnu přišli debrujáři za dětmi do družiny, aby jim předvedli pokusy, které si pro ně připravili. A děti si například
mohly vyzkoušet balancující šašky, kteří nespadli ani při
krkolomných kouscích, střílení vzduchovým dělem, ovládání
potápěče a spoustu jiných zajímavých pokusů.
Akce se vydařila a v budoucnu si ji určitě zopakujeme.
Mgr. Miriam Charvátová

ŠKOLKA PŘIŠLA ZA DEBRUJÁRY

D

ěti ze 4. oddělení MŠ se v květnu přišly podívat do učebny
fyziky na naší škole, kde pro ně debrujáři připravili
několik jednoduchých pokusů. Děti pozorovaly záhadné
nafouknutí gumové rukavice, plamen svíčky, který hořel
i pod hladinou vody, točení kelímku s vodou, která nevytekla
i když byl kelímek dnem vzhůru, slámky, které držely
na tabuli, dveřích i stěně, jakoby přestala působit gravitace,
záhadné zmizení vody v kelímku a kouzlo s ovocem. Děti
si některé pokusy samy vyzkoušely.
Bylo vidět, že i ty nejmenší děti jsou velmi šikovné a zvídavé.
Mgr. Miriam Charvátová
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DZIEŃ MATKI

Z

okazji Dnia Matki, który w polskim kalendarzu przypada
na 26 maja, wychowankowie przedszkola i uczniowie
szkoły przygotowali liczne niespodzianki. Przedszkolaki
zaprosiły Rodziców na wspólne spotkanie przy pysznym
domowym cieście i przygotowały program bogaty w piosenki
i wiersze. Po cichu zdradzić możemy, że niejednemu dumnemu

Albrechtické listy

rodzicowi zakręciła się w oku łza wzruszenia :-) Maluchom
z kolei pociekła ślinka na widok sernika i szarlotki, ale dzielnie
najpierw poczęstowały gości, by później każdy z nich mógł
spałaszować swój kawałek pachnących przysmaków. Młodzież szkolna natomiast uraczyła Mamy samodzielnie wykonanymi kwiatami z krepiny oraz pieczołowicie przygotowanymi laurkami. Trzeba się było nad nimi solidnie napracować,
ale czego się nie zrobi dla kochanej mamy…
AW

Własnoręcznie wykonany kwiatek dla mamy z serdecznymi
życzeniami z okazji Dnia matki.

KONKURSY SZKOLNE
I MIĘDZYSZKOLNE W ROKU 2013

W

tym roku szkolnym wzięliśmy udział w konkursie
z okazji 80-tych urodzin Koziołka Matołka. Regionalna
Biblioteka w Karwinie ogłosiła konkurs na najciekawszy
rysunek oraz czterowiersz z życzeniami urodzinowymi.
W pierwszym etapie biblioteka w Olbrachcicach nagrodziła
najlepsze prace Adasia Recmanioka za rysunek oraz Julki
Marii Kotas za czterowiersz. Na szczeblu międzyszkolnym
wyróżniona została ze swoim bardzo oryginalnym rysunkiem
Marianka Fukala z klasy trzeciej.

Adaś Recmaniok pilnie pracuje nad laurką dla swojej mamy.

Dalsze konkursy, w których braliśmy udział to międzyszkolny
konkurs matematyczny Pikomat, w którym po II kole na
10 miejscu z 49 możliwych uplasowała się Julka Maria Kotas
i reprezentowała naszą szkołę w III kole w Czeskim Cieszynie.
Również w języku angielskim odbył się międzynarodowy
konkurs FOX, w którym nasi uczniowie nie zrobili nam
wstydu i uzyskali dobre lokaty. Julia Maria Kotas ze 152 lokat
(startowało 635 uczniów) zdobyła 14 miejsce oraz Ania Jonszta
zdobyła 75. Czwartacy ze 108 lokat (253 startujących) Julia
Ježowicz 34 miejsce, Tomek Masár 55 i Adaś Czap 75.
Gratulujemy dobrych wyników!
Jolanta Kožusznik, dyrektor szkoły

DEN ZEMĚ A EKOLOGICKÉ HRY

D

ne 25.4. nám konečně přálo počasí, proto se mohl konat
„Den Země“, při kterém žáci uklízeli okolí své školy.
V rámci „Dne Země“ se konaly i „Ekologické hry“ – soutěž
zaměřená na ekologii a ochranu přírody. Žáci z každé třídy
byli rozděleni do dvou skupin podle náhodného losu.
Nejlepšími řešiteli „Ekologických her“ byli žáci 6. a 9. třídy.
První místo obsadila 9.A sk.1 ve složení O. Chodura,
B. Kobzová, N. Delongová, J. Ciepliková, T. Podjuklová,
A. Budjačová, M. Papala, P. Jeřábek, A. Ohnmacht, S. Křížová,
T. Švestková, S. Siostrzonková, S. Palowski. Na druhém místě
se umístilo družstvo 9. třídy a to ve složení S. Stanovská,
D. Bilko, I. Konyová, K. Zajíčková, V. Anlaufová, M. Dujavová,
D. Wróbel, R. Jančo, N. Chromíková, K. Kačmarčíková,
F. Bořuta, M. Firla, A. Dorník, J. Krupinský. Třetí místo patří
družstvu 6. třídy se žáky R. Cygonek, J. Vlčková, V. Haščák,
V. Gabrhel, I. Kurková, L. Wojnar, K. Dujavová, R. Lysek,
K. Šataníková. Pomyslnou bramborovou medaili získali zbylí
žáci 6. třídy se ztrátou pouze jediného bodu!
Mladým ekologům gratulujeme!
Wręczanie nagrody za rysunek Koziołka Matołka Mariance Fukala.

Mgr. Barbora Kajfošová
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WIOSENNA OLIMPIADA
MACIERZY SZKOLNEJ

17

maja 2013 odbyła się tradycyjna Olimpiada Macierzy
Szkolnej, którą przygotowują rodzice dla swoich
pociech. W tym roku szkolnym tak jak w roku poprzednim,
ponownie do poszczególnych dyscyplin sportowych uczniów
dołączyła kategoria najmłodszych, tj. przedszkolaki.
Wszyscy zawodnicy solidnie się napracowali, by zdobyć
upragniony dyplom lub medal. Jednak nie to jest najważniejsze,
ale to by być razem ze swymi rodzicami lub dziadkami
na świeżym powietrzu i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Wiwat dla wszystkich uczestników i organizatorów.
JK

Stopnie zwycięzców dziewczyny lewej Gabka, Ania, Julka, Natalka.

Skoczek Ania frunie w powietrzu.

Zwycięzcy z przedszkola Tereska, Agnieszka, Anetka, Kinga.

EXKURZE ŽÁKŮ 9.A DO PRAHY

Ž

áci devátých tříd se 21.5.2013 vypravili na jednodenní
exkurzi do Prahy. Po příjezdu do Prahy se vydali pěšky
přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most
a Malostranské náměstí do Valdštejnského paláce – sídla
senátu. Zde absolvovali prohlídku s odborným výkladem paní
průvodkyně a setkali se s místopředsedkyní senátu paní
Alenou Gajdůškovou, se kterou měli možnost besedovat
o některých současných problémech. Z Valdštejnského paláce
se pak vydali 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.
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
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KROUŽEK GLOBE SE NA NAŠÍ
ŠKOLE ROZRŮSTÁ!!!

