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JUBILEJNÍ ŠTÍT ALBRECHTIC

N

aše obec byla organizátorem 40. ročníku Štítu Albrechtic.
Opět po osmi letech se v naší obci setkaly delegace funkcionářů samospráv, sportovců a občanů osmi obcí z celé České
republiky, které mají v názvu Albrechtice.
V průběhu celého dne 22.6.2013 jste měli možnost zhlédnout
utkání ve fotbale, volejbale a také v požárním sportu. Našim
fotbalistům se dařilo a dosáhli na 14. vítězství Štítu Albrechtic
a srovnali tak skóre s Městem Albrechtice. Týmům v požárním
sportu se rovněž dařilo, neboť ženy obhájily prvenství již
z minulého roku a muži letos zvítězili také. První místo
ve volejbale letos obsadilo Město Albrechtice. Naši volejbalisté si, ale také vedli dobře a získali druhé a třetí místo.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v areálu Zámostí,
kde byla připravena i zábava a občerstvení. Hlavní hvězdou
večera byl Kamil Střihavka se skupinou Leaders a k tanci hrály
kapely Dora band a Skanky Fanky. Celý den se nesl v přátelském duchu a můžeme říci, že letošní Štít se velmi vydařil.
O tom svědčí i velký počet návštěvníků, kterých se sešlo
téměř tisícovka.

Záhájení turnaje - nástup sportovců.

Touto cestou chceme poděkovat všem sportovcům, organizátorům a hlavně našim sponzorům, bez kterých by tato akce
nemohla být tak úspěšná. Děkujeme.
Organizační výbor Štítu Albrechtic

Turnaj volejbalistů.

Předání putovní vlajky pořadatelům 41. ročníku Štítu Albrechtic
(Albrechtice v Jizerských horách).

OZNÁMENÍ
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Konání voleb stanoveno v termínu:
pátek 25. října 2013 a sobota 26. října 2013.
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Albrechtice
bude zveřejněno v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce
Obecního úřadu Albrechtice.

...ze soutěže družstev žen v hasičském sportu.

2

INFORMACE Z OBCE

Albrechtické listy

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

za období od 23.5.2013 do 15.8.2013

ze dne 18.6.2013

Rada obce Albrechtice vzala na vědomí:
- žádost Pavla Doležala o ukončení nájmu garáže č. 6
na ul. Hornická u bytového domu č.p. 802-806 a schválila
pronájem garáže č. 6 žadatelům Mileně a Pavlovi Zálešákovým,
- žádost společnosti OKD, a.s. Důl ČSM, zastoupené ředitelem
Ing. Boleslavem Kowalczykem, se sídlem ve Stonavě a vydala
kladné stanovisko k povolení hornické činnosti pro ražbu
důlních děl na území obce Albrechtice dle písemné žádosti,
- žádost občanů bydlících na ul. Školní o provedení renovace
příkopu podél místní komunikace ul. Školní a uložila zahrnout
tyto stavební úpravy na pozemku p.č. 517 v k.ú. Albrechtice
u Českého Těšína do návrhu plánu investičních akcí na rok 2014
- žádost Tomáše Tichého o zřízení přejezdového žlabu pro
odvádění dešťových vod na pozemku p.č. 1380 v k.ú. Albrechtice
u Českého Těšína v majetku Obce Albrechtice z důvodu
zaplavování jeho zahrady a uložila zahrnout tyto stavební
úpravy do návrhu plánu investičních akcí na rok 2014,
- výpověď Nájemní smlouvy k pronájmu nemovitosti č.p. 670
– Smuteční obřadní síň na ul. Školní v Albrechticích ke dni
30.9.2013 dle písemné žádosti Dagmar Pytlíkové, jednatelky
Pohřební služby CREDO s.r.o. a uložila zveřejnit záměr pronájmu
objektu č.p. 670,
- žádost Pohřební služby Jiří Doležal se sídlem Hrnčířská 42/5,
733 01 Karviná – Fryštát, o pronájem Smuteční obřadní síně
v Albrechticích.

Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- petici občanů ze dne 29.4.2013 k požadavku zrušit výstavbu
pozemní komunikace spojující ul. Strmou a Pardubickou,
která má být realizována v rámci pozemkových úprav pod
názvem „Plán společných zařízení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, lokalita Stavy“
a nesouhlasilo s požadavkem vyplývajícím z podané petice.
Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- přijetí dotace z prostředků SFŽP na akci „Splašková kanalizace obce Albrechtice, m.č. Zámostí, I. etapa – Zámostí Sever“
č. rozhodnutí 12131921 - SFŽ v maximální výši 12 243 328,- Kč,
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově
vázanou na náklady spojené s organizací akce Štítu Albrechtice ve výši 30 000,- Kč.
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva
obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce.

VYMĚŇTE SI VČAS
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY!

Rada obce Albrechtice nesouhlasila:
- s instalací dopravního zrcadla na křižovatce místní komunikace ul. Středová a silnice III. tř. č. 4749 ul. Hlavní (výjezd
směrem od Pivního baru).

Ř

Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s umístěním 4 ks sběrných kontejnerů ke sběru použitého
textilu, obuvi a hraček v lokalitách:
• na prostranství u prodejny Hruška na ul. Středová v Albrechticích
• na prostranství u prodejny Hruška na ul. Hlavní v Albrechticích
• na prostranství za Obecním úřadem Albrechtice
• na prostranství pod bývalou výrobnou „Bernatík“

Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské
průkazy pozbývají platnosti. (V souladu s novelou zákona
č. 119/2012 Sb.)

Rada obce Albrechtice schválila:
- dodavatele na zakázku „Energeticky úsporná opatření
objektu č.p. 548 (DPS) i č.p. 501 (bývalý Národní výbor)“
firmu Milan Holec, Stavební firma, s.r.o. se sídlem v Třinci,
- finanční dar ve výši 10.000,- Kč Základní škole a mateřské
škole s polským jazykem vyučovacím u příležitosti oslav 185.
výročí založení školy.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

UPOZORNĚNÍ

Ž

ádáme občany, kteří již v letošním roce dovršili 15-ti let
a dosud nevyplnili samostatný přihlašovací lístek pro
trvalý pobyt, ať takto učiní co nejdříve na Obecním úřadě
v Albrechticích (evidence obyvatel – 1. patro, dveře č. 22).
S sebou vezměte svůj první občanský průkaz.
Iveta Chodurová
matrikářka

idičské průkazy vydané v období od ledna 2001 do konce
dubna 2004 si musí jejich držitelé vyměnit do konce roku
2013. Nenechávejte výměnu na poslední chvíli.

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného
podle místa trvalého pobytu na území České republiky.
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SPOLEČNÁ HISTORIE
NÁS SPOJUJE I DNES

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA
STAVEBNÍHO ÚŘADU ALBRECHTICE

V

ážení občané,
oznamujeme vám, že ke konci měsíce září dojde ke změně
sídla Stavebního úřadu Albrechtice. Kolegyně ze stavebního
úřadu se přestěhují z budovy Obecního úřadu Albrechtice
na ul. Obecní (naproti Římskokatolického kostela) do kanceláří
v budově č.p. 501 na ul. Kostelní (do budovy bývalého národního výboru a dnešní obecní knihovny).
Vchod bude ze strany ul. Kostelní.
Kontakt: 595 170 067, 595 170 517
Ing. Jarmila Ciupová
tajemnice

INFORMACE PRO OBČANY
(MÍSTNÍ POPLATKY – PSI, ODPADY)

I

nformujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek
za odpad nebo poplatek ze psů o možnostech úhrady:
• hotově v pokladně Obecního úřadu Albrechtice,
• bankovním převodem na číslo účtu: 1721599329/0800,
do zprávy pro příjemce je nutno uvádět jméno a příjmení, číslo
popisné a druh poplatku (popř. po tel. domluvě 596 428 477
- přidělený variabilní symbol).

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

SET K Á N Í OBČA N Ů,
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M

ikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je nositelem
projektu s názvem: „Společná historie nás spojuje i dnes“,
reg.č. 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 a spolufinancovaný z prostředků ERDF v rámci OPPS CZ – PL
2007-2013.
V projektu jsou zapojeny obce Albrechtice, Bruzovice, Horní
Bludovice a Těrlicko a ukončení jeho realizace je stanoveno
k 30.6.2013. Celkem je opraveno 6 objektů, které byly
k 30.4.2013 dokončeny a převzaty od dodavatele. Jako výstup
projektu byla zpracována publikace o opravených objektech.
Ve dnech 13.-14.6.2013 proběhla k projektu závěrečná konference s polským partnerem, obcí Lodygowice. Nyní probíhá
závěrečné vyhodnocení projektu, které bude podáno do
30.7.2013.
Realizací projektu jsme chtěli zlepšit technický stav těchto
objektů a pozvednout jejich význam v naší krajině. Polský
partner realizoval na svém území projekt se stejnou náplní.
Při spolupráci na projektech došlo k mnoha pracovním schůzkám
a byly vytvořeny nové pracovní a přátelské kontakty.

