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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 7. 11. 2013 do 13. 2. 2014
Rada obce Albrechtice vzala na vědomí:
- Smlouvu o prodeji části podniku, uzavřenou dne 7.11.2013
mezi Janem Navrátilem, jako prodávajícím a Michalem Vlašicem,
jako kupujícím a uzavřela s účinností od 08.11.2013 Dodatek
č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 30.03.2011 a pověřila
starostu podpisem Dodatku č. 2,
- výpověď Nájemní smlouvy k pronájmu nemovitosti č.p. 670
– Smuteční obřadní síň na ul. Školní v Albrechticích ke dni
1.12.2013 dle písemné žádosti Pohřební služby Jiří Doležal se
sídlem v Karviné a schválila ukončení nájemního vztahu
dohodou ke dni 31.12.2013,
- žádost Renáty Kazubowské, nájemce č.p. 593 na ul. Hlavní
v Albrechticích (bývalé Drobné provozovny), o souhlas
s podnájmem části nebytových prostor třetí osobě a souhlasila
s podnájmem zadní haly za podmínky oznámení účelu
podnájmu nájemcem vlastníku budovy,
- výpověď Nájemní smlouvy k pronájmu části nemovitosti
č.p. 714 – prostory Rehabilitace na ul. Obecní v Albrechticích
dohodou ke dni 31.12.2013 dle písemné žádosti Alžběty
Grocholové – Baranové a schválila ukončení nájemního vztahu
dohodou ke dni 31.12.2013,
- žádost Klubu vodního lyžování Havířov o.s., ze dne 9.12.2013
o poskytnutí finančního příspěvku a tuto neschválila,
- žádost o zařazení správního obvodu obce Albrechtice do
působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí pro nové programové
období 2014 – 2020 k zajištění spolupráce v oblasti podpory
rozvoje venkova,
- žádost Marka Kypúse, tanečního trenéra, o poskytnutí finančního příspěvku na podporu taneční Galashow pro děti konané
dne 30.1.2014 ve Stonavě a tuto neschválila.
Rada obce Albrechtice uložila:
- zveřejnit záměr pronájmu objektu č.p. 670 – Smuteční obřadní síň na ul. Školní v Albrechticích,
- zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor Zdravotního
střediska v Albrechticích na ul. Obecní 714 – Rehabilitace.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s umístěním lunaparku s atrakcemi provozovatele Václava
Tvardka v areálu Zámostí během konání Albrechtické pouti
uvedenými v písemné žádosti ze dne 21.10.2013, která se
uskuteční dne 29.6.2014.
Rada obce Albrechtice přijala:
- neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu MSK určenou
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce ve výši 98 600,- Kč.
Rada obce Albrechtice schválila:
- prodloužení výpůjčky místnosti č. 10 na ul. Kostelní 501
v Albrechticích společnosti Evangelizační centrum M.I.S.E.
se sídlem v Českém Těšíně a to do 31.12.2014,
- poskytnutí příspěvku na hromadné očkování psů, které
proběhne 22.5.2014 v obci Albrechtice, ve výši 50,- Kč

Autor fotografie: Marek Santarius.

na 1 psa těm majitelům psů, kteří mají uhrazené poplatky
za psa za rok 2014.
Rada obce Albrechtice poskytla:
- Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná finanční
příspěvek ve výši 5.000,- Kč účelově vázaný na akci „Koncert
pro bezpříspěvkové dárce krve okresu Karviná 2014“,
- Oblastnímu výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
v Karviné finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč účelově vázaný
na zajištění diplomů a odměn pro účastníky soutěže konané
dne 19.3.2014.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 10. 12. 2013
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce vzalo
na vědomí:
- informaci o možnosti poskytnout účelovou investiční dotaci
v rámci projektu ROP MSK 2.1.1. – výzva 30. na modernizaci
výuky a vybavení učebny fyziky v Základní škole a Mateřské
škole Albrechtice, ul. Školní 20 a rozhodlo schválit zajištění
financování 15% podílu způsobilých a 100% nezpůsobilých
výdajů v projektu z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce vydalo:
- Směrnici o zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce
Albrechtice.
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce
schválilo:
- rozpočet obce Albrechtice na rok 2014 včetně příloh, tzn.
i seznamu plánovaných investičních akcí a oprav
(www.obecalbrechtice.cz).
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva
obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce.
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DIAMANTOVÁ SVATBA

V

sobotu 8. února 2014 v obřadní místnosti Obecního
úřadu v Albrechticích oslavili 60 let manželství Ing. Bruno
a Bronislava Kalinovi. Starosta obce Ing. Vladislav Šipula
a předsedkyně komise Sboru pro občanské záležitosti
paní Helena Bubiková jubilantům poděkovali za práci nejen
pro rodinu, ale i obec a společnost. Kulturním vystoupením
blahopřáli děti základních škol, hudební doprovod připravili
pan Bronislav Palowski a pan Mariusz Danel.

Albrechtické listy

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Adámek Karel, Hawlasková Eva, Wilczková Valentýna,
Marek Samuel.
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.

Helena Bubiková
předsedkyně SPOZ

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 dožili nebo dožijí v 1. pololetí roku 2014
významného životního jubilea:
Budjač Albin, Kalinová Anna, Grzegorz Oskar, Milerská
Alžběta, Kožušník Ladislav, Tylková Kristina, Gincel Karel,
Harok Petr, Cieplik Josef, Labudková Anna, Černochová
Aurelie, Robosz Emil, Šály Edeltruda, Pavelek Ladislav, Puda
Antonín, Kornas Alois, Vlašicová Silvie, Firla Josef,
Schwachula Alfréd, Feber Antonín, Cielecká Aurelie, Smigová
Leontina, Ondruchová Anežka, Ciupa Jan, Strnad Zdeněk,
Cieślová Vanda, Fusiková Emilie, Jaroň Rudolf, Buchtová
Markéta, Sliwková Vanda, Dujava Juraj, Miczková Bronislava,
Wałoszková Helena, Tesarczyková Anežka, Drekslerová Emilie,
Puková Marie, Berecová Mária, Kornasová Lidie, Gradková
Anna, Palowská Štěpánka, Bujoková Helena, Koch Josef,
Smeliková Helena, Sikora Rudolf

XV. OBECNÍ PLES

D

ne 25.1.2014 se opět po roce naplnil sál Dělnického domu
v Albrechticích za účelem konání XV. obecního plesu.
Tuto akci již tradičně pořádá Obec Albrechtice ve spolupráci
s FK Baník Albrechtice. I v letošním roce byl ples velmi
vydařený. Děkujeme skupině Lady M pod vedením pana
Vladislava Bubíka a tanečnímu souboru Suszanie z Horní
Suché, kteří nás večerem provázeli. Velký dík také patří všem,
kteří nás sponzorsky podpořili, kuchařům a všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci plesu.
Kateřina Melišová
referentka kultury
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OZNÁMENÍ O HROMADNÉM
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPAD“
A ZE PSŮ V ROCE 2014

V

ážení občané,
sazba poplatku „za odpad“ činí 400,- Kč za osobu
a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově do 30.6.
příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 30.6.a do 30.9. příslušného kalendářního
roku.
Specifický symbol pro odpady 7337.