U

ž asi všichni v Albrechticích ví, že je naše škola „GLOBE
školou“, to znamená, že je zapojená do mezinárodního
programu GLOBE a je jednou ze 160 škol v České republice.
GLOBE program nám nabízí možnost, jak jednoduše a zajímavě poznat prostředí v okolí naší školy a jak přispět ke zlepšení jeho kvality.
GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody
badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží
vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím
mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké veřejnosti.
Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.
S využitím jednoduchých výzkumných metod žáci
sledují vývoj počasí a měří meteorologické ukazatele
měří kvalitu vody v tocích a nádržích
pozorují změny v přírodě v průběhu roku
mapují druhy porostů a určují biometrické parametry
vegetace
zkoumají půdy a jejich vlastnosti
Výsledky svých pozorování a měření pak žáci dále využívají.
Proto je s potěšením, že máme nové nástupce ještě zatím
na prvním stupni. Děvčata ze 4. A projevila zájem o měření
a pozorování přírody a zatím se jim velmi daří. Zaměřili jsme
se na fenologii - zabývá se načasováním opakovaného vývoje
organizmů během roku a zkoumáme probouzení vegetace,
rašení pupenů a listů šeříku. Takže přeji děvčatům mnoho
pěkných dnů v přírodě a doufám, že budete přírodu pozorovat
až do deváté třídy.
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POD MODROU OBLOHOU 2013

Ú

čast v této soutěži se pro žáky naší školy stala už tradicí.
Letos proběhl 8. ročník této mezinárodní výtvarné
soutěže (propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem),
pod záštitou europoslance Ing. Vladimíra Remka, našeho
prvního kosmonauta.
Téma letošní soutěže bylo velmi romantické „Můj sen“. Děti
jako obvykle zpracovávaly své obrázky na počítači v programu
malování. A tentokrát se do soutěže zapojily i mladší děti
z naší školy a vůbec si nevedly špatně. Osmý ročník mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou už zná své vítěze.
V této soutěži ale není ani tak důležité zvítězit, i když výherci
dostávají hodnotné ceny, jako spíše se zúčastnit. A naši dva
žáci z 6.A se probojovali do stovky nejlepších a jejich díla
jsou vystavena ve výstavní síni v Moravské Třebové. Až tam
dorazily výtvarné práce z Albrechtic!
A naše děti mají opravdu krásné sny: od silniční motorky, přes
výlet do Paříže nebo na Havaj, rodinné domečky, dívčí pokojíčky nebo oranžového Nema a výlet na Měsíc. Všechny práce
jsou vystaveny ve vstupní hale naší školy a také na webových
stránkách.
A kdo jsou ti, kteří nám odhalili své sny? Jsou to Roman
Lysek, Jan Szeliga, Karolina Šataníková a Michal Danel z 6.A,
Lukáš Němeček, Katka Kahánková a Veronika Ševčíková
ze 7.A, Markéta Dopiráková ze 7.B, Katka Miechová, Denisa
Caldová a Adam Kozel z 8.A a Sára Ruhswurmová ze 4.A.
Práce svých žáků malované na počítači poslalo sto devadesát
jedna škol od nás z Česka, ze Slovenska a Polska.
Hostem vyhodnocení byl i náš první kosmonaut Vladimír
Remek. „Na malování na počítači moc nejsem, ale být „pod
modrou oblohou“ je pro mě symbolické,“ sdělil kosmonaut
Vladimír Remek.
Hlavní organizátorka unikátní soutěže Hana Horská slíbila,
že bude i devátý ročník. Téma vyhlásí již v srpnu. Takže se na
něj už moc těšíme a našim mladým počítačovým výtvarníkům moc děkujeme za letošní krásnou reprezentaci. A zde
jsou dvě nejúspěšnější práce:

Mgr. Irena Ruhswurmová

Roman Lysek.

Petra Kačmarčíková, Klaudie Branikovičová, Denisa Holbová,
Natálie Gáborová, Katka Pipreková, Sára Ruhswurmová, Natálie
Macurová, Simona Krupinská.

Jan Szeliga.

Mgr. Irena Ruhswurmová

NAŠE ŠKOLY
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BESEDA S POLICISTY
„OBECNÍ POLICIE“

D

ne 23.4.2013 jsme odpoledne přivítali ve školní družině
na Základní škole v Albrechticích zástupce obecní policie
Albrechtice, kteří si přišli zábavnou formou popovídat s dětmi
o bezpečnosti na silnici, jak správně přecházet silnici cestou
do školy i ze školy, poučili děti o základních pravidlech silničního provozu při jízdě na kole a o dopravních značkách,
rovněž seznámili děti s obsahem práce obecní policie. Děti
si rovněž mohly prohlédnout výstroj obecních policistů, kterou
potřebují ke své práci. Pro všechny tato beseda byla nejen
zajímavá, ale i velmi poučná. Chtěli bychom poděkovat policistům za ochotu a budeme se těšit na další setkání s nimi.
Děti ze školní družiny
Kristina Szwedová
vychovatelka ŠD
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NORSKÁ JÍZDA 2013

P

oslední týden v červnu (24.-28.6.) zažíjí Albrechtice jedinečný týden plný turnajů, přednášek, zajímavých rozhovorů a odpoledních setkání s týmem studentů, kteří přijedou
z několika měst v Norsku.
V úterý a středu navštíví Noři i překladatelé základní školu
se zajímavou přednáškou o své zemi, tradicích, geografii
a kultuře. V odpoledních hodinách se s nimi můžou všichni
znova setkat na doprovodných akcích.
Úterý je věnováno akci s názvem Hot&Cold, která se koná
od 15 hodin v prostorách fary Evangelického kostela
v Albrechticích. Těšte se na již zmíněné Norské studenty,
hry, občerstvení a další zajímavý program.
LOCK ALL 3 (neboli volejbalový turnaj a další aktivity) začíná
od 14:30 hodin registrací ve středu 26. června. Jakýkoli tým
složený ze 6 lidí (minimálně jedna dívka) se může zaregistrovat
na níže uvedené adrese. Pro turnaje nezúčastněné budou zárověň
s volejbalem probíhat jiné aktivity jako DancePady nebo stolní
tenis. Celá akce se koná v tělocvičně ZŠ Albrechtice.
Týden končí klasickým setkáním v klubu KUMBÁL na níže
uvedené adrese, ve čtvrtek 27. června od 16:30 hodin.
Všichni jsou srdečně zvání na všechny akce, kde máte možnost
hovořit anglicky, poznat nové a zajímavé lidi, vyhrát cenu
nebo se prostě jen bavit. Norský tým je vždy velice otevřený,
přátelstký a komunitativní. Těšíme se na Vás!
(Celá Norská jízda se koná pod záštitou EC MISE a vedením
klubu KUMBÁL. Akce budou zveřejněny na FB v průběhu
měsíce června)
Hot&Cold
25.6.2013 v 15:00
Fara SCEAV Albrechtice
Opékání, hry, možnosti rozhovorů, horké křeslo,
svědectví ze života
vstup zdarma
LOCK ALL 3
26.6.2013, registrace od 14:30 do 15:00
Tělocvična ZŠ Albrechtice
Voleybalový turnaj, DancePady, stolní tenis
Volejbalový turnaj:
tým 6 lidí (min. 1 dívka)
registrace na email:
kristyna.stankova@atlas.cz
(napište název týmu, jméno zástupce)
Klub KUMBÁL
27.6.2013 v 16:30
Kostelní 501, místnost nad obecní knihovnou
Hry, videa, rozhovory, svědectví
Kontakt:
Kristýna Staňková
kristyna.stankova@atlas.cz
+420 737 964 810
Klára Folwarczná
klarafolwarczna@seznam.cz

12

NAŠE ŠKOLY

BESEDA O HOLOCAUSTU

V

e výuce dějepisu je v devátém ročníku věnována značná
část výuky období 2. světové války.
V souvislosti s touto tématikou pořádáme v rámci výuky
i několik akcí, kdy žáci mají možnost seznámit se s historií
jinak, než jen prostřednictvím učebnice. Pravidelně pořádáme
zájezdy do koncentračního tábora v Osvětimi a Březinkách,
tento poznávací zájezd absolvovali žáci současné deváté třídy
již v roce 2011 a další zájezd chystáme na podzim 2013.
V letošním roce měli žáci příležitost zúčastnit se dne 14.3.2013
přednášky na téma „Holocaust a antisemitismus“ přímo v naší
škole, kam nás přijela navštívit paní Jana Hlávková z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém a velice poutavou formou vyprávěla žákům o historii židovského národa
a o jeho následném pronásledování především v období
2. světové války. Další účastnicí besedy byla paní Skácelová,
která na vlastní kůži zažila útlak a pronásledování ze strany
nacistů v průběhu 2. světové války a svůj životní příběh dětem
vyprávěla.