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

SPOT K A N I E OBY WAT ELI ,

které se uskuteční v Dělnickém domě dne 18.9.2013
v 15.00 hodin.

które odbędzie się w Domu Robotniczym dnia 18.9.2013
o godz. 15-tej.

Program a občerstvení zajištěno.

Program i bufet zapewniony.
SPOZ

Aktyw dla Spraw Obywatelskich

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 4. ČTVRTLETÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen:
Listopad: 1
3, 4
10, 11
7, 8
17, 18
14, 15
24, 25
21, 22
31
28, 29

Prosinec: 5, 6
12, 13
19, 20
27, 28

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 11. října
Pátek 8. listopadu
Pátek 6. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 10. října
Čtvrtek 7. listopadu
Čtvrtek 5. prosince

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
2, 9, 16, 23, 30. října
Středa
6, 13, 20, 27. listopadu
Středa
26. prosince
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
16. října
Pátek
13. listopadu
Pátek
11. prosince
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
44 oznámení, řešeno 39 přestupků na úseku silničního provozu,
5 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 6 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 4 přestupky. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 20.5.2013 v 14.30 hodin osobně oznámil B.M. z Albrechtic
nález finanční hotovosti. Peníze byly převzaty a předány
na obecní úřad Albrechtice.
• Dne 2.6.2013 v 03.18 hodin během hlídkové kontroly
u ZŠ české na ul. Školní zpozorovala hlídka OP rychle jedoucí
vozidlo, které jelo směrem do centra na ul. Hlavní. Během
chvilky se rychle jedoucí vozidlo vracelo zpět. Hlídka OP
se rozjela za vozidlem a to prudce zabrzdilo u brány fotbalového
hřiště. Z vozidla vystoupil muž a zmateně hlídce říkal, že spěchá.
Hlídka OP si okamžitě všimla, že se řidič motá a jeví známky
opilosti. Na dotaz, jestli požil nějaký alkoholicky nápoj, odpověděl, že vypil čtyři piva. Byl požádán o předložení dokladů
a lustrací zjištěn H.J. z Albrechtic. Na místo byla okamžitě
přivolána hlídka PČR, která si případ převzala.
• Dne 22.6.2013 v 23.50 hodin osobně oznámil J.L. z Albrechtic,
že nalezl mobilní telefon. Hlídka OP nález převzala a posléze
z kontaktů v telefonu zjistila majitele T.Č. z Lesních Albrechtic,
kterého nechala vyvolat přes mikrofon na zábavě „Štít Albrechtice“. Mladíkovi byl telefon po kontrole dokladu totožnosti
předán.
• Dne 27.6.2013 v 07.50 hodin během pochůzky nalezena černá
taštička v které byly doklady na jméno K.R. z Opavy. Hlídka
OP kontaktovala telefonicky dozorčího MP Opava, aby o nálezu
informoval občana a ten si ještě ten den doklady vyzvedl oproti
podpisu.
• Dne 16.7.2013 v 18.45 hodin osobně oznámil B.L. z Albrechtic,
že se do sousedního domu na ul. Pardubické někdo vloupal.
Pojížďkou na místě hlídka OP zjistila vypáčené garážové vrata
u domu. Setrvala na místě a přivolala hlídku PČR Těrlicko,
která si případ převzala.
• Dne 17.7.2013 v 02.35 hodin během pojížďky hlídka OP
na ul. Hlavní u železničního mostu spatřila v houští odstavené
vozidlo Škoda Pick Up. Jelikož vozidlo odpovídalo popisu
vozidla, které bylo spatřeno během vloupaní do rodinného
domu na ul. Pardubické, pojala hlídka OP podezření, že by
mohlo docházet na tomto místě k trestné činnosti. Hlídka
služebním vozidlem zatarasila vozidlu cestu a na místo byla
přivolána hlídka PČR Těrlicko. Po chvíli hlídka OP spatřila
od opuštěného domu na ul. Stonavské dva odcházející muže,
kteří šli na ul. Nádražní směrem k nádraží ČD. Osoby byly

Albrechtické listy

zastaveny a legitimovány. Jednalo se o R.M. z Havířova a S.P.
z Karviné. Lustraci provedla PČR a muži byli následně převezeni k předběžnému výslechu do Těrlicka.
• Dne 20.7.2013 v 02.30 hodin hlídka OP spatřila na ul. Středové vozidlo VW Passat, které divoce zaparkovalo. Hlídka
přišla k vozidlu a požádala řidiče o doklady. Řidič M.R.
z Ostravy jevil silné známky opilosti, tak byla na místo přivolána hlídka PČR Těrlicko, která si případ převzala.
• Dne 22.7.2013 v 21.37 hodin telefonicky oznámila J.D.
z Albrechtic, že na ul. Osvobození za mostem přes říčku
Chotěbuzku směrem k železničnímu mostu leží v křoví kolo
a batoh. Hlídka OP kolo i batoh převezla na služebnu OP.
Šetřením bylo zjištěno, že batoh pochází z vloupání do domu
z ul. Pardubické. Majitel kola není zatím znám a může se přihlásit na služebně OP Albrechtice.
• Dne 1.8.2013 v 17.55 hodin během pojížďky zjištěn spadlý
strom u nádraží ČD Albrechtice, který ležel přes chodník
a zasahoval do vozovky. Telefonicky informován operační
hasičů (150), který přislíbil vyslat na místo hasiče. Následnou
pojížďkou na místo v 19.50 hodin zjištěno, že strom byl odstraněn a komunikace vyčištěna.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Valošek Eliáš, Komínková Barbora, Križan Felix, Szturcová
Liliana, Sýkorová Petra, Kotala Tadeáš, Wojkowski Radek,
Hudečková Elen, Novotný Dominik.
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

Albrechtické listy

CO NÁS ZAJÍMÁ
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BYLO LÉTO, HORKÉ LÉTO …

L

etošní letní teploty místy připomínaly spíše černý kontinent než mírné středoevropské klima. Zasáhly nás dvě
horké vlny a rtuť teploměru stoupala do téměř saharských výšek.
Termín „horká vlna“ je používán Světovou meteorologickou
organizací a jeho definice je v různých částech světa hodně
volná. V zásadě však říká, že za horkou vlnu považujeme
minimálně pětidenní období, ve kterém je maximální teplota
minimálně o 5 stupňů vyšší než průměrná maximální teplota
pro daný den.
V posledních letech jsme prožili několik takovýchto horkých
vln. Za nejdelší je považována ta z roku 1994, která trvala
až 19 dní – od 21.7 do 8.8. Teploty dosahovaly místy až k 39
stupňům Celsia. Další horká vlna, která trvala 12 dní, byla
v roce 2003 a teploty se rovněž blížily k 39 stupňům. Horká
vlna byla zaznamenána i v roce 1942 a trvala asi od poloviny
srpna do začátku září. Kvůli ztíženým válečným podmínkám
ovšem nebyla tak přesně zdokumentována.
V takovém počasí je nejlepší ochladit se ve vodě. Ne všichni
se ale dostaneme k Jadranu či do podobných populárních destinací a tak nám zbývají zahradní bazény, koupaliště, rybníky
a v našem případě blízká Těrlická přehrada.
Obecní kronika se zmiňuje o tom, že na říčce Stonávce, v prostoru pod dnešní přehradou na pravém břehu proti výběžku
lesa, stávala kdysi dřevěná přehrada. Ta zahrazovala koryto
řeky asi do 3/4 výšky břehu. Odtud byla voda vedena mlýnkou na levé straně řeky na vodní mlýn a pilu, která kdysi stávala v místech pod dnešní polskou školou. Přehrada však byla
poškozována častými povodněmi. Při jedné z nich, zřejmě
v roce 1887, byla velkou vodou smetena a odnesena až na
severní konec části Zámostí, kde údajně zůstala viset na vrbě,
stojící na levém břehu.
První rozhodnutí o stavbě údolní nádrže Těrlicko na říčce
Stonávce padlo kolem roku 1953. Počátky jejího budování
se datují ke dni 1.7.1955. Velká část obce Těrlicko tak musela
zmizet pod hladinou.