O

znamujeme občanům Albrechtic, že dne 22.5.2014
se bude konat očkování psů na níže uvedených svodech:

Sazba poplatku ze psů činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě
1. za prvního psa
1 200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
1 500,- Kč,
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku
1. za prvního psa
100,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu a tento držitel
má trvalý pobyt v bytovém domě (mimo rodinné domy)
1. za prvního psa
200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč.

13,30 – 14,30 hod. v parku u Dělnického domu
15,00 – 15,45 hod. v parku na Zámostí
16,00 – 16,30 hod. u hospody na Pacalůvce
Poplatek za vakcinaci 1 psa činí 130,- Kč. Obec z tohoto
poplatku uhradí 50,- Kč, a to pouze majitelům psa, kteří mají
zaplacen poplatek na rok 2014.
Doklad o zaplacení poplatku a očkovací průkaz předloží
majitel při svodu. Pes musí být na vodítku, v doprovodu
dospělé osoby a opatřen náhubkem.
Upozorňujeme, že příspěvek obce se vztahuje pouze na
hromadné očkování dne 22.5.2014.
Ing. Táňa Wojtynová
referentka ŽP

Splatnost poplatku ze psů:
a) nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku,
b) činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný ve dvou
stejných splátkách, a to v termínu do 30.4. a 31.8. příslušného kalendářního roku.
Specifický symbol pro místní poplatek ze psů 1341.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice,
a to v přízemí, dveře č. 2 (sekretariát) nebo v prvním patře,
dveře č. 22 (matrika) nebo také bankovním převodem na číslo
účtu 1721599329/0800.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení,
číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě
na tel. č. 596 428 448 přidělený variabilní symbol.

Složenky se v letošním roce nebudou posílat!
Kornelia Kapiasová,referent majetkoprávní
Renáta Papalová, referent finančního odd.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 2. ČTVRTLETÍ 2014
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben: 3
Květen: 1
10
8
17
15
25 (pátek)
22
29

Červen: 5
12
19
26

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 11. dubna
Pátek 9. května
Pátek 6. června
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 10. dubna
Čtvrtek 8. května
Čtvrtek 5. června

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
2., 9., 16., 23.,30. dubna
Středa
7., 14., 21., 28. května
Středa
4., 11., 18., 25. června
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
18. dubna
Pátek
16. května
Pátek
13. června
Zpracoval: Kolář Petr
Mistr skládky
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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HLEDÁME NOVÉ PÁNÍČKY,
POMŮŽETE NÁM?

LÉKAŘI V ALBRECHTICÍCH
Zubní ordinace
MUDr. Jaroslava Wichrová
Albrechtice, ul. Obecní 714
Tel.: 596 428 182

Albrechtické listy

Lejla, kříženka německého ovčáka
Stáří: 1 - 2 roky
Výška: cca 50 cm
Evidenční číslo: 1055
Lejla byla nalezena 24.11.2013
v Albrechticích. Je velmi hodná,
aktivní, kamarádská a vhodná
k rodinnému domu.

Ordinační hodiny
Pondělí
od 7.00 – 17.00
Úterý
od 7.00 – 14.00
Středa
od 7.00 – 15.00
Čtvrtek
od 7.00 – 12.00
Pátek
od 7.00 – 12.00

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Barbara Monczková
Albrechtice, ul. Obecní 714
Tel.: 596 428 181
Ordinační hodiny
Pondělí od 7.00 – 12.00
Úterý
od 7.00 – 12.00
Středa
od 13.00 – 16.00
Čtvrtek od 7.00 – 12.00
Pátek
od 7.00 – 12.00

Gynekologická ambulance
MUDr. Tomáš Šoustek
Albrechtice, ul. Obecní 714
Tel.: 596 428 433
Ordinační hodiny:
Pondělí
od 13.30 – 16.00
Úterý
od 7.00 – 11.00
Středa
zavřeno
Čtvrtek
od 13.30 – 16.00
Pátek
od 7.00 – 10.00

Filípek, kříženec knírače
Stáří: 6 – 7 let
Výška: cca 45 cm
Evidenční číslo: 589
Filípek byl nalezen 6.8.2010
v Dětmarovicích. Je to velmi klidný
pejsek hodící se ke starším lidem.
Líbilo by se mu na zahrádce, rád si hraje. Pracovníci útulku
se za tohoto pejska moc přimlouvají, neboť je v útulku již
delší dobu a nový domov si zaslouží.
SPOLU S NAŠIMI KAMARÁDY NA VÁS ČEKÁME:
Útulek pro opuštěné psy Dětmarovice
735 71 Dětmarovice 1168
Tel.: 596 542 239, 724 266 257
E-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cz
Facebook: Psí útulek Dětmarovice (okr. Karviná)
Provozní doba:
každý den včetně víkendů a svátků od 8.00 h do 15.00 h
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Lydie Machandrová
Zdravotní sestra Zuzana Hovančáková
Obecní 714
Albrechtice 735 43
tel. 59 642 81 83
email: ordinace.mudr.machandrova@email.cz
Pondělí
Útery
Středa
Čtvrtek
Pátek

Ordinační hodiny
od 8-12 hod. pro nemocné 12-14 hod.
od 8-12 hod. pro nemocné 12-14 hod.
od 8-11 hod. pro nemocné
11-14 hod.
od 8-16 hod.
od 8-12 hod. pro nemocné 12-13hod.