Albrechtické listy

KONEČNĚ JARO…

L

etošní nekonečná zima, častý smog a málo slunečních
paprsků přiměly učitelky z mateřské školy využít výhod
solné jeskyně v nedalekém Sportovním centru v Horní Suché.
Polovina dětí relaxovala a hrála si v jeskyni s všude přítomnou
solí a druhá skupinka dětí rozvíjela své pohybové dovednosti
ve sportovní hale, obě skupiny se po 45 minutách vystřídaly.
Jelikož letošní zima byla obzvlášť dlouhá a neměla se k ústupu,
děti se rozhodly podle starých zvyklostí vyhodit zimu
Morénu do řeky Stonávky a tajně doufaly, že příchod letošního
jara takto urychlí.
Toužebně očekávaného jara jsme se všichni nakonec dočkali.
Učitelky 2. třídy MŠ

Žáky deváté třídy výklad paní Hlávkové a vyprávění
paní Skácelové velmi zaujalo, o čemž svědčí postřehy
samotných dětí:
„Uvědomili jsme si, že můžeme být rádi za to, co máme…“
„Obdivuji paní Skácelovou za to, že nám vyprávěla o svých
útrapách ve válce…“
„Pro slovenskou rodinu, která Skácelovým pomáhala ve válce,
nechala paní Skácelová udělit ocenění Spravedlivý mezi
národy“…

Solna jeskyně.

„Celé vyprávění bylo velmi působivé a zanechalo ve mně
hluboký dojem…“
„Její příběh nás neskutečně zaujal…“
„Nedovedeme si ani ve snu představit, co ti lidé museli prožít…“
„Stále si na něco stěžujeme, ale co by ti lidé dali za to, kdyby
se měli stejně jako my, měli bychom si vážit toho, jak žijeme…“
„Na tuhle besedu jen tak nezapomenu…“
„Paní Skácelové přejí hodně zdraví a štěstí a děkuji jí za její
vyprávění…“
Mgr. Pavla Martinková
a žáci 9.A

Zima Moréna.

VELIKONOČNÍ KONCERT

V

letošním školním roce se zpěvačky a zpěváci ze školního
pěveckého sboru rozhodli, že připraví kromě vánočního
koncertu také koncert k oslavě jara a Velikonoc. V nácviku
písní však vydrželi jen ti nejvěrnější, a tak sice v menším
počtu, ale možná s o to větší chutí jsme zazpívali v dřevěném
kostele několik lidových písní, ale i moderních úprav lidových
písní a přednesli básničky, které se k tomuto tématu váží.
Myslím si, že 1. ročník se vcelku vydařil a našel si své posluchače. Uvidíme, zda i v příštím školním roce budou mít děti
chuť opět přivítat jaro svým zpěvem.
Pozorní posluchači.

Mgr. Radka Kozlová

Albrechtické listy
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ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY SKVĚLE REPREZENTOVALI OBEC ALBRECHTICE
V OSTRAVSKÉM DIVADLE

V

tomto školním roce, stejně jako v minulých letech,
navštívily děti druhého stupně Základní školy v Albrechticích několik divadelních představení. V listopadu zhlédli
žáci 6. a 7. tříd pohádku „Sůl nad zlato“. Klasickou pohádku
B. Němcové děti znají již z knihy, téma příběhu probírají
v šestém i sedmém ročníku v literatuře. S divadelní podobou
se však setkaly poprvé v Národním divadle moravskoslezském, v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Pohádka je motivovala k zamyšlení nad vztahy mezi lidmi, které je třeba stále
zlepšovat, obzvlášť v dnešní uspěchané době. Taktéž se setkaly
se symbolikou pohostinnosti. Šestý ročník byl ve „velkém
divadle“ poprvé, děti byly nadšeny nejen z cestování vlakem,
ale i z divadelního představení – z loutek, herců, písniček,
scény. No prostě atmosféra po celou dobu akce byla báječná
a nenahraditelná.
V prosinci cestovali do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě žáci
8. a 9. třídy na divadelní představení „Noc na Karlštejně“.
Muzikál s hudbou Karla Svobody na libreto Zdeňka Podskalského byl nastudován podle stejnojmenného filmu na motivy
hry Jaroslava Vrchlického. Žáci navštěvují pravidelně každoročně nějaké divadelní představení v ostravském divadle,
takže byli na muzikál připraveni jak literárně, tak i morálně.

Učitelé, kteří žáky doprovázeli, je jen a jen chválili za vědomosti i za chování v divadle i při cestování. Žáci naší školy
svým vkusným oblečením a vybraným chováním skvěle
reprezentovali obec Albrechtice a svým projevem předčili
ostravské žáky a starší studenty.
Jako třetí inscenaci jsme navštívili s žáky 7., 8. a 9. ročníku
muzikálové představení, také v ostravském divadle Jiřího
Myrona, a to „Baladu pro banditu“. Jednalo se o kultovní
český muzikál, resp. baladu s živou kapelou a strhujícími písněmi. Tomuto divadelnímu představení předcházel workshop
ve speciálně upravených třídách naší školy. Tohoto pracovního
semináře se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Interaktivními metodami byly děti připraveny na vnímání dané inscenace, částečně
odhalily její kontext, navnadily se na divadelní prostředky.
Při představení měly možnost zauvažovat nad hlavními hrdiny,
předestřenými tématy a byly již naladěny na atmosféru představení. Při samotné práci ve třídě děti vzájemně sdílely,
rozvíjely a aktualizovaly témata inscenace.
Všichni, jak žáci, tak i učitelé, se těšíme se na další nabídku
ostravských divadel pro příští školní rok.

KVĚTINKOVÝ DEN V ALBRECHTICÍCH

185-LECIE POLSKIEJ SZKOŁY
W OLBRACHCICACH

J

e až neskutečné, jak krátká doba je jeden rok. Alespoň to
tak připadá s každoročním konáním Dne proti rakovině –
květinkovým dnem. A opět tuto akci podpořilo mnoho občanů
Albrechtic.
Přispěla k tomu i naše děvčata z 9.A, která se stala ve středu
15. května členkami tisícihlavého týmu dobrovolníků z celé
ČR. Tito dobrovolníci vybírali příspěvky pro sbírku Českého
dne proti rakovině. Symbolem sbírky byl žlutý kvítek měsíčku
lékařského s tmavě zelenou stužkou.
„Minimální příspěvek je dvacet korun a můžete věnovat
i více. Za něj obdržíte symbolický žlutý kvítek,“ to jste mohli
slyšet od Terezy Podjuklové, Simony Stanovské, Jany Cieplikové a Nikol Chromikové, pokud jste je ve středu v Albrechticích potkali.
Celá akce byla velmi úspěšná. Podařilo se prodat 238 kytiček
a vybrali jsme za ně 5 148,- Kč.
Upřímně děkujeme všem ochotným dárcům, kteří ve středu
15. května za krásného slunečného počasí sbírku podpořili
a ozdobili se tak žlutým kvítkem a vyjádřili svou solidaritu
s nemocnými rakovinou a také samozřejmě děvčatům, které
tuto sbírku v Albrechticích pořádaly.
Mgr. Irena Ruhswurmová