Přehrada byla vybudována za účelem zásobování karvinských
dolů a Třineckých železáren provozní vodou. V 70-tých letech
byl vybudován pro elektrárnu v Dětmarovicích přivaděč
z říčky Ropičanky.
V roce 1958 byla silnou průtrží mračen poškozena rozestavěná
přehradní zeď a již v červenci 1960 ještě nedostavěná přehrada
zadržela povodňový příval. Voda tehdy vystoupila do výše
střechy ještě nezdemolované jednopatrové školy v Dolním
Těrlicku. Napouštění přehrady skončilo v roce 1963.
Přehrada je dlouhá přibližně 6,5 km a je rozlitá na ploše 227
hektarů. Těleso přehrady tvoří zemní sypaná hráz s betonovým jádrem uvnitř. Jeho celkový objem činí 770 000 metrů
krychlových. Při stavbě byla použita i vypálená haldovina.
Přehrada se stala rekreačním centrem pro obyvatele ze širokého okolí, stejně jako nedaleká Žermanická přehrada. V roce
1998 byl zaregistrován svazek obcí s názvem Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady, který tvoří 10 obcí s více jak
14 tisíci obyvateli. Jeho hlavním cílem je rozvoj regionu
v oblasti turistiky, cestovního ruchu a rekreace.
Zuzana Macurová
kronikářka

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“

T

aké si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit
se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně
netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti
se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve
kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím,
vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního
občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu
členů společnosti spolupodílet se na spravování společného
veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace
vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti,
jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní
prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných

a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky,
který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou
gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro
všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní
občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný
přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou
formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně
probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale
vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě online
seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových
stránkách projektu www.nebudovcan.cz.
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CANTICORUM V ZAJETÍ HUDBY

Ž

enský pěvecký sbor CANTICORUM působící při MKS
Havířov byl v první polovině roku 2013 velmi aktivní.
Úspěšně vystoupil na vernisáži v partnerském městě Turčianské
Teplice, na festivalech v Uničově, Rychvaldě či Českém Těšíně.
V závěru loňského roku Canticorum navázalo spolupráci
se symfonickým orchestrem Moravskoslezská Sinfonietta
a zúčastnilo se provedení Rybovy Vánoční mše v Paskově.
Tento vánoční koncert vzbudil u posluchačů velký ohlas.
A proto Canticorum přijalo nabídku Jana Soukupa, ředitele
této „orchestrální akademie“ z Řepišť ke spolupráci na připravovaném velkolepém projektu – a sice Letním koncertu
filmové hudby. Členky sboru nastudovaly 10 nejznámějších
vokálně instrumentálních skladeb (jmenujme například:
Carmina Burana (Carl Orff), Neodammerung z filmu Matrix
(D. Davis), Duels of fates z filmu Starwars (J. Williams), suitu
z filmu Letopisy Narnie (Harry Gregson-Williams), suitu
z filmu Pán prstenů (Howard Shore) či Skyfall z filmu James
Bond atd.). Koncert pod taktovkou mladého slovenského dirigenta Adama Sedlického proběhl 23. června ve zcela zaplněné
Sportovní hale v Řepišti.
Další výzvou pro sbor byl projekt uvedení známé skladby
B. Martinů „Otvírání studánek“. K této spolupráci sbor
přizval člen Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě
Adam Grygar. I přesto, že k nastudování této působivé
skladby bylo poměrně málo času, sbor nácvik úspěšně zvládl
a společně se sólisty a hudebníky NDM, pod vedením dirigenta
Adama Sedlického, vystoupil v červnu na koncertech v Žabni
a v Paskově.

Jihlava.

A závěrem VÝZVA pro albrechtické ženy a dívky, které
rády zpívají. Přijďte se mezi nás podívat! Zkoušíme každé
úterý od 17.30 do 20.30 hod. v aule KDPB v Havířově.
Canticorum vystoupilo i ve Vaší obci s nejznámější Českou
mší vánoční Hej mistře v prosinci roku 2011 na vánočním
koncertě a taktéž jako hlavní host charitativního koncertu
na podporu obcí, postižených povodněmi v roce 2010.
Budeme rádi, když se k nám přidáte. Repertoár je bohatý
na filmové a muzikálové písně, spirituály i lidovou muziku.
Nudit se určitě nebudete!
Y.T.

KDY MŮŽEME UPLATNIT ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU?

O

BČANSKOU PORADNU Slezské diakonie v Karviné
kontaktovala paní Anežka. Ke své aktuální situaci
uvedla, že se před měsícem rozhodla zakoupit svému
vnoučkovi dárek k narozeninám. Jednalo se o autíčko na
baterky. Vnuka má v oblibě, nebylo ji tedy líto zaplatit
vyšší cenu za novinku na trhu. O to větší zklamání nastalo,
když se dárek po dvou týdnech užívání porouchal. Paní
Anežka sdělila, že se v dané situaci ocitla poprvé. Z tohoto
důvodu potřebuje zjistit, čeho se může spotřebitel domáhat z titulu odpovědnosti za vady výrobku.
Sociální pracovnice paní Anežce k dané situaci poskytla
informace z §616 občanského zákoníku, který uvádí, že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při
převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je
bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně
a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího
kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou
věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím
věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní
smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců
ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již

při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo
pokud se neprokáže opak. Paní Anežce byl také poskytnut
vzor pro uplatnění rozporu s kupní smlouvou a pomoc při
jeho naformulování.
Paní Anežka má nyní možnost naformulovaný rozpor s kupní
smlouvou ještě doplnit o další skutečnosti a poté jej osobně
odnést do prodejny, ve které uskutečnila nákup. Může ho také
zaslat doporučeně na adresu prodejce. Zakoupení věci prokáže
nejlépe předložením kopie kupní smlouvy.
Bezplatného a anonymního odborného sociálního poradenství
mohou občané Albrechtic využít v sídle OBČANSKÉ
PORADNY Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji,
a to v úterý od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00, ve středu od
8.00 do 12.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00. Občanskou poradnu lze navštívit osobně nebo lze
vznést telefonický dotaz na čísle 596 323 031. Pro objednání
lze poradnu kontaktovat na uvedeném čísle či prostřednictvím
emailu obcan.ka@slezskadiakonie.cz.
Bc. Dana Zborovská,
sociální pracovník
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ŠKOLENÍ PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ
POMOCI
„Norma BOZP“
Školení v rámci BOZP
3 hodinové školení
Obsah školení: Novinky v poskytování předlékařské první
pomoci, Péče o bezvědomého, oživování, Krvácející rány,
Poranění pohybového aparátu, Neúrazové urgentní stavy
(cukrovka, epilepsie, astma atd.) V případě požadavků Vašeho
závodního lékaře, přizpůsobíme obsah školení.
„Základní norma zdravotnických znalostí“
Základní norma zdravotnických znalostí - 12-ti hodinové školení
(Evropský certifikát a Akreditace MŠMT ČR)
Termín: 7. 10. 2013 - 8. 10. 2013 (8:00 - 14:00)
Uzávěrka přihlášek je do 25. 9. 2103
Prezentace: od 8,00 hodin
Kurz je ukončen: písemný test
Obsah školení: Základy předlékařské první pomoci, transport
raněného, základy obvazové techniky ...... Absolvent obdrží
dvojjazyčný průkaz platných v zemích EU.
!!!Tato norma Vás neopravňuje vykonávat funkci zdravotníka na letních táborech pro děti apod..!!!
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POBYTOVÝ KURZ PRVNÍ POMOC
Chystáš se na střední školu se zdravotnickým zaměřením?
Chceš se naučit základy předlékařské první pomoci?
Chceš prožít báječných 8 dní a poznat nové kamarády?