Ž

ádáme manželské páry, které v letošním roce oslavily
nebo oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo
diamantovou svatbu – 60 let manželství, nechť informují
matriku Obecního úřadu v Albrechticích.

pro zvané
pro zvané
poradna

Iveta Chodurová
matrikářka

pro zvané

Příjem nových pacientů: ANO
Nadstandardní očkování a služby - za úhradu:
• proti klíšťové encefalitidě
• žloutence typu A
• proti meningokokům
Pro neregistrované pacienty (děti i dospělí) CRP test na vlastní
žádost -150,- Kč
Nástřel náušnic 400,- Kč

VÝZNAMNÁ JUBILEA MANŽELSTVÍ

UPOZORNĚNÍ

Ž

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

Albrechtické listy

INFORMACE Z OBCE

OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední dva měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 32
oznámení, řešeno 23 přestupků na úseku silničního provozu,
8 přestupků dle §46/2 zák.200/90Sb. porušení OZV č.03/2001
čl.V. „o nakládání s komunálním odpadem“, porušení OZV
č.03/2005 čl.3 „povinnosti držitelů psů“ a porušení OZV
č.01/2013 „o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“.
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• Dne 27.1.2014 v 09.20 hodin osobně oznámila hlídka PČR
Těrlicko, že má nahlášeno vloupání do sběrného dvora Depos
v Albrechticích. Hlídky společně na místě zjistily vypáčenou
mříž a rozbité boční okénko v domečku správce. Na místě byla
zjištěna také uštípnutá mříž na plechové boudě, ale nikde nic
nechybělo. Stopy pachatelů vedly k nádraží ČD Albrechtice
a odtud směrem k části obce Bažantnice. Případ řeší PČR
Těrlicko jako trestný čin vloupání.

• 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 3 přestupky. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 12.12.2013 v 11.34 hodin telefonicky oznámil L.J.
z Albrechtic, že na ul. Rakovecké je na rybníku neznámý pes,
který je uvězněný na ledové kře a nemůže se dostat na břeh.
Hlídka OP vyjela na místo a zjistila psa uprostřed rybníka.
Pes byl vyplašen a nedalo se k němu dostat. Na místo byla tedy
přivolána hlídka HZS z Havířova, které se podařilo psa
vytáhnout na břeh. Jelikož pes neměl evidenční známku a jeho
majitel nebyl znám, hlídka OP informovala odchytovou službu
a ta psa odvezla do útulku Dětmarovice.
• Dne 30.12.2013 v 05.37 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na ul. Těšínské došlo k dopravní nehodě
se zraněním, na místo vysílá svou hlídku a žádá o součinnost.
Hlídka OP ihned vyjela na místo, kde spatřila v křižovatce ulic
Těšínská a Pod Červenkami dvě havarovaná vozidla. Jednalo
se o vozidla Ford Tranzit a Škoda Felicia. Řidič a spolujezdkyně
Škody utrpěli při nárazu poranění hlavy, ale byli při vědomí
a s hlídkou komunikovali. Vzápětí na místo dorazila RZS
Havířov, která poskytla zraněným ošetření a poté oba odvezla
do nemocnice Havířov. Na místo také dorazila hlídka PČR
Těrlicko, HZS Havířov a dopravní policie, která si případ
převzala. Hlídka OP po celou dobu zásahu usměrňovala dopravu
a na místě vyčkala do příjezdu odtahových služeb, která
havarovaná vozidla odstranila z vozovky. Komunikace byla od
07.47 hodin opět průjezdná bez omezení.
• Dne 9.1.2014 v 20.15 hodin telefonicky oznámila Š.M.
z Albrechtic, že zjistila vypáčenou petlici od zámku na vratech
její garáže. Hlídka OP na místě zjistila, že neznámý pachatel
přecvakl petlici na vratech, ale hlavní zámek zůstal uzamčen.
Majitelka tedy garáž odemkla a bylo zjištěno, že se nic neztratilo.
Na místo byla přivolána hlídka PČR Těrlicko, která pořídila
fotodokumentaci a porušenou petlici odvezla k expertíze.
• Dne 13.1.2014 v 13.25 hodin osobně oznámil K.M. z Albrechtic,
že došlo k vloupání do skladu jeho firmy. Na místo byla přivolána
hlídka PČR Těrlicko a ta si případ převzala.
• Dne 15.1.2014 v 15.01 hodin telefonicky oznámila B.K.
z Albrechtic, že nalezla u bývalé restaurace „Štola“ v částí
obce Pacalůvka čtyři odložená štěňata. Hlídka OP telefonicky
kontaktovala odchytovou službu, která psy odvezla do útulku
v Dětmarovicích.

• Dne 27.1.2014 v 10.50 hodin během pochůzky byl zjištěn
na ul. Nádražní ležící muž, který silně krvácel z nosu. Muž
upadl a zlomil si nos. Lustrací zjištěno, že se jedná o P.E.
z Albrechtic. Na místo byla přivolána RZS a ta muže odvezla
k ošetření.
• Dne 28.1.2014 v 07.55 hodin osobně oznámila H.M.
z Albrechtic, že chce nahlásit nález elektrického skútru, který
stojí odstavený vedle její zahrady. Pravděpodobně tam stojí od
noci a nikdo se k němu nehlásí. Hlídka OP el. skútr převezla do
služební garáže a o nálezu informovala dozorčího PČR Těrlicko.
Následným pátráním bylo zjištěno, že skútr pochází z vykradeného sklepa. Podařilo se vypátrat pachatele a majiteli byl
skútr vrácen. Věc je nadále v šetření PČR Těrlicko.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:
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O KAPLICZKACH

J

ak żech tak chodzowoł tóm naszóm przepieknóm
ziymeczkóm, tóż mie też kole cest witały wszelijaki
kapliczki, pozdrowiały swymi napisami przidrożne krziże,
aji pieknie ozdobióne źródełka se mi za darmo dały napić
fajnej wodziczki.
W pamiynci móm zachowane ty piekne miejsca, a jak se na
nich spómniym i zawrzym oczy, tóż żech je hned na Hyrczawie,
na Górnej Łómnej, w Bojnicach abo w Łynckim Lesie. Spóminóm se też na źródełko i kapliczke w Rajecki Lesnej, kaj jak
se chcecie napić lyczniczej wody, musicie piyrsze uklynknyć
przed Maryjóm, a jak nie ściepiecie czopke, tóż wóm sama
spadnie z głowy do wody. O przepeknej kapliczce na gorze
Dedova i jeji iście ciekawej historyji se możecie przeczytać
w moji ksiónżce.
Nikiedy też uwidzym aji prózne kapliczki, kiere przetrwały
wieki, a teraz sóm ożebraczóne przez nicpóni, abo tyn świynty
w kapliczce je za kratami, zamknyty na kłodke, tóż mi je
wszelijako. Rozmyślóm, czy też ón je zawrzyty jak w hareszcie
tymu, aby nimóg pómogać ludzióm.
Aji w naszych Olbrachcicach mómy stare, piekne kapliczki,
kiere stojóm uż skoro 150 roków na Pacałówce i na Dólskim.
Mómy piekne krziże, tyn nejpiekniejszy je przi ceście do
Stónawy, dycki ustrojóny i zadbany przez rodzine Zahrajów,
drugi je w postrzodku dziedziny – pore razy zniszczóny i zaś
odbudowany. Mómy też piekny krziż i pómnik Paniynki
Maryje ze zielónym prómykym włosów. Stojóm przed
kościołym katolickim, sóm ze zocnego kararskiego marmuru
z Italije, a stoły kiesi przed nowym kościołym w Karwinej.
Kónsek od „rondelu”, miyndzy dwiymi lipami je skryto mało
kapliczka Mynki Pańskiej.
Na Jesiyń żech se przeszeł dziurawóm cesteczkóm, po kierej
jeździ kupe bicyglistów z Olbrachcic do Suchej. Na przeciwko
alejki do lasa, hned wedle cesty, kierysi Olbrachczan tu postawił
pieknóm drzewiannóm kapliczke z obrozkym Maryje, aji