J

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

e oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol,
v níž mají za úkol vyřešit několik příkladů zaměřených
na schopnost logického úsudku. Výsledkem často není číslo,
ale důkaz, je nutné uvést zdůvodnění myšlenkového postupu.
Úspěšnými řešiteli se stali Michal Danel ze 6.A a Adam
Křístek ze 7.A a postoupili do okresního kola.
Úspěšným řešitelům gratulujeme.
Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Irena Ruhswurmová

PaedDr. Táňa Pawerová

P

olska szkoła w Olbrachcicach, jedna z najstarszych czynnych szkół na Zaolziu.
Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów
szkoły, nauczycieli, rodziców, dziadków oraz przyjaciół na
- wystawę do szkoły:
w sobotę 15. 6. 2013 w godzinach 12.00 - 14.45
w niedzielę 16. 6. 2013 w godzinach 9.00 - 12.00
Będzie można spędzić czas przy kawie, herbatce, lampce
wina i zjeść kanapkę, ciastko.
- przedstawienie pt. „Tadek Niejadek”:
w sobotę 15. 6. 2013, o godz. 15.00, sala miejscowego Domu
Robotniczego, występują wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki naszej Jubilatki
- festyn: po przedstawieniu o godz. 16.00 w parku przy Domu
Robotniczym
- przygrywać będzie orkiestra „Old Boys Band”
- atrakcje dla dzieci
- pokaz woltyżerki
- mięsne potrawy z rożna
- wypieki domowe, gofry
Zaprasza dyrekcja szkoły
oraz Macierz Szkolna
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HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Ž

áci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěže pořádané
Českým červeným křížem – „Hlídky mladých zdravotníků“. Dne 18.4.2013 se v Karviné konalo městské kolo této
soutěže a naši školu reprezentovala dvě družstva – družstvo
mladších žáků ve složení
S. Ruhswurmová (4.A), B. Štajnerová (4.A), V. Chodura (4.A),
S. Krupinská (4.A) a N. Wawrzaczová (2.A). Mladší žáci sice
nevybojovali žádné z medailových míst, ale i přesto nasbírali
spoustu cenných zkušeností z této soutěže. Děkujeme jim za
vzornou reprezentaci školy.
Družstvo starších žáků ve složení T. Janulková (8.A), A. Budjačová (9.A), K. Zajíčková (9.A), B. Kobzová (9.A) a O. Chodura
(9.A) si vedlo velice dobře a v městském kole vybojovalo
1. místo a postup do okresního kola.
Okresní kolo se konalo v pondělí 6.5.2013 v Karviné
a družstvo starších žáků naší školy ani v okresním kole nemělo
konkurenci a opět vybojovalo 1. místo a postup tentokrát
do krajského kola, které se bude konat v sobotu 8.6.2013
v Šumperku. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.
Touto cestou rovněž děkuji p. uč. Hořejší, která žáky na soutěž
připravovala a paní M. Hlaváčové – ředitelce ČČK Karviná
za dlouholetou spolupráci s naší školou při přípravě na soutěž
„Hlídky mladých zdravotníků“.
Mgr. Pavla Martinková
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NAŠE ŠKOLY / CO NÁS ZAJÍMÁ

PYTHAGORIÁDA

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

V

e čtvrtek 9. 5. 2013 se konala na 2. stupni základní školy
pěvecká soutěž. I když v pěveckém sboru naší školy zpívá
více jak 30 dětí, v sólovém zpěvu se našlo jen pár odvážných
jedinců, kteří přišli poměřit své síly. Za 6. A soutěžila Marie
Zamarská, za 7.A Kateřina Kahánková a Petra Nováková,
za 7.B Karolína Szczygielová a za 9.A Jana Ciepliková a Tereza
Podjuklová. Ze všech těchto soutěžících vyčnívala svým
pěveckým výkonem Jana Ciepliková, která také získala
právem 1. místo. Jana nasadila tak vysokou laťku, že ostatní
výkony za jejím dalece zaostávaly. Doufejme, že se v příštím
roce najde více odvážných zpěváků, kteří dokáží, že umí také
podat výkon hodný Superstar!
Mgr. Radka Kozlová

JAZYKY HROU

L

etos se konal již jubilejní 10. ročník soutěže Jazyky hrou,
kterou každoročně pořádá ZŠ Mládežnická v Havířově.
O oblíbenosti této soutěže, kvalitním organizačním zajištění
akce jak pro učitele, tak pro soutěžící žáky svědčí fakt,
že letos se jí zúčastnil rekordní počet soutěžících, a to 180 žáků!
My jsme vyslali do bojů s jazyky 2 hlídky za jazyk ruský
(Adéla Budjačová + Nikola Chromíková, Tereza Švestková +
Jana Ciepliková) a 1 hlídku za jazyk anglický (Klára Zajíčková,
Adam Ohnmacht). Přestože se neumístili na předních příčkách, což zvláště v jazyce anglickém bylo hodně těžké, když
zde soutěžilo 66 žáků (tj. 33 dvojic), soutěžní úkoly plnili
s plným nasazením. Měli tak možnost poměřit své síly s žáky
jiných škol a ověřit si, jak dalece dokáží své znalosti získané
ve škole využít.
Mgr. Radka Kozlová
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Ž

áci naší školy se již tradičně zapojili do Pythagoriády.
Jeto matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd
základních škol. Každé zadání se skládá z patnácti příkladů
na prostorovou představivost a logické uvažování. Letošní
úlohy nejlépe vyřešili a postoupili do okresního kola, tito žáci:
Klára Kozlová, Jennifer Rustlerová, Čeněk Romanowski z 5.A,
Michal Danel a Roman Lysek ze 6.A.
Mgr. Miriam Charvátová
Mgr. Irena Ruhswurmová

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ PERMONÍČEK

D

ějepisná soutěž „Permoníček“ je určena pro žáky 6. a 7.
tříd a žáci naší školy se soutěže zúčastňují od doby jejího
vzniku. V letošním školním roce se uskutečnil již 9. ročník
této soutěže. Školního kola se zúčastnilo celkem 58 žáků.
V kategorii žáků 6. tříd naši školu v okresním kole reprezentovali Michal Danel a Klára Dujavová ze 6.A a v kategorii
žáků 7. tříd Petra Nováková a Josef Kotlář ze 7.A.
V konkurenci žáků základních škol a víceletých gymnázií
z celého okresu Karviná si naši žáci vedli velmi dobře
a Michal Danel obsadil mezi žáky šestých tříd 4. místo
a Josef Kotlář vybojoval krásné 3. místo v kategorii žáků
sedmých tříd.
Nejlépe si v soutěži „Permoníček“ vedla Petra Nováková
ze 7.A, která obsadila vítězné 1. místo v kategorii žáků sedmých tříd.
Žákům blahopřejeme k úspěchu v okresním kole dějepisné
soutěže a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Pavla Martinková
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RANČ POHODA – CO A KDE TO JE?