Pak právě pro tebe je určen pobytový kurz
pro žáky II. stupně základních škol
Kdy a kde se takový kurz koná?
Úřad Oblastního spolku ČČK Karviná pořádá tento kurz
na základně KSVČ Juventus v Řece.
Termín konání je od 18. 10. 2013 do 25. 10. 2013
Co vše se naučíš?
Poskytnout první pomoc v různých situacích, jako jsou
popáleniny, zlomeniny, krvácení a spoustu další zranění
a stavů, při praktickém výcviku budeš jedním z členů posádky
sanitního vozu :o)) …
K čemu je takový kurz dobrý?
Absolventi tohoto mohou pomáhat při školení mladých
zdravotníků I. Stupně, můžeš své znalosti využít při soutěži
Hlídek mladých zdravotníků, můžeš se zúčastnit navazujících
školení (regionální studijní středisko a ústřední studijní
středisko)
A kolik to vše stojí?
Cena kurzu je 2600,- Kč (cena zahrnuje: dopravu, ubytování,
stravu 5x denně, pojištění a materiál k výuce).
Co dělat, když rodiče nemají potřebnou hotovost?
Je možné si domluvit splátkový kalendář, ale celá částka
by měla být doplacena nejpozději v den odjezdu.

„Zdravotník zotavovacích akcí“
a „Základní norma zdravotnických znalostí“
Zdravotník zotavovacích akcí - 40-ti hodinové školení
(Akreditace MŠMT ČR)
Termín: 2. - 3. listopadu 2013 (8-16 hod)
9. - 10. listopadu 2013 (8-16 hod)
16. listopadu 2013 (8-16 hod)
Uzavírka přihlášek: 20. října 2013
Prezentace: od 8,00 hodin
Platnost průkazu: 4 roky
Kurz je ukončen zkouškou: písemný test, ústní zkouška, praktická zkouška
Obsah školení: Hygiena a epidemiologie, základy somatologie,
předlékařská první pomoci, transport raněného, základy zdravotnické dokumentace, práce zdravotníka na zotavovací akci.
Absolvent kurzu obdrží průkaz z platností na 4 roky a smí
vykonávat dle zákona 258 funkci zdravotníka na zotavovacích
akcích pro děti.
Český červený kříž
Úřad Oblastního spolku Karviná,
Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná-Mizerov
tel: 596 312 206-7, mobil: 607 752 550
web: www.cckkarvina.cz
email: lederer.radim@cckkarvina.cz

Bližší informace na:
Ú OS ČČK Karviná,
Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná-Mizerov
Tel: 596 312 206-7, mobil: 607 752 550,
email: lederer.radim@cckkarvina.cz
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FANTASTICKÝ VÍKEND KONCEM ČERVNA PROŽILY
RODINY S DĚTMI Z ALBRECHTIC A BLÍZKÉHO OKOLÍ.

O

rganizátorem pobytu na chatě Slunečná v Dolních Moravicích bylo Křesťanské společenství v Albrechticích,
které se ve svých aktivitách mimo jiné soustředí na podporu
rodin. O rodinný pobyt na horách byl velký zájem, celkem
se přihlásilo 56 účastníků včetně dětí.
„Veselého víkendu“ se zúčastnili nejen věřící manželé, ale
i pozvané rodiny ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Hlavním záměrem pobytu bylo vzájemné seznámení rodin,
výměna zkušeností a načerpání sil a inspirace do budoucna.
Organizátoři připravili pro rodiče vzdělávací přednášky,
které přinesly určitý vhled do problematiky harmonického
manželství, úspěšné výchovy dětí, či rozumného hospodaření
s domácím rozpočtem. Děti měly souběžně, také svůj program.
„Cílem programu bylo podpořit rodiče v jejich nasazení
a zájmu o formování svých dětí. Rodiny se mohly zúčastnit
jakékoliv části společného programu, případně si utvořit
program vlastní a poznávat okolní krásy přírody. Většina
rodin využila naši nabídku společného relaxačně-vzdělávacího
programu. Bylo nám spolu dobře, užili jsme si spoustu legrace,
rodiče se sami aktivně zapojovali do programu,“ uvádí Jaroslav
Kučera, který měl na starosti organizaci programu.
Ceníme si rodiny jako důležité součásti společnosti, proto
nám leží na srdci podpora a rozvoj rodin s dětmi. Naše
poděkování patří Nadaci OKD, která částkou 10 000 Kč
podpořila tento náš projekt“, dodává vedoucí pobytu Vlastimil
Sztefek. Jako zaměstnanci OKD se mu podařilo získat na tuto
akci miniGrant z programu Nadace OKD s názvem Srdcovka.

Kromě přednášek, přátelské atmosféry a nových přátel přinesl
společný víkend i prostor ke vzájemnému sdílení u kávy
či čaje, pobavení a uvolnění během sportovních aktivit, výletu
či večerních programů. Své důležité místo měla i krátká
duchovní zamyšlení. Podle ohlasů u velkých i malých byl
„Veselý víkend“ pro všechny zajímavým zážitkem, na který
budou dlouho všichni příjemně vzpomínat.
Připravila Sztefková Alena

Albrechtické listy

J

CO NÁS ZAJÍMÁ / NAŠE ŠKOLY

LUDOWYM PIÓRYM

ak w telewizie posłóchóm ty reklamy na lyki, kiere za
chwileczke robióm z krypli supermanów, tóż se aji kóntrolujym jeśli też co nie potrzebujym.
Na „Kanale” żech rozmyśloł czy se móm kupić „prostynol”,
bo po trzech piwach żech se musioł dwa razy odwodnić. Jak mie
śmigło w kolanie, tóż to isto z tego, że nie kupujym „koldreks
forte”, a po dwóch kichnyciach na zdrowi muszym brać „muconosal” aby se mi rozszyrzył nos i móg żech lepszy dychać smog.
Też bych se mioł kupić ty nalepki na piynty co wycióngnóm

S
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wszystko ciynżki jak człowiek spi. Mioł bych chodzić w „kosmicznym dysku”, pić kombuche, aloe vera, używać wiagre,
ginko bilobe, jeść gadziory co rosnóm na strómach, a mazać
se głowe kurzińcami aby mi narosły nowe włosy... Wszystko
je nejlepsze, homeopatyczne, nimusicie ani chodzić do dochtora, a za chwile bydziecie wylyczóni – jyny se to kupcie aji
bez receptu za drogi pinióndze.
Chwała Bogu, że mie eszcze rozum a mało piniyndzy jako
tako haltuje.

O CHOROBIE

ym tam mie chytnie jakosi nimoc. Jak wiym, co mi je, tak
to je dobre, choć to dobre nima. Wiym, że lyczóno ryma
trwo siedym dni a nielyczóno tydziyń. Nejlepszy je zalyść
pod pierzine, napić se lipowego teju z miodym i aby żodyn
do mie nie mówił. I tak ta choroba też zy mnóm se nudzi
a nakóniec se wykludzi.
Sóm ale sytuacje, jak i zdrowy człowiek, jak se z urzyndowego
papiyru dowiy, że je ciynżko nimocny, tak ulegnie.
Było też tak i zy mnóm.
Na szachcie, jak żech robił, my musieli co dwa roki chodzić
do ryntgynowego autobusa niechać se zrobić obrozek pluc.
Po swaczynie żech szeł na ryntgyn a po ceście żech potkoł
inżyniera Dude, kierego uż z dołu wyciepali na wyrch, bo
mioł dziurawe, zapruszóne pluca. Ku tymu był z tych lyków,
co musioł brać, taki narkoman. Warził se tej z czyków,
wybiyroł kiśniczki z czyrwiónym krziżym, a jod wszystki
tabletki co naszeł, aji taki, co brały baby jak miały swoji dnie.
Był też dycki tak moc ukecany, bo robił na dispeczinku
i wrzeszczoł po hawiyrzach. Jak go kiery potkoł na szachcie,
tak se nimóg Dudowi wyszkubać.
Ze słószności żech starszymu inteligyntowi doł piyrszyństwo
do tego ryntgynowego autobusa, tak ónego, a potym aji mie
zaregistrowali. Potym se my poseblykali koszule, a Duda fórt
kecoł z baculatóm siostrziczkóm i stało se, żech szeł piyrszy
na ryntgyn, za mnóm narkoman Duda. Powinność żech
wypełnił i było wszystko w porzóndku na dwa roki.
Za tydziyń ale moja Brónka miała upłakane oczy, moc nie
mówiła, jyny mi wiyncyj maściła obiady. Na drugi tydziyń
mi wieczór powiedziała, że pocztorka mi prziniósła przedwołani z plucnego z Cieszyna! Naroz żech mioł uż tubere. Pichało
mie pod każdym ziebrym, zaczón żech aji kuckać, aji odpluwać,
blednył żech, aji 37 a 50 cyntli żech namierził pod parzóm.
Wszystko ukazowało, że móm na betón tubere.
Rano żech se wykómpoł, do taszki wzión toalete, ryncznik
i piżamo, pojechoł do Aleji…
W poczekalni było moc ludzi, sami wychyrtli tuberocy, co uż
sporo czasu przebyli w Jabłónkowie, Jeżniku i chwolili se, kaj
było lepszy. Stowały mi włosy na głowie, bo my mieli rozestawiónóm chałupe, dłógi, było mi też luto Brónki, że to cały
tydziyń wiedziała a tropiła se sama.
Jak mie po godzinie czakanio zawołoł doktór, kiery mówił
zy mnóm przez gazmaske i ordynowoł w gumowych rynkawicach, tak żech mioł straszny strach, jak to zy mnóm dopadnie.
Legnył żech se na deske pokrytóm wikslajwantym, wszyscy
uciykli i dziwali se na mie okiynkym a nady mnóm to zacharczało, zaczły gónić ryntgyny, jak sympy nad zdechlinóm…
Potym żech se oblyk a musioł poczkać, aż ty fotki wywołajóm
i uschnóm. Zaś żech czakoł dobróm godzine, kiero se mi zdała
tydniym, uż żech aji rozmyśloł, że uciekym, ale i tak by mie
policajci naszli przi Brónce…