Autor fotografie: Tomáš Wojtyna.

ławeczke na odpoczynek. Pod obrozkym je mało szuflodka
w kierej sóm karteczki z móndrymi zapiskami. Jednóm żech
se też wycióngnył, poczytoł, porozmyśloł i podziynkowoł
tymu, kiery kapliczke postawił. Posiedzioł żech w ciyniu,
posłóchoł ostatni śpiwani ptoszków, pooglóndoł pieknie
czyrwióne heczepecze, a było mi tu moc dobrze na sercu.
Choć je kapliczka na odludziu, do teraz ji wandale aji urzyndnicy dali pokuj, a od wdziyncznych ludzi tu sóm aji świyże
kwiotki.
Nabroł żech też tu aji dobrej energie, że przeca je moc tych
dobrych, normalnych ludzi w Olbrachcicach niż tych, co aji
na kierchowie ukradnóm brónzowego ukrziżowanego abo
miedziannóm lampke...
Tóż jak bydziecie mieć troche czasu, abo was cosi bydzie
tropić, przyńdźcie se ku kapliczce przi „rozwodni”, a bydzie
wóm też hned lepszy na sercu.
Starzik Władek

MOTOBAR ROUTE 66 - ZÁMOSTÍ

S

laví se velký úspěch... I se značným
odporem některých naších hostů z řad
kuřáků, radikální přechod na nekuřácký
podnik prošel hladce. A překvapivě bylo
i nemalé množství názorů, že je to výborný
a fungující nápad. Změnu jsme pocítili již
zhruba po týdnu, kdy nám začali podnik
navštěvovat více páry, starší lidé i rodiče
s dětmi. Kromě toho, že prvotně šetříme
zdraví nás i ostatních, tak nebudeme
nepříjemně zapáchat. Jsme rádi za toleranci.
Pivo teklo proudem! Chmelový nektar,
vařený v soukromém pivovaru Koníček
se ujal natolik, že téměř násobně překonal
ve výtoči standardního slezského dominanta.
Díky zájmu a zvědavosti lidí o nové
soukromé pivovary, jsme se rozhodli
přichystat pro vás na 22.3.2014 přednášku
o tom, jak vlastně ten zlatý nápoj přichází
na svět. S tím je spojeno degustování piv
z Beskydského pivovárku pod vedením
sládka Milana Morcinka. Kapacita je

omezená, proto doporučujeme objednávat
místa předem.
Bar také prošel chystanou přestavbou.
Plánovaná rekonstrukce elektroinstalace
se rozrostla o opravu střechy a položení
nové podlahy v baru a několik dalších,
již menších doplňků, jako jsou krbová
kamna či nová informační tabule. Na léto
chystáme upravit areál tak, aby vyhovoval
jak těm nejmenším, tak i jejich starším
kamarádům, kteří jsou fyzicky zdatnější.
Naší prioritou je utužovat rodinné a přátelské vztahy našich občanů Albrechtic.
A to například takovou cestou, že Vám
nabídneme spoustu letních volnočasových
aktivit, koncertů a jiných kulturních akcí
nebo pouze slušně udržovaný park.
Těším se na letní a příjemné okamžiky
v areálu Motobaru Zámostí.
Michal Vlašic
Pro jakékoli informace neváhejte
kontaktovat Michala Vlašice 725 120 484.
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KALENDÁRIUM 2014

T

řináctka v letopočtu minulého roku nezůstala nic dlužna
své špatné pověsti a v mnoha případech si vybrala svou
daň. Přinesla tak hodně smutku a starostí, a to nejen nám,
kteří jsme si mysleli, že nejsme pověrčiví. Ale i kdybychom
číslo 13 vymazali z číselné řady, nic bychom tím nezískali,
protože „show must go on“ a tak se radši podívejme, co nám
přinese rok 2014.
Letos nás čeká několik významných výročí, mezi jinými
například:
- k 31. lednu si můžeme připomenout 30 let od první úspěšné
transplantace srdce, kterou provedl pražský IKEM.
- 15.3.1939 - před 75 lety začala okupace českých zemí nacistickým Německem.
Za protektorátu byla zavedena i nová pravidla silničního provozu – začalo se jezdit vpravo.
- 1.4.1999 naše republika vstoupila do NATO a 1.5.2004 do
Evropské unie
- 26.4.1564 - před 450 lety se ve Stratfordu nad Avonou narodil
proslulý anglický dramatik William Shakespeare. Jeho Hamlet,
Macbeth či Sen noci svatojánské a další díla dodnes kralují
na předních světových scénách.
- 15.6.1754 sestrojil vynálezce Prokop Diviš svůj první
bleskosvod
- 28.7.1914 - před 100 lety vyhlásilo Rakousko – Uhersko válku
Srbsku. Začala 1. světová válka, která si vyžádala miliony
mrtvých.
- 26.10.1959 obdržel akademik Jaroslav Heyrovský jako první
Čech Nobelovu cenu za objevení metody polarografické analýzy.
- 17. listopadu uplyne 25 let od „sametové revoluce“
- 6.12.1774 - před 240 lety za vlády císařovny Marie Terezie
byl schválen první Školní řád, který zavedl v českých zemích
pro děti od šesti do dvanácti let povinnou školní docházku.
Na rok 2014 připadá také mnoho význačných výročí z oblasti
hudby - 190. výročí narození Bedřicha Smetany, 160. výročí
narození Leoše Janáčka, 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka,