V

zastrčeném nenápadném koutku Albrechtic, nedaleko
Zámostí, ve slepé ulici s názvem Kostelecká, najdete
jízdárnu známou pod názvem Ranč Pohoda. Existuje zde 12 let
a po dobu asi 10 let nabízí komerční ježdění, neboli ježdění
pro veřejnost. Pokud byste se však rozhodli si zajezdit, je nutné
se předem objednat. Možností, jak si vyzkoušet jezdit na koni
je u nás mnoho. Dveře jsou otevřeny začátečníkům stejně
jako pokročilým jezdcům, mladým, stejně jako starším,
či dokonce seniorům.
Koncem jara nebo na podzim nás pravidelně navštěvují
Mateřské školky především z Albrechtic, ale také ze Stonavy,
Havířova a Karviné. Během provozní doby (komerčního
ježdění) se ti nejmenší mohou povozit třeba jen dvě kolečka
kolem jízdárny, 15 minut, nebo i 30 min., starší děti a dospělí
mohou využít oblíbených krokových vyjížděk po okolí, které
trvají přibližně hodinu. Jsou určeny především pro začátečníky,
kteří chtějí vyzkoušet, jestli je pravda rčení, že „svět je nejhezčí z koňského hřbetu“. Rozhodně není výjimkou, že se na
ně přihlásí i senioři starší 60 let. Krokové vyjížďky jsou krásným
zpestřením všedních dnů, dárkem nebo překvapením pro
partnera, a výborným relaxem. Jezdí se ve skupině více jezdců,
a kdo sám nezvládne koně řídit, nebo děti od 8-12 let povinně,
mají přiděleného „osobního vodiče“, který jde vedle koně,
vede ho, nebo pomáhá s jeho řízením.
Komu nestačí jen se na koni vozit a rád by vyzkoušel i větší
rychlost, chtěl by se naučit jezdit a poznat jak fyzicky namáhavý a psychicky osvobozující je jezdecký sport, může se
objednat na výuku ježdění. Dny výuky se přizpůsobují zájemci
o ježdění, není nutné jezdit pravidelně. Přihlásit se mohou jak
začátečníci tak ti, kteří již v dobách dávno minulých či nedávných jezdili. Pokud se člověk chce učit a naučit, je doporučováno jezdit 1x týdně. Ale samozřejmě, že je možné jezdit dle
vlastních možností, častěji nebo naopak méně často. Průměrný
věk komerčních jezdců je 35 let, ale najdou se jak mladí jezdci
do 18 let, tak ročníky výrazně starší. Nutno podotknout,
že jezdectví se věnují převážně ženy, mužů je u koní jako
šafránu, ale jsou.

Jsme oficiální jízdárna, registrovaná u celorepublikového ČJF
a tedy zde funguje i jezdecký oddíl. Protože je o členství
v oddíle velký zájem, máme oddíly dva. V každém je 18 členů,
kteří docházejí a zároveň i jezdí na koních pravidelně 1x týdně,
učí se je čistit, sedlat i občas pomáhají s prací kolem koní.
Většinou jsou oddíly plně naplněny a proto zájemci jsou zapisováni do pořadníku a oslovováni ihned, jakmile se některé
místo uvolní. Tyto oddíly jsou určeny pro mládež od 10-18 let,
jsou zde děti a mládež z Havířova, Životic, Stanislavic,
Chotěbuze, Stonavy, Horní Suché, Karviné, Těrlicka a samozřejmě také z Albrechtic.

Celorepublikově známé jsou naše letní jezdecké dětské tábory,
které začínají prvním dnem prázdnin a končí přibližně v polovině srpna. Tábory jsou určeny pro děti a mládež od 9-18 let,
jsou desetidenní a jeden turnus sedmidenní. Většinou přibližně
1/3 tvoří úplní začátečníci, kteří jezdí zejména na krokové
vyjížďky, i se učí jezdit na lonži a ovládat koně mezi
překážkami, 1/3 středně pokročilí jezdci, kteří se především
zdokonalují v jízdě na koni na jízdárně a z 1/3 se hlásí výrazně
pokročilí jezdci, kteří se zaměřují především na skokové
hodiny – učí se s koněm skákat přes překážky. Na naše tábory
jezdí děti z celé republiky, mnozí pravidelně již několikátým
rokem. Měli jsme i děti z Německa, Saudské Arabie, Slovenska
a samozřejmě také z Polska. Máme však na táboře i děti přímo
z Albrechtic.
Pořádáme různé akce, jakými jsou Klubové závody, dvoudenní
Putování na koních do beskydských hor (putování je určeno
jen pro výborné jezdce, kteří v sedle během dvou dnů stráví
více než 16 hodin), třídenní Víkendové pobyty pro dospělé,
které se konají 3x ročně, ale také vozíme děti na akcích
konaných na Zámostí (pokud si nás pořadatel pozve), provádíme výletní exkurze – akce s jízdou na koních a soutěžemi
pro školy, zájmové kroužky, dětské domovy a pro pěstounské
rodiny… Když nám vyjde čas, kterého je velmi poskrovnu,
jedeme na skokové závody do jiných měst a obcí.
Mnoho informací nejen o ježdění na naší jízdárně se dozvíte
také na www.rancpohoda.cz.
V okolí areálu není možný volný pohyb psů, z důvodu bezpečí
všech lidí i zvířat okolo, i z důvodu ochrany samotného psa.
Také rodiče dětí by si měli uvědomit, že děti je třeba mít pod
dohledem a výchovně zvládnuté, aby nedošlo k újmě na zdraví.

(Pokračování na str. 17)
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(Pokračování ze str. 16)

Těší nás, když se na koníky kdokoliv přijde podívat, ale nesmí
narušovat zdejší pohodu zbytečným křikem, ničením věcí,
ani není možné vstupovat na pastviny ke koním. Krmení koní
je s ohledem na jejich zdraví, možnost vytvoření zlozvyků,
i možnost ublížení na zdraví osobě, která krmení koním
nabízí, je stejně jako ve všech větších stájích přísně zakázáno.
Ale pokud byste chtěli koníkům udělat radost, můžete v tašce
či pytli v odpoledních hodinách přinést jakékoliv suché,
ale neplesnivé pečivo, mrkev či jablka. Jsou to pro ně laskominy.
Koně jsou úžasná stvoření, ale pořád jsou to zvířata, velká
a silná stvoření, kterých není třeba se bát, ale mít z nich zdravý
respekt s určitou opatrností. Vybízet malé dítě, aby krmilo
koně z ruky, je určitý druh hazardu, neboť koně zpravidla
nevnímají, kde jsou prsty a kde voňavý kus mrkve. Stejně tak
vstup na pastvinu mezi koně není vždy zcela bezpečné, neboť
se jedná o stádová zvířata, která se mezi sebou hašteří a tedy
i kopou, nekontrolovaně běhají a ne vždy platí rozšířený názor
mezi veřejností, že kůň na člověka nešlápne.

Na závěr bych chtěla oslovit všechny majitelé koní z okolí,
aby se chovali k prostředí, majetku a lidem více ohleduplně.
Nejezdili po chodnících, po osení a předzahrádkách, aby neohrožovali lidi svou neomaleností a obydlených zónách
po koních uklízeli.
Za Ranč Pohoda
Eva Nohelová

PROBĚHLY GLOBE GAMES 2013!