Potym mie pan doktór zawołoł. Ni mioł uż rynkawice ani
gazmaske na gymbie. Przed sebóm mioł fotke pluc z autobusa
i ty fotki, co przed godzinóm mi zrobili. Przidziwowoł se
tymu, nimóg pojónć, żech se abo tak wartko wylyczył, abo
cosi se stało ku lepszymu. Wtedy mi też doszło, co tyn Duda
wybaranił. Wiesioło żech doktorowi prawił aż wychledo
Dudowóm fotke pluc i też tak było. Duda mioł plucka jak
szesnostka, ale moji…
Doktór mie ubezpieczył, że móm pajszle w porzóndku i że
mogym iść do dómu. Moc żech mu podziynkowoł, zapómnioł
żech kuckać, przestało mie pichać, aji farbe żech mioł inakszóm – do rużowa. Dostoł żech szmak na wielkóm półke i tak
żech lecioł do Hojera, zatelefónowoł Brónce aż se nie staro.
Przi barpulcie żech niechoł pieknóm utrate za wylyczyni
i pojechoł do Olbrachcic za żónkóm!
I tak w żywocie nikiedy bywo!
Własne przeżycia

PEVNOST MORAVSKÁ

V

červnu se v Havířově konala meziškolní soutěž ve stylu
známé soutěže Pevnost Boyard – Pevnost Moravská aneb
Interaktivní přežití v divočině.
Naši školu reprezentovalo šestičlenné družstvo ve složení
Ondra Chodura, Standa Palowski, Pavel Jeřábek, Kuba
Krupinský, Marek Firla z 9. A a Matěj Kardoš ze 7. B. Podařilo
se jim splnit dané úkoly s ekologickou tématikou, prokázali
spoustu znalostí o přírodě a z pokladnice si odnesli nejvíc
zlaťáků.
A jak to vše dopadlo? Pohár pro vítěze putoval do Albrechtic,
naše škola obhájila loňské prvenství a porazila havířovské
školy již po třetí.
Gratulujeme vítěznému družstvu.
Mgr. Miriam Charvátová
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 NA ZŠ A MŠ ALBRECHTICE

P

rázdniny utekly jako voda a je tady opět nový školní rok.
Tradičně se žáci se svými učiteli sešli na nádvoří školy
a 2.9.2013 se poprvé v tomto školním roce rozezvučelo
školními chodbami zvonění školního zvonku.
Všechny žáky naší školy, pedagogy, rodiče a další hosty,
kteří doprovázeli děti, přivítala ředitelka školy Mgr. Pavla
Martinková. Přítomní hosté – starosta Obce Albrechtice
Ing. Vladislav Šipula, předsedkyně SPOZ paní Helena Bubiková,
předseda školské a kulturní komise pan Martin Šipula a předseda
sdružení „Rodina a škola“ pan Marek Miech ve svých krátkých
proslovech pozdravili žáky a popřáli jim mnoho úspěchů

v novém školním roce. Do školy nastoupilo celkem 261 žáků
a z toho do prvních tříd 33 žáků, pro které byl tento den
obzvlášť významný a výjimečný. Jako památku na tento
den obdrželi od svých starších spolužáků – deváťáků šerpu
s nápisem „Prvňáček 2013“.
Přejeme tedy všem žákům hodně úspěchů v získávání vědomostí
a znalostí a také mnoho zážitků při nejrůznějších mimoškolních
činnostech a aktivitách – ve škole v přírodě, na lyžařském
výcviku, na karnevalu, při malování na chodníku…
Mgr. Pavla Martinková

Žáci 1.A.

Žáci 1.B.

Prvňáčci.

Zahájení školního roku 2013/2014 ve 4.A.

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI MK PZKO
WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 2013 R.

P

o dłuższej przerwie Zarząd MK PZKO organizuje dla
swoich członków i sympatyków wycieczkę. W tym roku
postanowiliśmy zwiedzić Kopalnię Soli w Bochni oraz
Klasztor OO. Benedyktynów w Tyńcu. Wyjazd w sobotę dnia
7.9.2013 r. o godz. 6.00 od Domu Robotniczego. Zgłosił się
już komplet osób do autokaru, co napawa optymizmem.
W dniach od 5. do 6.10.2013 r. Klub Kobiet organizuje
w Domu PZKO tradycyjną już wystawę robót ręcznych oraz
ciast, ciastek i ciasteczek, kołaczy, cudów z piernika i innych
wypieków.
Początek wystawy w sobotę 5.10.2013 r. o godz. 9.00, otwarte
będzie do godz. 18.00, natomiast w niedzielę 6.10.2013 r.
wystawa będzie czynna w godzinach od 9.00 do 15.00. Swoje
wyroby na wystawie zaprezentują także nasi Panowie.

Sprzedawany będzie również miód. Nasze Panie zapewnią
gościom bufet ciepły (obiad) i zimny, ciastka, kawę oraz
trunki. Przy sprzedaży będzie pomagać nasza starsza
młodzież z Klubu Młodych.
Dnia 12.10.2013 r. nasze MK PZKO organizuje Koncert
Jesienny. W programie wystąpią dzieci naszej szkoły oraz
zaproszeni goście, czyli zespół taneczny Błędowianie oraz
Chórek działający przy MK PZKO Sucha Górna. O bufet
zatroszczą się jak zawsze nasze niezawodne Panie z Klubu
Kobiet, a dlatego że to już pora jesienna, więc będą przysmaki
z ziemniaka. Przy sprzedaży będzie pomagać Klub Młodych.
W imieniu organizatorów serdecznie Państwa na wyżej podane
imprezy zapraszam.
Helena Bubik, Prezes MK PZKO
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RODINA A ŠKOLA VÁS ZDRAVÍ

N

ový školní rok se opět přihlásil, a pro nás rodiče, kteří
jsme ve sdružení Rodina a škola, začíná milá povinnost
a záliba, promyslet akce, které pro děti každoročně připravujeme. Kromě akcí, které se každoročně opakují, podporujeme
také kroužky, které, jak doufáme, budou děti plně využívat.
Ve spolupráci se školou se snažíme, aby se děti ve svém
volném čase, nevěnovaly jen zahálce, počítačům, sledování
nesmyslných, někdy až zbytečně brutálních filmů v televizi,
ale aby si našly svého koníčka, zájem o sport apod. K tomu,
abychom byli ve své činnosti úspěšní, potřebujeme pomoc
nejen od školy, ale hlavně od Vás rodičů. Někteří členové
z našeho sdružení odcházejí a proto hledáme ochotníky z řad
rodičů, kteří zaplní ony vzniklé mezery. Hledáme rodiče,
kteří si párkrát v roce udělají čas a jsou ochotni něco pro děti
udělat a zařídit. Samozřejmě, členské výhody jsou zaručeny.
Jaké výhody??? To se dozvíte, až se k nám přidáte. Pokud
máte zájem, informujte prosím, třídní učitelky svých ratolestí,
anebo se ozvěte ředitelce školy - Mgr. Martinkové.
Přeji všem dětem i rodičům úspěšný školní rok 2013/2014.
Těšíme se na hojnou účast při akcích, které pořádá ZŠ Albrechtice
a sdružení „Rodina a škola“.
Marek Miech
Předseda Raš Albrechtice