100. výročí narození Rafaela Kubelíka či 55 let od úmrtí
Bohuslava Martinů. Devadesáté narozeniny by letos oslavil
Jiří Šlitr, sedmdesáti by se dožil Karel Kryl.
I u nás v Albrechticích si můžeme připomenout několik
významných událostí:
- v březnu uplyne již 360 let od zahájení protireformace
- v roce 1844 - před 170 lety byla postavena kaplička na Pacalůvce
- před 165 lety v roce 1849 byl v obci zřízen evangelický hřbitov
- před 80 lety vznikla místní organizace Českého svazu včelařů
- 1. září 1939 - před 75 lety vypukla 2. světová válka. Téhož
dne vtrhlo německé vojsko také do Albrechtic
- před 65 lety - v roce 1949, naše obec po územní úpravě přešla
z bývalého okresu Fryštát do okresu Český Těšín
- před 65 lety také začala v obci fungovat dětská poradna
a z tehdejšího sportovního klubu Slovan Albrechtice vznikla
pobočka Sokola, která byla v roce 1962 sloučena se závodním
klubem Baník Dolu 9. květen.
- v roce 1954 vznikla místní organizace Českého červeného
kříže a Svazu krojovaných horníků
- před 55 lety byla dokončena stavba bývalého MNV a mateřských škol
- v roce 1969 zřídila v obci svoji provozovnu na šití svršků
obuvi firma Svit Gottwaldov.
Byla také založena místní organizace svazu protifašistických
bojovníků.
- v roce 1979 - před 35 lety, byla uvedena do provozu smuteční
síň na hřbitově
- před 30 lety bylo uvedeno do provozu nové nákupní středisko
- od adaptace budovy bývalé české školy na obecní úřad uplyne
letos 25 let
Dalších výročí by se v letošním roce našlo mnohem více,
ale protože dnes není žádný problém dostat se k informacím,
může si je vyhledat každý sám podle svého zájmu.
Zuzana Macurová
kronikářka obce

DEN TRADIC

J

SME POŘÁDALI JIŽ PO DEVÁTÉ
Prosinec naše škola strávila mimo jiné i přípravou tradičního vánočního jarmarku, na kterém děti prezentují svou
šikovnost a kreativitu a také se mohou se svými blízkými
společně podělit o klidné chvíle předvánočního času.
Tato vánoční akce probíhá jako součást projektu Workshop.
Děti se zde učí vzájemné spolupráci a seznamují se s tradicemi
a zvyky vánoc. Akce je rozčleněna do dvou částí: Výrobní den
je dnem praktických a rukodělných prací, při kterých žáci
vyrábějí adventní věnce, vánoční ozdoby, krabičky na dárečky,
dekorace, vizitky a spoustu dalších krásných drobností. Děti
jsou rozděleny do skupin, ve kterých se potkávají šesťáci třeba
s deváťáky, takže spolupráce se nese všemi věkovými skupinami.
Následně se všichni těšíme na vánoční jarmark a koncerty,
které k tomuto druhému dni neodmyslitelně patří. Koncerty
probíhají v našem dřevěném kostelíku a pod vedením paní učitelky
Kozlové se představí školní sbor se svým působivým repertoárem a také děti ze školky předvedou své umění. Prostředí starodávného kostela vánoční atmosféru ještě více zdůrazňuje.
Na vánočním jarmarku naši žáci prodávají za symbolické
ceny své výrobky, nabízejí perníčky, buchty a teplý čaj.

Výtěžek této naší tradiční vánoční aktivity opět podpořil
další rok vzdělávání chlapce Kevina Djidonou z Beninu a to
je právě to, co našim dětem dělá největší radost – pomoci
někomu dalšímu a dát smysl své práci. Za finanční podporu
celého projektu workshop děkujeme Obci Albrechtice,
zahradnictví Křižánek za nádherný vánoční strom, paním
učitelkám za snahu a starost při organizování obou dnů
a všem dalším, kteří naši akci podporují.
Již teď se těšíme na následný jubilejní desátý ročník.
Mgr. Irena Ruhswurmová
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4. SPOLEČNÁ VÝZVA MŽP A MSK
– SPOLEČNÝ PROGRAM NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ

R

ada kraje svým usnesením č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013
schválila vyhlášení dotačního programu 4. Společná výzva
MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.

Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí
a Moravskoslezský kraj s tím, že poskytovatelem dotace
je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
– Chodov, zastoupený ředitelem Fondu.
Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném
originále v českém jazyce na adrese podacího místa:
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím
poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu
s podmínkami vyhlášené výzvy.
Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2014
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014
(nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).
4. Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory
(formát PDF; velikost 96 kB)
Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu.
(Dovolujeme si Vás upozornit, že Seznam podporovaných
kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem životního
prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na
e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)
Kontaktní osoby:
Moravskoslezský kraj
Ing. Jana Štěpánková tel. 595 622 480
e-mail: jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz
Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Petra Danningerová tel.: 595 198 443
e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

V

e školním roce 2013/2014 probíhá 11. ročník Astronomické olympiády. Je určena zájemcům o přírodní vědy,
o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje
znalosti. Na naší škole se školního kola zúčastnilo 12 žáků
2. stupně.
A jak to dopadlo? V kategorii 6. a 7. tř. vyhrál Erik Hawlasek,
na 2. místě se umístil Roman Lysek a na 3. místě skončil
Michal Danel. Všichni tři postoupili do krajského kola.
V kategorii 8. a 9. tř. se na 1. - 2. místě umístila Markéta Dopiráková a Lukas Potysz se stejným počtem bodů. A oba postoupili
do krajského kola. Na 3. místě skončila Kateřina Miechová.
Všem gratulujeme a držíme palce v krajském kole.
Mgr. Miriam Charvátová