A

my jsme na nich již tradičně nesměli chybět!
GLOBE Games jsou každoroční celorepublikové setkání žáků,
studentů a učitelů GLOBE škol, které se ve školním roce 2012/13
uskutečnilo v Litvínově ve dnech 25. - 28. dubna 2013.
Pořádající škola byla letos Schola Humanitas - spolupořádající
škola GLOBE Games 2013 v Litvínově.
Letošní ročník připravilo Sdružení TEREZA. Hlavním tématem
se pro letošek stala KRAJINA a její proměny. Zkoumali
jsme jejich příčiny i důsledky, to, jak krajinu ovlivňuje člověk
a jak zase naopak krajina ovlivňuje člověka, který v ní žije.
To všechno v duchu letošního motta: „Dívej se na svět
s nadhledem!“
Tyto hry jsou každoročním vyvrcholením GLOBE
programu, akcí, které nabízejí účastníkům GLOBE programu
z celé republiky nejen unikátní možnost setkat se, ale i získávat
nové zážitky, znalosti a zkušenosti.
A jak GLOBE GAMES probíhají?
První den přijíždějí do pořadatelského města účastníci z celé
České republiky. První večer pak všechny čeká společné slavnostní zahájení celé akce.
Součástí programu druhý den je celodenní terénní hra.
Ta obvykle probíhá v lese nebo lesoparku v blízkém okolí.
Šestičlenné studentské týmy namíchané z různých škol řeší
různé úkoly, zkoumají a bádají nad nejrůznějšími otázkami
přímo v přírodě.
Třetí den dopoledne probíhá Studentská konference, vyvrcholení školních GLOBE projektů, kde studenti ze všech
škol představují výstupy své práce před ostatními školami,
odbornou komisí i veřejností. Odpoledne následuje tradiční
koulení nafukovací zeměkoule městem, které uzavírá GLOBE
Festival. Na festivalu probíhá i společné oficiální slavnostní
zakončení GLOBE Games.
A JAK GLOBE GAMES PROBÍHALY Z NAŠEHO
POHLEDU?
Naše čtyřčlenné družstvo z 8.A reprezentovala Katka Miechová, Tereza Janulková, Denisa Caldová a Lukáš Keller.

Na slavnostním zahájení celé akce jsme jako první pozdravili
svým pokřikem a těšili se na druhý den na terénní hru,
Ta byla naprosto bez chyby, všechno jsme zvládli, nikdo se
neztratil a po cestě jsme viděli plno přírodních krás. V sobotu
jsme měli těžký úkol – prezentovat výsledky našich měření
v předem připravené prezentaci, kterou můžete shlédnout
na webových stránkách naší školy. Prezentace se nám podařila
a od odborné poroty jsme dostali největší ocenění. Takže už
jsme se jen těšili na koulení zeměkoule městem a na slavnostní
ukončení festivalu. Vše se podařilo i počasí nám přálo,
děkujeme za finanční podporu obci Albrechtice a slibujeme,
že na příštím ročníku budeme naši školu reprezentovat zase
nejlépe, jak budeme moci.
Za GLOBE tým Mgr. Irena Ruhswurmová
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VOLEJBAL V NAŠÍ ŠKOLE ZASE ŘÁDÍ

P

o finále Českého poháru v Hradci Králové, kde našemu
týmu uniklo velmi těsně vítězství s domácími 1:2, kvůli
nespravedlivému rozhodčímu, přišel ke slovu školský volejbal,
kde naši žáci zdolali město Havířov bez ztráty setu a byli tak
prvními z osmičky škol.
Poté následovalo okresní kolo v Orlové. Ani tam neměli naši
žáci konkurenta a „zvládli“ tak celý okres Karviná.
Další týden se utkali s Bruntálem, Ostravou, Opavou, Novým
Jičínem, Frýdkem Místkem a Karvinou. Svou výbornou hrou
dokázala ZŠ Albrechtice vynikající úroveň. Vždyť naši žáci,
kteří reprezentovali okres Karvinou, porazili ve velmi
vyrovnaném boji Opavu 2:0, následně pak zvládli zápas 2:0
s Frýdkem-Místkem, kde rozhodovaly koncovky. Zazářili
také v boji s Bruntálem, kde po těžkém začátku dokázali
zvítězit s výsledkem 2:0. Potom přišel obávaný zápas s Novým
Jičínem. Tento klub reprezentuje sportovní škola s volejbalovými třídami, který již opakovaně zvítězil v soutěži na celostátní úrovni a reprezentoval také Českou republiku v mezinárodních soutěžích školské ligy. Nám se však podařilo získat
prvenství 0:2 prakticky bez boje.
Další a poslední zápas byl pro mě obzvlášť výjimečný, neboť
jsem byl svědkem souboje mých odchovanců z Ostravy, okres
Ostrava, a z Albrechtic, okres Karviná. I z tohoto klání však
vyšli vítězně žáci z Albrechtic, když porazili své soupeře 2:0
a obsadili tak v Krajském kole druhé místo za Novým Jičínem. Věděli jsme, že pokud Nový Jičín postoupí jako školský
mistr republiky, dostaneme šanci postoupit do „republiky“
z druhého místa …..
Týden poté jeli naši žáci hrát, pod klubovými barvami,
na Mistrovství republiky ve volejbale v Hradci Králové.
Soutěž byla psychicky velmi náročná, neboť žáky čekal dlouhý
boj s Českým Krumlovem, Brnem, Kometou Praha, Litomyšlí
a Svitavami. Rýsovalo se semifinále, kde jsme se setkali

Mistři republiky za rok 2012 – 2013.

s domácím Hradcem, se kterým jsme prohráli finále Českého
poháru. Motivace k odvetě byla veliká, a tak jsme je doslova
smetli ze hřiště a těšili jsme se na finále, ve kterém jsme získali
první místo a stali se tak Mistry republiky za rok 2012 – 2013.
Tento turnaj byl specifický a nezapomenutelný také pro hojnou
účast rodičů, kteří nám fandili a byli s námi po celé tři dny.
Za tento obrovský úspěch dostali kluci týdenní dovolenou
v Chorvatsku, jako sponzorský dar. Co víc si rodiče mohou
pro své děti přát….?
Tímto bych rád oslovil rodiče, aby neváhali poslat své děti
do volejbalového kroužku, který jim dá nejen vynikající
volejbalovou průpravu, ale také spoustu nezapomenutelných
zážitků s novými kamarády z četných cest po naší republice.
Závěrem si dovoluji poděkovat ředitelce naší školy, paní Mgr.
Pavle Martinkové, za její super přístup ohledně jakékoliv
sportovní události, dále pak rodičům za jejich podporu
ve volejbale a myslím, že budu mluvit za všechny, když vyslovím myšlenku, že můžeme být pyšní na naši školu jako na
partnerskou školu ČVF, s jejími sportovně zapálenými žáky,
zejména pak s těmi, kteří milují volejbal tak, jako já….
V Albrechticích 15.5.2013

ALBRECHTICKÝ SPRINT TRIATLON

S

rdečně Vás zveme na již 5-tý ročník Albrechtického sprint
triatlonu, který se koná v sobotu 29. června 2013. Hlavním
pořadatelem je Sportovní klub FUGA a Český červený kříž
Karviná.
Start hlavního závodu je naplánován na 11,00 hodin u základny
VZS ČČK Těrlicko, ul. Rybářská, Albrechtice. Cyklistická
část závodů povede mezi obcemi Albrechtice a Těrlicko
a běžecká část po ulici Životická, Obecní, Hornická a zpět
na základnu VZS kde je cíl závodů.
Před startem hlavního závodu proběhne i závod dětí v aquatlonu (plavání a běh).
V prostoru startu a cíle je připraveno občerstvení a zábavný
koutek pro děti.
Velké poděkování patří Obci Albrechtice za finanční podporu.
Děkujeme i dalším sponzorům: Těšínské jatka, společnost
Globus, společnost Billa.
Bližší informace naleznete na www.skfuga.cz
-MH-

Prof. Said Habboudji
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INFORMACE Z TJ ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA
o jsme v dubnu a květnu zvládli?