ANGLIČTINA HROU

V

e čtvrtek 6. 6. 2013 se konala soutěž v anglickém jazyce
pro žáky 2. stupně. Cílem tohoto soutěžního klání bylo
ukázat, jak dobře žáci ovládají konverzaci v cizím jazyce.
Na soutěž se všichni zúčastnění zodpovědně připravili a předvedli velice zdařilé scénky, rozhovory i monology. Pobavili
svými výkony jak porotu, tak i své spolužáky z 9.A a 7.B,
kteří jim vytvořili skvělé publikum. Pro porotu bylo velice
těžké rozhodnout, koho ocenit, a tak se nakonec rozhodla,
že výherci budou všichni soutěžící.
Nejvíce se líbila tato vystoupení: vtipy Michala Danela z 6.A,
scénka žákyň z 8.A – Karin Wlosokové, Nikoly Harakovské,
Kristíny Holbové a Moniky Hamroziové, soutěž ve vyprávění
vtipů o Chucku Norrisovi v podání Radka Janča, Pavla Jeřábka
a Marka Firly z 9.A a scénka žáků z 9.A – Jany Cieplikové,
Katky Kačmarčíkové, Martina Papaly, Danka Wróbela a Standy
Palowského.
Ve stříbrném pásmu se umístil rozhovor žákyň ze 6.A Marušky
Zamarské, Slávky Vlčkové a Natálky Pszczólkové a scénka
žáků 9.A – Ondry Chodury, Danka Wróbela, Standy Palowského,
Terezy Podjuklové, Aleše Dorníka, Terezy Švestkové a Silvy
Křížové.
3. místo získali: Erik Hawlasek z 6.A za své vyprávění
na téma Výlet do Havířova a scénka žáků 8.A – Dominika
Schwachuly, Lukáše Kellera a Michala Kožusznika.
Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za skvěle odvedené výkony,
které mohou ostatní žáky inspirovat a povzbudit v dalším studiu
anglického jazyka. Poděkování patří také všem učitelům
angličtiny za pomoc žákům při přípravě jejich vystoupení.
Mgr. Radka Kozlová
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BAREVNÝ DEN

N

a začátku června uspořádali žáci 9. A volby. Jaké? Volila
se barva pro BAREVNÝ DEN. Jednoznačně zvítězila
MODRÁ.
V pondělí 17. června téměř všichni žáci i učitelé přišli oblečeni
v modrém.
Na 2. stupni se uskutečnil MODRÝ DEN v rámci celoškolní
soutěže. A jak to dopadlo?
První místo obsadila třída 7. B, která získala 57 bodů z 80, což
bylo 71%.
Druhá byla třída 9. A, získala 67 bodů ze 100, což je 67%.
Na třetím místě skončila třída 6. A se 47 body ze 76 a 62%.
Velmi těsně o jediný bod byla čtvrtá třída 7. A s 61%.
8. A získala 43 bodů z 92, což je 47%.
Do barevného dne se zapojili i žáci 1. stupně a učitelé.
Mgr. Miriam Charvátová
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NOWY ROK SZKOLNY W NASZEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU

W

poniedziałek 2 września 2013 o godzinie 9.00, wraz
z zaproszonymi gośćmi: panem starostą inż. Vladislavem
Šipulą, paniami Heleną Bubik za aktyw obywatelski i PZKO
i panią prezes Macierzy Szkolnej Mariolą Nožička oraz rodzicami naszych pierwszoklasistów, rozpoczęliśmy uroczyście
nowy rok szkolny. Do klasy pierwszej przyszły dwie uczennice,
tak więc nasza szkoła, chociaż nadal będzie szkołą jednoklasową, nie potrzebuje w tym roku szkolnym wyjątku z Iiczby
uczniów, to samo dotyczy klasy przedszkola. W szkole uczyć
się będzie 15 uczniów a do przedszkola uczęszcza 19 dzieci.
Nowością, którą rozpoczęliśmy naukę jest kontynuowanie
bardzo ciekawej metody nauki czytania i pisania w klasie
pierwszej, która nazywa się SFUMATO – płynne (czy też
śpiewne) czytanie oraz iście nowoczesnej metody nauczania
matematyki wg profesora Hejnego. Zaraz w pierwszym dniu
pani nauczycielka Janina Guńka zaznajomiła rodziców z tą
wprawdzie rewolucyjną metodą, którą już od lat 40 ubiegłego
stulecia rozwija i wdraża w nauczanie w klasach pierwszych
szkół podstawowych w Czechach, na Słowacji, w Polsce,
w Kanadzie pan profesor RNDr. Milan Hejný, CSc. oraz
RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. i PhDr. Jana Slezáková-Kratochvílová, Ph.D.
W poniedziałek, 30 września, wyjeżdżamy wraz z grupą
przedszkolaków na tydzień do Zielonej Szkoły do Ligotki
Kameralnej, w której dzieci zapoznają się z ochroną naszej
przyrody oraz z piękną okolicą. Dalej w tym roku szkolnym

planujemy wyjazdy edukacyjne po naszym terenie, wyjazdy
do TL Bajka w Czeskim Cieszynie, kurs pływania na wiosnę,
współpracę ze szkołami w Stonawie, Cierlicku i Suchej Górnej
oraz wiele programów kulturalnych również w wykonaniu
naszych uczniów i przedszkolaków.
Wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły i przedszkola
życzę w nowym roku szkolnym dużo pomyślości i zadowolenia
z nauki.
mgr. Jolanta Kožusznik
dyrektor szkoły i przedszkola w Olbrachcicach

ŠVP „MORÁVKA“ 2013 „INDIÁNI Z ALBRECHTIC“

J

iž od začátku května jsme se nemohli dočkat dne, kdy
odjedeme do beskydské přírody za dobrodružstvím. Den
„D“ přišel. Bylo pondělí 10. června a 25 malých albrechtických indiánů bylo připraveno vydat se na cestu za poznáním
a dobrodružstvím. Asi po hodinové cestě autobusem jsme
dorazili na místo. Uprostřed lesů na samotě se objevila útulná
chata, která nám měla poskytnout útočiště. Přivítal nás velice
příjemný personál a hlavně omamná vůně připraveného
oběda, na který jsme se všichni moc těšili. Naše dobrodružství
začalo hned v pondělí, kdy jsme se po vybalení a odpočinku
šli seznámit se zdejší přírodou. Šamanka a Zpívající Vodopád
(tak se jmenovaly naše paní učitelky Pavla a Šárka), nás
zavedly na krásnou mýtinku do lesa a tam to vše začalo.
Objevili jsme stopy po dávném indiánském kmeni, který nám
tam zanechal vzkaz, abychom nadále chránili tuto mýtinu.
Začali jsme stavět naše týpí, stavěli domečky pro zvířátka,
poslouchali zvuky zvířat a zvuky lesa. V lese se nám velice
zalíbilo a tak jsme se tam v průběhu týdne ještě několikrát
vrátili. Bohužel nám další den počasí nepřálo, ale my jsme
měli i tak plné ruce práce. Vyráběli jsme si indiánské náhrdelníky a čelenky, malovali trička, tvořili totem, zpívali indiánské
písně, povídali jsme si o indiánech, hráli hry. Byl to den plný
překvapení a nových zážitků, ale to nejpěknější přišlo
po večeři, kdy jsme si všichni společně u totemu vymysleli
každý své indiánské jméno. Během dalších dnů jsme navštívili ranč s koníčky, sádky s rybami, podívali jsme se k přehradě
a ke splavu. Na těchto cestách za novým dobrodružstvím
nás provázely také dvě další indiánky „Noční Sova“ a „Bystré
Oko“. Den před našim odjezdem jsme se vydali hledat po stopách starých indiánů zakopaný indiánský poklad. Museli
jsme ovšem nejdříve splnit několik nelehkých úkolů, které

jsme ovšem hravě zvládli a našli jsme plný hrnec čokoládových zlaťáků. Večer nás čekalo ještě jedno překvapení.
Po večeři nás Šamanka zavedla před chatu a tam svítila malá
světýlka, která nám ukazovala cestu. Čekala nás stezka indiánské odvahy, kterou jsme všichni slavnostně splnili přísahu
malého indiána. Tady se ukázalo, že jsme schopni pomoci
jinému nebo podat pomocnou ruku v nouzi kamarádovi.
Ukázalo se, že táhneme za jeden provaz a že jsme opravdu ten
správný indiánský kmen malých kluků a děvčat z albrechtické
školky. Poslední den jsme se rozloučili nejen s přírodou,
se zvířátky, ale i s naší chatou, ve které jsme společně prožili
pět báječných dnů. Cítili jsme se tu jako doma. Myslím si,
že všechny děti a také paní učitelky odjížděly plné nových
zážitků a krásných vzpomínek.
Jančarová Šárka, Brzozová Pavla
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SVĚTOVÉ MISTROVSTVÍ V HÁZENÍ PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK

V

e čtvrtek 13. 6. 2013 se v Ostravě konal 8. ročník Světového mistrovství v házení papírových vlaštovek.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Martina Glogarová, Agáta
Charvátová, Kuba Starzyk, David Grabovský, Vojta Gabrhel
ze 3.A, Sára Ruhswurmová a Klaudie Branikovičová ze 4.A,
Matyáš Kündel z 5.A, Kuba Gabrhel, Michal Danel, Petr
Cygonek ze 6.A, Bára Olšarová ze 7.A, Karolína Szczygielová
ze 7.B, Bára Kobzová a Ondra Chodura z 9.A
Poctivý měsíční trénink se opravdu vyplatil. Celkem si žáci naší
školy odvezli 5 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí.
V disciplíně hod na přesnost vyhrála Sára Ruhswurmová,
která vybojovala další zlatou medaili v běhu s vlaštovkou.
Bronzovou medaili v běhu získala Agáta Charvátová, která
ještě zvítězila v disciplíně vlaštovkový golf mladších žáků.
Ve stejné disciplíně získala zlato za starší žákyně Bára Olšarová.
Ondra Chodura v golfu s vlaštovkou byl druhý a celkem
získal tři stříbrné a dvě bronzové madaile.

V běhu s vlaštovkou byl nejrychlejší a zvítězil Jakub Starzyk.
Matyáš Kündel získal dvě stříbrné medaile v běhu s vlaštovkou
a hodu na přesnost.
Michal Danel vybojoval dvě bronzové medaile v běhu s vlaštovkou a hodu do dálky.
Družstvo ve složení Bára Olšarová, Karolína Szczygielová,
Kuba Gabrhel a Ondra Chodura doběhlo na 3. místě.
Naši žáci se ve velké konkurenci neztratili a dobře reprezentovali naši školu. V disciplíně běh s vlaštovkou stáli na stupních vítězů jen naši žáci, vybojovali 1., 2. i 3. místo.
Při slavnostním vyhlašování bylo celkem šestnáctkrát slyšet
ZŠ Albrechtice a stali jsme se nejúspěšnější školou tohoto
Mistrovství.
Soutěžící získali pěkné odměny i zkušenosti a věříme,
že se jim bude dařit i v příštím roce.
Mgr. Miriam Charvátová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V HOTELU JAVOR V ŘECE

V

prvním červnovém týdnu se zúčastnili žáci 1. stupně
školy v přírodě. Pravda, počítali jsme se vším, ale s tím,
že nám celý pobyt proprší, tak to tedy určitě ne. Zjistili jsme
ale, že naši žáci jsou děti do nepohody a téměř trvalého deště
se nezalekli. Měli totiž před sebou bohatý program, který se
konal částečně v klubovnách hotelu a částečně i v pláštěnkách
venku. Děti se mohly zapojit do matematického závodu,
postřehového závodu, soutěže v hodu vlaštovkou a děvčata
soutěžila o nejzajímavější účes. Zajímavý byl pro děti
i postřehový běh, kdy si měly na vyznačené trase všimnout,

co do přírody nepatří. Denně všichni řešili zajímavé kvízy
a určitě ještě dnes vzpomínají na diskotéku.
Na závěrečný večer si každá skupina připravila zajímavý
program. Také byly vyhodnoceny všechny soutěže a ti nejlepší
dostali ceny.
Za pár týdnů se mohou těšit na školu v přírodě žáci 2. třídy,
kteří se z kapacitních důvodu červnového pobytu nemohli
zúčastnit. Věřme, že si pobyt také užijí a že počasí bude lepší,
než měli jejich spolužáci v červnu.
Mgr. Ingrid Demelová
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OPĚT SE TO POVEDLO…

R

ok s rokem se sešel a my jsme mohli bilancovat, kdo
nasbíral nejvíce starého papíru.
Do sběru se zapojily nejen děti, ale příkladem byly i paní
učitelky. P. uč. Kowalczyková přispěla 192 kg starého papíru
a p.uč. Demelová 243 kg. Nejaktivnější žáci se těšili na výlet
do Moravského Švýcarska. Na mapě bychom tento název
určitě nenašli, ale kdo tuto oblast navštíví, určitě ji nenazve
jinak. Příroda opravdu vybízí k tomuto pojmenování.
Autobusem jsme dojeli až do prostoru Libavá do údolí řeky
Bystřice. V Hrubé Vodě jsme nasedli na vlak a po dvou
zastávkách jsme vystoupili v obci Jívová. Odtud jsme šli pěšky
překrásnými zákoutími hlubokého údolí, kde jsou skály,
kamenná moře a říčka, která vybízí k drobnému osvěžení.
Procházeli jsme místy, kde se dříve těžil kámen a postupně
jsme se dostali ke pstruží farmě. Odvážní se brodili řekou.
Po krátkém stoupání jsme se dostali na skalní vrchol Malý
Rabštýn. Pak jsme už lesními stezkami došli do obce Domašov.

Tam jsme si odpočinuli. Poté jsme autobusem přejeli
do Šternberku, kde jsme navštívili podzemí zrušeného Augustiánského kláštera a také jsme obdivovali dnešní výzdobu
a hudební nástroje z minulých staletí. Slyšeli jsme ukázky hry
na cembalo a varhany.
V podvečerních hodinách jsme se rozloučili s městečkem
vydali se zpět do Albrechtic. Cestu autobusem jsme si zpříjemňovali kvízem. Jeho otázky souvisely s nabytými informacemi celého dne. Kdo byl úspěšný, získal malou odměnu.
Už při cestě zpět všichni přislíbili, že i v příštím roce budou
papír sbírat, protože si nechtějí nechat ujít další zajímavý výlet.
Poděkování patří doprovodu: p.uč. Přívratské, p. Kampasové
a Ing. V. Horskému.
Mgr. Ingrid Demelová
organizátor výletu

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA
Vás zve mezi nás do tělocvičny, aby jste poznali své tělo a pohybu se nebáli.
Proto přijďte mezi nás
Každé pondělí
16.00 - 17.00 Malá tělocvična cvičení mladších
a předškolních žáků
17.00 - 18.00
cvičení starších žen a mužů
18.00 - 19.00
cvičení mladších žen
16.00 - 19.00 Velká tělocvična volejbal muži + ženy

Každý čtvrtek
16.30 - 17.30 Malá tělocvična cvičení Rodičů a dětí
17.30 - 19.00
sportovní hry
16.00 - 19.00 Velká tělocvična míčové hry - nohejbal
Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ Albrechtice u Českého Těšína
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KRÁTKÝ SESTŘIH ČINNOSTI PAK ALBRECHTICE

L

etní období je náročné pro všechny hráče pétanque. Každý
víkend se hraje dle rozpisu na domácí anebo republikové
či zahraniční půdě!

Dalším turnajem seriálu MČR, bylo MČR trojic v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde barvy Albrechtic dobře reprezentoval
Václav Valík v družstvu JAPKA - 10. místo a družstvo Poláchů,
kteří skončili na 24. místě.

Jaroměřice nad Rokytnou.
Předávání ocenění juniorům.

Po předchozím zpravodajství v AL, se konal turnaj 18.5.2013
CC Polska, kde jsme skončili ve skupině 33. - 64. Je to trošku
zklamání, protože jsme určitě měli na lepší umístění, bohužel
to příslovečné štěstí stálo na straně soupeřů.
Další zkouška se konala v Olomouci 25.5.2013 a to MČR žen.
Družstvo Albrechtic se takového turnaje účastnilo poprvé
a skončilo na 7. místě. Ve stejném termínu se konal v Orlové
turnaj Memory Cup, kde jsme obsadili 2. a 3.místo.

Boje pokračovaly na regionálním turnaji v Litovli 5.7.2013,
družstvo Albrechtic obsadilo 11. místo.
Každoročně probíhá v polském městě Żywiec, mezinárodní
pétanque festival, kterého se pravidelně účastníme. Letos
jsme v družstvu ČR získali Pohár národů, který zdobí naši
galérii úspěchů!

Mezinárodní pétanque festival v polském městě Żywiec.

Turnaj Memory Cup v Orlové.