Důvod a cíl programu
Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění
ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení
znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy
a malých spalovacích zdrojů v domácnostech.
Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo náhradou stávajících
ručně plněných kotlů do tepelného výkonu 50 kW na tuhá
paliva za nové nízkoemisní tepelné zdroje taktéž o jmenovitém
tepelném výkonu do 50 kW.
Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění
ovzduší v kraji, přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností
a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis.
domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010
z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než
1 tis. t tuhých znečišťujících látek. Zavedením tohoto dotačního
programu se předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel
zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních
topenišť.
V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují ekologicky
nevhodná paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva, zejména z toho
důvodu, že eliminují druh používaného paliva a díky samostatnému a průběžnému zásobování vzniká i menší množství
tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek
je generována právě při zahájení procesu spalování. Což
zároveň přispěje i k pohodlnější manipulaci při obsluze
těchto tepelných zdrojů.
Přestože podle nejnovějšího průzkumu jsou ¾ domácností
spokojeny s životem v Moravskoslezském kraji, tak pouze
necelá ¼ domácností v tomto kraji je spokojena s kvalitou
ovzduší v obci kde bydlí, dále vyplývá, že obyvatelé Moravskoslezského kraje by byli ochotni investovat do výměny
nového kotle v průměru 18 000Kč, přičemž časová návratnost
investice by dle nich měla být průměrně 4 roky.
Výměna starého ručně plněného kotle za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj nejenom sníží ekologickou zátěž
v jednotlivých obcích Moravskoslezského kraje, ale také
přinese jejich majitelům značnou úsporu peněz i času při
manipulaci s těmito zařízeními. Výše dotace činí v tomto roce
max. 60 000 Kč, dle typu kotle.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V ALBRECHTICÍCH
Zápisy a dny otevřených dveří v mateřské škole
proběhnou ve dnech 29. dubna od 8.00 do 11.30 hodin
a 30. dubna 2014 od 12.30 do 16.00 hodin.
• vezměte si sebou rodný list dítěte
• přítomnost dítěte není bezpodmínečně nutná
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POČÍTAČOVÁ SOUTĚŽ NET OFFICE

J

ako každoročně i letos jsme se zúčastnili počítačové soutěže
na Střední odborné škole Net Office se zaměřením na
informační technologie. Soutěž byla opět náročná, ale naši
deváťáci se své úlohy zhostili, jak nejlépe mohli.
Soutěžili již tradičně ve třech kategoriích:
1. Prezentace: V této kategorii nás reprezentoval Adam Kozel
a Katka Miechová z 9. A. S prezentací na téma „Počítače 21.
století“ si poradili opravdu skvěle a v letošní velké konkurenci
se nám podařilo obsadit to nejvyšší místo. Zasloužil se o to
Adam Kozel se svou poutavou prezentací, kterou si můžete
prohlédnout na našich stránkách. Katka sice nebyla „na bedně“,
ale také si zaslouží velké uznání za práci, kterou se svou
prezentací předvedla. Obě práce můžete shlédnout na naší
stránce, jsou připojeny jako soubory Power Pointu.
2. Word a excel: Zde si lámala hlavu Kateřina Miechová
a v těžké konkurenci nás reprezentovala také výborně, na stupínky vítězů to zatím ale nestačilo. Katka nás letos reprezentovala ve dvou kategoriích, takže toho měla opravdu hodně.

Adam Kozel, 1. místo v kategorii „Prezentace“.

3. Nejoblíbenější kategorií bylo zápolení ve známé hře
Trackmania.
Naši kluci si vedli skvěle, nejdál se dostal Radek Rzymanek,
ten se probojoval v těžké konkurenci až do semifinále, ale na
nejlepší trojici nedosáhl.
Náš celý tým: Viktor Koziel, Radek Rzymanek, Dalibor
Machaczek a Igor Gábor.
Patří vám všem velké poděkování.
Mgr. Irena Ruhswurmová

ŠIKULOVÉ NA ZŠ ALBRECHTICE

U

rčitě spousta z vás zná různé televizní pořady, kde se
něco poučíte, nebo se naučíte vyrábět zajímavé věci.
Mezi ně patří také Šikulové. Tento pořad běží na ČT už několik
let. Dává dětem náměty, jak se ve volném čase zabavit a něco
si vyrobit. V poslední době program pořadu probíhá tak,
že televizní štáb s moderátory jezdí po školách, družinách,
domovech mládeže atd. a s vybranými dětmi ukazují televizním
divákům, co zvládnou vyrobit. Ne jinak tomu bylo u nás.
16. ledna dorazil jedenáctičlenný štáb ČT do naší školy. S pat-

nácti vybranými dětmi natáčel téměř 9 hodin. Děti tak přišly
na to, že vidět se v televizi, není jen tak. Uvědomily si, kdo
a co všechno stojí za tím, než se něco natočí. Ve finále pak
i vy můžete vidět, jak si děti vedly se známými moderátory
Ivem a Janou. Předvedli spolu výrobu čtyř zajímavých věcí.
Všichni si udělali bludiště, krásný obrázek na japonský
způsob, obrovskou rybu, která dnes zdobí prostory školy,
a netradiční kuželky. Zajímavé je, že k výrobě vybírali hlavně
materiál, který mnozí už vyhazují do kontejneru s odpadem.
Zjistili, že i takové věci se ještě dají zajímavě zužitkovat.
Mgr. Ingrid Demelová

NAŠE ŠKOLY
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DEBRUJÁŘI NA HRADĚ

V

lednu se kluby debrujárů naší školy vypravily do Havířova
na interaktivní výstavu DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ.
V kulisách hradních zdí, věží a rozvalin byly pro návštěvníky
připraveny deskové a prostorové hlavolamy, labyrinty, solitéry,
hry a logické hádanky s různou obtížností pro zkušené luštitele
i pro začátečníky. Skvělá příležitost, jak si zábavně procvičit
postřeh, trpělivost, logické myšlení, kombinační schopnosti
nebo týmovou spolupráci.
Vydali jsme se po stopách jednotlivých hlavolamů a her
a zažili jsme mnoho dobrodružství. Provedli jsme poutníka
bludištěm, jako rytíři jsme prošli cestu k hradu, skládali jsme
barevnou dlažbu, vytvářeli erby, luštili hádanky, v okovech
jsme skládali obraz hradu, abychom se zachránili z vězení
a plnili jsme spoustu další zajímavých úkolů.
Všem se nám akce líbila.
Mgr. Miriam Charvátová

LYŽÁK NEBO „BLAŤÁK“?

T

ak jako každý rok, i letos se žáci 7. A již od září těšili
a připravovali na lyžařský výcvik. A protože je to třída
méně početná, doplnil se seznam lyžařů i o žáky vyšších ročníků.
Jak šel ale čas, a zima stále častěji připomínala spíše jaro
než období sněhu a mrazů, začala nás napadat myšlenka:
„co vlastně budeme na tom „lyžáku“ dělat?“ Lyže, lyžáky,
přilby – vše bylo nachystané, ale po sněhu ani památky.
Vyrazili jsme v neděli 19. 1. 2014 a trochu nervózně jsme
z autobusu sledovali vzdalující se rodiče a známé. Když jsme
dorazili do Písku u Jablunkova, kde každoročně nakládáme
lyžařskou výzbroj a batohy do džípu, ani jsme nezastavili.
Luxusní autobus nás vyvezl až nahoru na Polanku – místo
našich „zimních“ radovánek. Všude kolem voněla tráva,
zpívali ptáci a po sněhu ani památky. Vynesli jsme lyže, opřeli
do lyžárny a nechali je tam až do dne odjezdu. Ale to nám
zážitek vůbec nezkazilo.
Hned první den jsme vyrazili na vycházku do okolí a zjistili
jsme, že se nás sešla opravdu dobrá parta dětí i dospělých
a hned jsme náš lyžák pojmenovali trefněji – BLAŤÁK. Celý
pobyt jsme si zpestřovali soutěžemi, hrami, pantomimou,
šiframi, prostě vším, co se dalo dělat bez sněhu a užili jsme
si fakt hodně legrace. K tomu jsme si vyšlápli na Studeničné
a na Gírovou, pořádali jsme bojové hry v terénu a děti byly
moc príma. Všichni se s vervou účastnili každičké soutěže
a kolektiv se nadále stmeloval. Samozřejmě nemohly chybět