26.4.2013 Účast na atletickém čtyřboji, který pořádal RC
SPV Karviná ve Stonavě za účasti 67 žáků a žákyň. Tito žáci
postoupili do krajských závodů v atletickém čtyřboji:
Mladší žáci a žákyně I.
1. místo Miroslav Kardoš
2. místo Benjamin Kucharczyk
3. místo Jakub Hosťovecký

Martina Glogarová
Agáta Charvátová
Nela Wawrzaczová

Mladší žáci a žákyně II.
1. místo Jiří Kvapil
Natálie Gáborová
2. místo Robin Uhrin
Kateřina Pipreková
3. místo Vojtěch Gabrhel Anna Marie Neugebauerová
Starší žáci a žákyně III.
1. místo Adrián Bohm
2. místo Daniel Uhrin
3. místo Jakub Gabrhel
Starší žáci IV.
1. místo Michal Kvapil
2. místo Martin Štěpánek
3. místo Daniel Vondrus
Všem blahopřejeme!

Kateřina Sedlmasjerová
Barbora Olšarová
Kristýna Zahrajová

Rybí.

27.4.2013 jsme se zúčastnili 38. ročníku turistického pochodu
na 15 km za Pohledy z Rybí okres Nový Jičín. Účast 44. členů
a 3 nečlenů.
8.5.2013 jsme uspořádali nohejbalový turnaj mužů, kde se
zúčastnilo 6. družstev. Dolní Domaslavice, Lučina, Petrovice
a TJ Albrechtice.
Hlavní rozhodčí: Miroslav Zajíc
Umístění: 1. místo Inter. Petrovice, 2. a 3. místo TJ Albrechtice
u Českého Těšína
11.5.2013 proběhly krajské atletické závody ve Stonavě.
Účast: Okres Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava a Karviná
Tito žáci postupují do republikového kola!
Matina Glogarová, Natálie Gáborová, Hana Rusinová, Kateřina
Sedllmajerová, Eliška Štípková, Jakub Hosťovecký, Benjamin
Kucharczyk, Jiří Kvapil, Jakub Gabrhel,
1. místo v družstvech obsadila Karviná, díky našim žákům
a žákyním.
V kategorii: mladší žákyně I. , mladší žáci I., mladší žáci II.

Atletika okresní kolo.

Srdečně Vás zveme na sportovní soutěže, které připravuje
naše TJ do konce června:
31.5. Sportovní Den dětí v 15.00 hod na Zámostí v Albrechticích
22.6. Volejbalový turnaj u příležitosti Štítu Albrechtic
29.6. Turnaj v Malé kopané od 8.00 hod fotbalové hřiště
Albrechtice
30.6. Woodball od 9.00 a Sportuje celá rodina
V čem nás ještě naši členové budou reprezentovat?
5.6.2013 Krajské kolo ve woodballu
21. - 23.6. Letní slavností v Doubí u Třeboně v 6-ti boji,
Woodball, Molkky,
Orientační běh, Vodní aktivity (Paddleboard/SUP), Překážková dráha, Člunkový běh s florbalovým míčkem.
Budeme jim držet palce ať obhájí minulé prvenství!
Vážení členové a sportovní přátelé chtěla bych poděkovat
všem, kteří nás v první polovině roku reprezentovali a popřála
všem krásné a slunné prázdniny.

Atletika - krajské kolo.

Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ Albrechtice u Českého Těšína
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V SEDMÉM TURNAJI V TOUCH RAGBY
OBHÁJILA PRVENSTVÍ ZŠ ALBRECHTICE

V

e čtvrtek 25.4.2013 se uskutečnil již 7. turnaj šestého
ročníku Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY,
tentokrát na hřišti Rugby Clubu Havířov. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva – družstva ze ZŠ Gorkého, ze ZŠ Generála
Svobody, ze ZŠ Albrechtice a ze ZŠ Pěší (Ostrava). Vzhledem
k tomu, že se na turnaj přihlásila pouze čtyři družstva, bylo
stanoveno, že se bude hrát dvoukolově a všechna utkání se
budou hrát na 1 x 5 minut s pěti hráči v poli s možností průběžného střídání. Turnajově bylo odehráno celkem 12 utkání
a na ploše se vystřídalo celkem 25 hráčů a hráček. Hrálo se na
hřišti o rozměrech 30 x 40 metrů. Všechna utkání řídil
rozhodčí Leon Sittek.

V odvetných utkáních byly tyto výsledky: družstvo ZŠ
Albrechtice zvítězilo nad družstvem ZŠ Pěší v poměru 4:0,
družstvo ZŠ Gorkého opět nejtěsnějším rozdílem porazilo
družstvo ZŠ Gen. Svobody v poměru 1:0, dále pak družstvo
ZŠ Gen. Svobody porazilo družstvo ZŠ Pěší v poměru 3:1
a v devátém velmi vyrovnaném utkání mělo více sportovního
štěstí družstvo ZŠ Albrechtice, které porazilo družstvo
ZŠ Gorkého 2:1, v předposledním utkání pak družstvo ZŠ Pěší
nestačilo na družstvo ZŠ Gorkého a prohrálo vysoko 0:7
a v posledním utkání turnaje nestačilo družstvo ZŠ Gen.
Svobody na družstvo ZŠ Albrechtice a prohrálo nejtěsnějším
rozdílem 2:3.

V prvním utkání turnaje zvítězilo družstvo ZŠ Albrechtice
nad družstvem ZŠ Pěší v poměru 3:0. Druhé utkání bylo dlouho
vyrovnané, nakonec se z vítězství radovalo družstvo ZŠ Gorkého, které porazilo v poměru 1:0 družstvo ZŠ Gen. Svobody.
V dalším utkání prohrálo družstvo ZŠ Pěší s družstvem
ZŠ Gen. Svobody v poměru 0:3. Následně se pak střetli
favorité turnaje – družstvo ZŠ Gorkého a ZŠ Albrechtice,
v tomto utkání se vůbec nedařilo družstvu Gorkého, které
prohrálo vysoko 0:4.

Na turnaj hrají i děvčata, jak je vidět na snímku z utkání mezi ZŠ
Generála Svobody a ZŠ Albrechtice.

Oba snímky zachycují útočnou fázi družstva ZŠ Albrechtice proti
družstvu ZŠ Gorkého – na prvním je zachycena spolupráce Standy
Palowského s Jakubem Kačmarčíkem, na druhém pak útočnou snahu
Standy Palowského podporují Jirka Dziedic, David Adamec a Pavel
Novobilský.

Vítězem 7. turnaje Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
pro sezónu 2012/2013 a držitelem putovního poháru se stalo
družstvo ZŠ Albrechtice se ziskem 18 bodů před družstvem
ZŠ Gorkého, které získalo 14 bodů. Na třetím místě skončilo
družstvo ZŠ Generála Svobody se ziskem 10 bodů a na čtvrtém místě skončilo družstvo ZŠ Pěší, které získalo 6 bodů.

Vítěz 7. turnaje Havířovské ŠLTR - družstvo „Tygři“ ZŠ Albrechtice – zleva: Pavel Novobilský, David Otipka (kapitán loňského vítězného družstva ZŠ Albrechtice, který přišel podpořit naše družstvo),
Jakub Kačmarčík ©, Standa Palowski, Jirka Dziedic, David Adamec
a trenér Radek Kloda.
„Albrechtického tygra“ Jakuba Kačmarčíka brání hned dva hráči
ze ZŠ Gorkého.

V pátém utkání družstvo ZŠ Gorkého zvítězilo nad družstvem
Pěší v poměru 3:0 a v posledním utkání 1. kola turnaje zvítězily
Albrechtice nad družstvem ZŠ Gen. Svobody v poměru 2:0.