1.6.2013 proběhlo klání jednotlivců na domácí půdě, který byl
obsazen dostatečným počtem hráčů a byl zařazen do bodovacího systému ČAPEK. Naši hráči skončili na 2., 6. a 8. místě.
Turnaj byl dobrou přípravou pro nadcházející MČR jednotlivců,
který se uskutečnil 8.6.2013 na půdě Vojnův Městec. Turnaj
nám nepřinesl výraznější úspěch, kromě 20. místa ve střelbě,
které obsadil Vojtěch Žiak!

20.7.2013 na turnaji v Krumsímě Albrechtičtí hráči skončili
na 11., a 13. místě.
Slavkovský prestižní turnaj přinesl pro naše barvy 6., 11., a 23.
místo, což je poměrně dobrý výsledek vzhledem na silně
obsazený turnaj. Olomoucké Mozartovy Koule, které loňského
roku byly pro nás velice příznivé, se nám trošku odkulily
a zastavily se na 7., 15., a 16. místě.
CC Slovensko nám přinesl umístění až ve skupině 17. – 32.
místo, což je v evropské konkurenci vcelku dobrý výsledek!
Některé turnaje musíme z ekonomických důvodů vynechat.
Jsou organizovány na druhém konci ČR, což je pro nás, jak
časově, tak finančně nedostupné! Do konce roku je ještě několik
turnajů v bližším okolí, které budeme absolvovat a doufejme
i úspěšně zakončovat!
Všem, kteří se snaží s větším či menším úspěchem reprezentovat Albrechtice na poli PETANGUE, DĚKUJEME!
Zpracoval: Jan Bukovčík
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV - FK BANÍK ALBRECHTICE - PODZIM 2013
Kolo
2.
2.
3.
3.
3.
3.
ČP
ČP
4.
4.
4.
4.
2.
2.
1.
5.
5.
5.
5.
2.
6.
6.
6.
6.
3.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
5.
9.
9.
6.
10.
10.
10.
10.
7.
11.
11.
11.
11.
8.
12.
12.
12.
12.
9.
13.
13.
13.
13.
1.
1.
1.
1.

Dr.
D
M
SŽ
MŽ
D
M
SŽ
M
SŽ
MŽ
D
M
MŽ
SŽ
SP
D
M
SŽ
MŽ
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SŽ
MŽ
D
M
SŽ
MŽ
D
M
SP
D
M
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SŽ
MŽ
M
D
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SŽ
MŽ
D
M
M
SŽ
MŽ
D

Datum
18.8.
18.8.
24.8.
24.8.
24.8.
25.8.
28.8.
28.8.
1.9.
1.9.
1.9.
1.9.
4.9.
4.9.
5.9.
7.9.
7.9.
8.9.
8.9.
12.9.
15.9.
15.9.
15.9.
15.9.
19.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.9.
3.10.
5.10.
5.10.
10.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
17.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
24.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
31.10.
3.11.
3.11.
3.11.
3.11.
9.11.
10.11.
10.11.
10.11.

Den
NE
NE
SO
SO
SO
NE
ST
ST
NE
NE
NE
NE
ST
ST
ČT
SO
SO
NE
NE
ČT
NE
NE
NE
NE
ČT
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE
ČT
SO
SO
ČT
NE
NE
NE
NE
ČT
SO
SO
SO
NE
ČT
SO
SO
NE
NE
ČT
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

Začátek
14.45
17.00
9.00
10.45
14.45
17.00
17.30
17.30
9.00
10.45
14.45
17.00
15.30
17.00
17.00
10.15
16.30
10.00
11.45
16.30
9.00
10.45
14.15
16.30
16.30
10.00
11.45
13.45
16.00
9.00
10.45
13.45
16.00
16.00
13.15
15.30
16.00
9.00
10.45
13.15
15.30
15.30
9.00
10.45
15.00
12.45
15.30
9.00
10.45
10.00
15.00
15.00
9.00
10.45
12.15
14.30
14.00
10.00
11.45
11.45

Domácí
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FC Biocel Vratimov
FC Biocel Vratimov
TJ DURMAN Staré Město
TJ Petřvald na Moravě
TJ Slovan Český Těšín-Horní Žukov
vítěz Fučík Orlová/FK Slovan Záblatí
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Bohumín B
TJ Sokol Skotnice
SK Beskyd Čeladná
FK AVÍZO Město Albrechtice
FK AVÍZO Město Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Těrlicko
SK Kravaře
SK Kravaře
TJ Havířov - Dolní Datyně
TJ Havířov - Dolní Datyně
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Petřvald u Karviné
AFC Veřovice
FC IRP Český Těšín
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
SK Brušperk
SK Brušperk
TJ Sokol Dolní Lutyně
1. FK Spartak Jablunkov
MFK Havířov B
MFK Havířov „A“
MFK Havířov „A“
SK Brušperk
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Sedliště
FC Slavoj Bruntál
FC Slavoj Bruntál
TJ Internacionál Petrovice

-

Vysvětlivky: M - muži D - dorost SŽ - starší žáci MŽ - mladší žáci SP - starší přípravka

Hosté
TJ Depos Horní Suchá
TJ ČSAD Havířov
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Nový Jičín
FK Nový Jičín
TJ Mořkov
TJ Bystřice
FC Kopřivnice
FC Kopřivnice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Slavia Orlová-Lutyně A
FC Ostrava - Jih
FC Ostrava - Jih
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm
SK Šenov
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Fryčovice
TJ Sokol Fryčovice
TJ Sokol Fryčovice
SK Stonava
TJ Depos Horní Suchá
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
1. FK Spartak Jablunkov
1. FK Spartak Jablunkov
FC Biocel Vratimov
FC Biocel Vratimov
MFK Karviná A
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
SK Dětmarovice
FC IRP Český Těšín
FC IRP Český Těšín
FC IRP Český Těšín
TJ Pražmo-Raškovice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
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PO DRUHE JSME BYLI MÁLEM MISTREM!

H

radec Králové hostil o prvním červnovém víkendu
mistrovství republiky ve volejbalu žáků ročníků 1999
a mladších. Po úspěchu mužů a starších žáků se málem VK
Ostrava „ml. žácí z naší školy”, dočkal letošního třetího mistrovského titulu. Tajným snem Saidových svěřenců byla účast
v semifinále. Tým odjel na turnaj bez dvou stabilních hráčů
ročníku 1999, které nahradily ročníky 2000 N. Konya
s M. Kardošem. Ale naše základna je pestrá a kvalitní a kluci
se s neočekávanou absencí vyrovnali. V základní skupině
porazili Příbram 2:0 a Bojkovice 2:1. Již tam se ukázala velká
kvalita Bojkovic, které se nám ještě jednou v dalším průběhu
turnaje postavili, a to bylo ve čtvrtfinálové skupině. Tam jsme
je porazili bez ztráty setu 2:0, stejně jako Brno a Prahu.

A přišel postup do semifinále! Trenér Said v tu chvíli zářil
spokojeností: „Na turnaji jsme dvakrát porazili vynikající
tým Bojkovic a vrcholem byl zápas s Českou Lípou, který
jsme v semifinále otočili z nepříznivého stavu 0:1, komplikace
přišly i ve druhém setu, ale kluci zabojovali a zvládli také
zkrácenou hru.“ Ve finále nás čekal suverén z České Třebové.
Said následnou prohru 0:2 a zisk stříbra komentoval takto:
„Soupeř byl jasně lepší. Kluci ale do finále proti celku, který
byl prošpikován kvalitním hráči ze Svitav či Litomyšle s příliš
velkým respektem. Pro nás byl vrchol semifinálový zápas
s Českou Lípou a následné stříbro už bylo něco navíc. „Kdo
si pověsil stříbrnou medaili na krk? Saidovo úspěšné družstvo
tvořili: A. Kozel, L. Potysz, J. Janošec, N. Konya, D. Schwachula,
J. Dziedzicz, M. Kardoš a D. Delong.
Said Habboudji

PLACENÁ INZERCE

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

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

Alena Kašparová, kontakt: 734 487 109
• lakování
• depilace horkým voskem
• parafínové zábaly
• masáže nohou
provozní doba: dle objednávek
PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ
Ctibor Izaiáš
Hornická 651, Albrechtice
(nové sídliště)

Mobil: 606 777 880

Kominictví

Albrechtice
a širší okolí

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

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
Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 20. 11. 2013 do 13:00 hod.
Vydává Obecní úřad v Albrechticích • Redakční rada: Ing. Vladislav Šipula, Juraj Legindi, Mgr. Pavla Martinková, Ing. Jindřích Feber,
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