turnaje v bowlingu a ve stolním tenise, vtipný karneval
a chutná strava. Ubytování bylo také velmi pěkné a tak si myslím,
že jsme přijeli zpátky do Albrechtic sice „nevylyžovaní“,
ale moc spokojení, plni zážitků a hezkých vzpomínek. Chtěla
bych touto cestou poděkovat paní učitelce Radce Kozlové,
Soni Mikulové a Věře Luzarové za soustavnou péči a starost
o naše děti a také všem dětem, protože byly skvělé a moc príma
a zvládly všechno na jedničku. Děkuji.
Za LVVZ 2014 Mgr. Irena Ruhswurmová
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BOGATY ROK W SZKOLE

Z

aczął się nowy rok kalendarzowy i wszyscy miłośnicy
tradycji i kultury spotkali się 12 stycznia na tradycyjnym
kolędowaniu w pięknym zabytkowym drewnianym kościółku
w Olbrachcicach. Dzieci oraz uczniowie wraz ze swoimi
nauczycielami z wielkim zaangażowaniem przedstawiły Jasełka
na wesoło, śpiewały kolędy, grały na dzwonkach, skrzypcach
oraz bębenkach. Niespodzianką dla słuchaczy był tegoroczny
występ nauczycielek ze szkoły i przedszkola. Panie dołączyły
do dzieci śpiewając kolędy w nowoczesnych aranżacjach oraz
grając na instrumentach muzycznych. Miłe słowa pochwały
wypowiadane przez słuchaczy sprawiły wszystkim występującym wielką radość i stały się zachętą do dalszej pracy.
Rok 2013 był ogłoszony jako Rok Juliana Tuwima. Podczas
całego roku poświęcaliśmy dużo zajęć temu genialnemu poecie
i twórcy „Lokomotywy“. Na zakończenie jubileuszu 5 grudnia
odbył się szkolny konkurs recytatorski. W kategorii dziewczyn
zwyciężyła Julia Jeżowicz a wyróżnienie otrzymały Gabriela
Nožička i Aneta Santarius. W kategorii chłopców zwyciężył
Michał Fukala a wyróżnienie otrzymał Jan Jeżowicz.
Dnia 6 grudnia 2013 zaprosiliśmy do Domu Robotniczego firmę
organizującą dla dzieci oraz uczniów lekcje ruchu drogowego.
Zajęcia były bardzo wartościowe i udane. Sponsorem tego
„mikołajkowego“ prezentu dla naszych dzieci był Urząd
Gminny w Olbrachcicach. Serdecznie dziękujemy.

wspomnieć, że w ramach Złotej Bombki jest zawsze organizowany konkurs w pieczeniu i dekorowaniu świątecznych
pierniczków. W roku 2013 w tajnym głosowaniu zwyciężyła
Anetka Santarius.

Pieczenie pierniczków.

Jakie to ciekawe.

Wszyscy na start EU szkoła.

Długoletnią tradycją w naszej szkole jest organizowana
w ostatnim dniu nauki w danym roku kalendarzowym szkoła
na wesoło, pt. „Złota Bombka“. Konkurs jest bardzo lubiany
przez wszystkich wychowanków naszej szkoły i jeszcze
po latach przez nich z sympatią wspominany. W tym roku odbył
się w piątek 20 grudnia i była to już jego 15 edycja! Warto

Z nowym rokiem kalendarzowym 2014 rozpoczęło swoją
działalność kółko matematyczne „Pomysłowy Dobromir“,
które działa w każdą środę od 7.00 do 7.45. Chcemy w naszej
szkole umożliwić utalentowanym uczniom rozwijanie i poszerzanie swoich logicznych i matematycznych zdolności.
Członkami kółka mogą być wszystkie dzieci w myśl powiedzonka „Dla chcącego nic trudnego“!
W czwartek 16 stycznia odbyły się zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2014/2015. Wraz ze swoimi rodzicami przybyła
czwórka dzieci. Przyszli pierwszoklasiści po wykazaniu się
swoimi wiadomościami otrzymali w nagrodę medal „Mądrej
Sówki“, symbolu naszej szkoły.
Sala Domu Robotniczego w niedzielne popołudnie 2 lutego
2014 roku przysłowiowo pękała w szwach. Odbywał się tam
tradycyjny bal maskowy dla dzieci. Przedszkolaki uczciły
wesołym programem 85 urodziny swojego przedszkola oraz
Dzień Babci i Dzień Dziadka. Program pt.: „Familiada“
w wykonaniu uczniów szkoły był przeplatany wesołymi
powiedzonkami, anegdotami i piosenkami na temat babć
i dziadków. Również uczniowie swoim występem chcieli
podziękować swoim ukochanym babciom i dziadkom za ich
opiekę. Po zatańczeniu tradycyjnego poloneza w maskach,
do dzieci z zabawami przybyli Klauni z Dzięgielowa. Wszystkim
rodzicom z panią prezes Mariolą Nožička na czele bardzo
dziękujemy w imieniu dzieci za przygotowanie wspaniałego
popłudnia.
Mgr. Jolanta Kożusznik
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URODZINY „WESOŁEJ BIEDRONKI“

A

leż ten czas leci!... Jeszcze niedawno stroiliśmy przedszkolną choinkę i rozpakowywaliśmy świąteczne
prezenty, a tu już sezon karnawałowy. Tradycyjny balik,
przygotowany dla dzieci przez Macierz Szkolną, odbył się
w niedzielne popołudnie 2 lutego 2014 roku. Ponieważ w tym
roku nasze przedszkole obchodzi 85- lecie powstania, przedszkolaki przygotowały bogaty program artystyczny włączając
weń gorące życzenia wielu kolejnych pomyślnych lat istnienia
dla „Wesołej Biedronki“. Do zapisów, które odbyły się
w połowie stycznia, przyszli rodzice trojga nowych maluszków, jednak zapisać kolejne pociechy można jeszcze do końca
sierpnia.
Zmiany dokonały się też w naszej szatni. Dzięki pozytywnej
decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Rzeczpospolitej Polskiej
otrzymaliśmy dotację na zakup nowych szafek, które pachnąc
świeżością przywitały dzieci w pierwszych tygodniach stycznia.
Całość projektu mogła zostać zrealizowana dzięki wsparciu
finansowemu naszej Macierzy Szkolnej, która również
przekazała na ten cel pokaźną sumę, za co serdecznie
dziękujemy.
W najbliższym czasie będziemy jak codzień bawić się i uczyć,
ale też solidnie przygotowywać się do kolejnych występów.