Všechna družstva obdržela za umístění v tomto turnaji diplomy
a vítěz, družstvo ZŠ Albrechtice, si odnesl putovní pohár,
o který se bude bojovat opět v dalším turnaji.
(Pokračování na str. 21)
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V SEDMÉM TURNAJI V TOUCH RAGBY
OBHÁJILA PRVENSTVÍ ZŠ ALBRECHTICE
(Pokračování ze str. 20)

Výsledky 7. turnaje
ZŠ Pěší – ZŠ Albrechtice
ZŠ Albrechtice – ZŠ Pěší
ZŠ G. Svobody – ZŠ Gorkého
ZŠ Gorkého – ZŠ G. Svobody
ZŠ Pěší – ZŠ G. Svobody
ZŠ G. Svobody – ZŠ Pěší
ZŠ Albrechtice – ZŠ Gorkého
ZŠ Gorkého – ZŠ Albrechtice
ZŠ Gorkého – ZŠ Pěší
ZŠ Pěší - ZŠ Gorkého
ZŠ G. Svobody – ZŠ Albrechtice
ZŠ Albrechtice – ZŠ G. Svobody
Tabulka 7. turnaje ŠLTR Havířov
1. ZŠ Albrechtice
6
2. ZŠ Gorkého
4
3. ZŠ G. Svobody
2
4. ZŠ Pěší
0

0:3
4:0
0:1
1:0
0:3
3:1
4:0
1:2
3:0
0:7
0:2
3:2
0
0
0
0

0
2
4
6

18:3 18
13:6 14
8:8 10
1:23 6

Trenér družstva ZŠ Gorkého Pavel Indrák byl trochu zklamán
„pouze“ druhým místem, ale jeho družstvo má jako jediné
nejvyrovnanější výkony a v průběžném hodnocení po šesti
turnajích vede se ziskem 58 bodů, druhé je družstvo ze
ZŠ Albrechtice I se ziskem 51 bodů před třetím družstvem
ze ZŠ Generála Svobody I, které získalo 39 bodů. Družstvo
z ostravské ZŠ Pěší si jako nováček turnaje hlavně vyzkoušelo
atmosféru a hru na tomto turnaji a získalo hlavně zkušenost
z těchto turnajů TOUCH RUGBY.
Družstvo ZŠ Albrechtice hrálo opět soustředěně a praktikovalo velmi dobrou obrannou hru, která nakonec platila
i na průběžně nejlepší družstvo ze ZŠ Gorkého, a vybojovalo zaslouženě 1. místo v 7. turnaji Havířovské školní ligy
v TOUCH RAGBY
Další turnaj se bude konat v květnu 2013 opět na hřišti RC
Havířov.
Ing. Radomír Kloda

CELKOVÉ HODNOCENÍ PO SEDMI TURNAJÍCH
Havířovská školní liga ragby 2012/2013
TURNAJE
body
Družstvo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ∑
ZŠ GORKÉHO
10 7 10 7 10 7 7
58
ZŠ ALBRECHTICE I
3 10 3 10 5 10 10
51
ZŠ G. SVOBODY I
7 5 5 5 7 5 5
39
ZŠ G. SVOBODY II
5 4 4 4 3 3 X
23
ZŠ FR. HRUBÍNA
X X 7 3 4 4 X
18
ZŠ ALBRECHTICE II
X X X X 2 2 X
4
ZŠ PĚŠÍ
X X X X X X 4
4

M

ilé dámy, dívky, ženy, maminky… malé i velké
princezny…
Dovoluji si Vás pozvat do našeho studia orientálního tance
Fantasy Orient v Havířově!
Orientální tanec dělá ženu ženou, zvedá sebevědomí, otevírá
zavřené komnaty, probouzí smyslnost a vše ženské, hladí
duši a léčí tělo!
Na hodinách se věnuji všem tanečnicím a různým pokročilostem
- začátečnicím, pokročilým, i malým princeznám. Toto krásné
taneční umění totiž není o věku, ani postavě, je o Vás samotných,
o tom, co z Vás vyzařuje, o radosti z pohybu, o ženskosti
a smyslnosti! Každá žena, bez rozdílu věku, je totiž princeznou!
Mimo jiné, posílíte a zformujete postavu a budete se cítit lépe
ve svém těle.

Přijděte se přesvědčit a snít s námi orientální sen na naši akci
V rytmu tance, 30.6.2013 od 17.00 hod, v sále restaurace
U Jelena v Havířově.
Kurzy probíhají v nově otevřeném tanečním studiu Fantasy
Orient, areál Severka, Jaselská 1197/1, Havířov-Město.
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku! Nové kurzy pro
začátečnice i malé holčičky začnou od října 2013, hlásit se ale
můžete již nyní!
Těším se na Vás ☺ !
Andy a Fantasy Orient!
Bližší informace a přihlášky:
www.fantasyorient.cz
andy@fantasyorient.cz
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JUNIOŘI ALBRECHTIC OPĚT MISTŘI ČR PRO ROK 2013

oprvé v historií pétanque v ČR se podařilo naším juniorům získat titul mistra ČR dvakrát. Je to opravdu úspěch
a patří jim náš obdiv a dík. Nesporný úspěch je i titul mistra
ČR ve střelbě, který získal náš reprezentant Vašek Valík.
Rovněž patří poděkování za získání titulu nejlepší juniorští
ligoví hráči, kdy první tři místa obsadili hráči Albrechtic:
Václav Valík, Vojtěch Žiak a Antonín Polách. Do dalších
úspěchů všem juniorům přejeme hodně štěstí.

Dalším vystoupením našich hráčů byl turnaj v Brně, kde jsme
okupovali tradičně střed startovního pole. O týden později
na turnaji v Litovli se podařilo našim závodníkům probojovat
do šestnáctky. Až na turnaji ve Valšovicích se naše jediné
družstvo dostalo na stupínek vítězů a obsadilo třetí místo.
Posledním vystoupením hráčů Albrechtic, byl turnaj v Náměšti
na Hané, kde se nám moc nedaří. Letos to byl turnaj, kde se
naše dvě družstva probojovala do 16-ky, následně jedno do
osmičky. Doufejme, že smůla na Hané je prolomena a v dalších turnajích navážeme na letošní úspěch, protože v tak silné
konkurenci špičkových hráčů ČR to úspěch byl.
V nejbližším období nás čekají boje na MČR žen, MČR jednotlivci, MČR trojic, CC Polsko, CC Čechy a náš turnaj
jednotlivců.
Držíme našim reprezentantům palce a přejeme hodně úspěchů!
Zpracoval Jan Bukovčík

Vítězné družstvo - junioři pro rok 2013 - Mistrovství České republiky.

Vrátíme se opět k činnosti klubu. 30. 3. 2013 proběhl první
turnaj na Moravě a to v Albrechticích, kdy jsme využili jediný
hezký den před sněhovou nadílkou.
Turnaj, který se konal v režii Česko, Slovensko, Polsko, opět
zvítězilo družstvo z Polska. Druhé bylo smíšené družstvo
Albrechtic a Valšovic, třetí příčka patřila družstvu Valšovic
a čtvrté bylo opět smíšené, Albrechtice - Brno.

Vítězná družstva na turnaji v Albrechticích 30.3.2013.

Vítězná družstva na turnaji ve Valšovicích 4.5.2013.

Solný důl Klodawa 600m pod povrchem.
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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

Dornova metoda v Albrechticích
SALON „ PÉČE O TĚLO „
-

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
Těšíme se na vaší návštěvu.
WWW.salonpot.webnode.cz

Dornova metoda, pedikúra, masáže – 737 942 692
Dornova metoda,kosmetika,masáže – 736 415 644
Přijímáme poukázky SODEXO a UNIŠEK

Pohřební služba ARON
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

PEDIKÚRA
VE ZDR. STŘEDISKU

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

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

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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PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ
Ctibor Izaiáš
Hornická 651, Albrechtice
(nové sídliště)

Mobil: 606 777 880

Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu.
Platím hotově,
prosím nabídněte.
Tel.: 608 370 379

Kominictví

Albrechtice
a širší okolí

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