Najbliższe odbędą się w PZKO - 16 lutego na Walnym Zebraniu
oraz 8 marca z okazji Dnia Kobiet, na które już dziś gorąco
zapraszamy!
Mgr. Jolanta Kożusznik

Zapisy do klasy pierwszej.

Zapisy do klasy pierwszej.

Zapisy do klasy pierwszej.

Balik dla dzieci.

Rozmowa z klaunem.

Zapisy do klasy pierwszej.
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KARNEVAL NA ZŠ ALBRECHTICE

H

opsalín, ten nikdy nezklame. A naopak děti ZŠ Albrechtice zase nikdy nezklamou Hopsalína. Nebyl u nás poprvé,
a tak jako už několikrát, i letos v lednu obdivoval nápaditost
maškarních kostýmů dětí. Autory těchto netradičních a jedinečných masek byli zruční rodiče. Takže nejen Hopsalín,
ale i četné obecenstvo obdivovalo Polednici, Avatarku,
Střihorukého Edwarda, albrechtický komín či oživlý budík.
U našeho karnevalu nejde jen o vyhodnocení masek, ale
především o zábavu. Ta byla opravdu jaksepatří – soutěže
a hlavně tanec pod vedením Hopsalína. Za organizaci karnevalu
patří dík především organizaci RaŠ pod vedením p. M. Miecha.
Mgr. Ingrid Demelová

Albrechtické listy

PLANETÁRIUM VE ŠKOLE

P

rvní mobilní kino v České republice, které promítá
atraktivní vzdělávací filmy, dorazilo do naší školy.
Tělocvična se proměnila v mobilní planetárium. Pro všechny
to nebylo úplně něco nového. Velký „stan“ jsme ve škole měli
už v loňském školním roce. Do planetária jsme chodili
po skupinách, vešlo se tam vždy asi 20 dětí. Pohodlně jsme
si lehli a promítání mohlo začít.
Děti 1. stupně viděly pořad ASTRONOMIE PRO DĚTI.
Povídaní a pohádkové cestování Sluneční soustavou, seznámení
s našimi nejbližšími nebeskými tělesy. Jak velké je Slunce?
Jak je daleko? Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka?
Žáci 2. stupně viděli film DVĚ SKLÍČKA, ve kterém potkali
dva studenty, kteří se věnují amatérskému pozorování oblohy
dalekohledem a tím si rozšiřují své znalosti o vesmíru a o tom,
jaké místo v něm zaujímá Země. Povídají si se svým učitelem
- astronomem, který jim přibližuje historii dalekohledu, princip
jeho fungování i jiné veliké objevy, ke kterým došlo díky
tomuto přístroji. Při pohledu Galileovým dalekohledem spolu
s diváky studují planetu Jupiter, prstence Saturnu i spirální
strukturu galaxie. Dozvědí se nejen o objevech Galilea, ale
také Newtona, Huygense, Hubblea a dalších. Film přiblíží
divákům historii hvězdářského dalekohledu, slavné vědce, kteří
s ním pracovali i historii objevů, které tento přístroj umožnil
a mimo jiné zavede diváky také do největší observatoře světa.
Akce se nám líbila a těšíme se na nové pořady mobilního
planetária.
Mgr. Miriam Charvátová

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY NA ZŠ A MŠ ALBRECHTICE

R

ok s rokem se sešel a na obecních vývěskách se objevily
informace o zápisu dětí do 1. třídy s datem 5. a 6. února.
Pro budoucí školáky je to vždy slavnostní a nevšední chvíle.
Poprvé jsou v opravdové školní třídě a musí dokázat, že jsou
na školu připraveni. Většina z nich se asi skutečně držela přísloví:
,,Kdo je připraven, není překvapen“. Děti recitovaly, zpívaly,
kreslily, plnily jednoduché úkoly pro předškoláky a většina
z nich už dokázala poznat číslice a dokonce některá písmena.
Pár dětí se sice z počátku drželo máminy sukně, ale časem ostych
opadl a nakonec se z nich vyklubali šikovní budoucí školáci.
Velmi malé procento dětí si přece jen ještě rok počká, než si
aktovku dá na záda. Někteří trochu povyrostou, jiní zlepší
svou výslovnost. Každopádně si to všichni ve škole zkusili
a už vědí, že škola není žádný bubák, ale místo, kde najdou
nové kamarády, vlídná slova paní učitelek a hlavně se toho
spoustu naučí.
Mgr. Ingrid Demelová
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ŠKOLA HROU

O

d října 2013 do ledna 2014 probíhala soutěž Škola hrou,
kterou organizovalo horní gymnázium pro žáky základních
škol z Havířova a okolí. Pro naši školu byla účast v této soutěži
premiéra, i když už probíhal 3. ročník. A výsledky byly víc
než spokojivé. Zájem procvičit si své schopnosti v hledání
nejrůznějších informací projevilo neuvěřitelných 133 žáků!
Z uvedených 133 žáků jich bylo 29 ze ZŠ Albrechtice. A tři
žáci, respektive, žákyně tuto soutěž vyhrály. Věkové složení
soutěžících bylo také pestré: od páťáků až po deváťáky. Žáci
se přihlásili zasláním e-mailu se základními údaji o sobě
a veškerá komunikace pak probíhala výhradně e-maily.
V každém kole byla žákům rozeslána v neděli zadání, následující pátek skončil příjem e-mailů od soutěžících, v sobotu se
opravily všechny došlé odpovědi a sestavilo se pořadí podle
počtu správných řešení. Za první místo v daném kole získal
žák do celkového pořadí 5 bodů, za druhé místo 4 body, …
a za páté místo jeden bod. V neděli pak k soutěžícím putoval
další e-mail se zadáním nového kola a řešením a výsledky
předchozího kola. Součet bodů za jednotlivá kola pak určil
konečné pořadí.
Úroveň, kterou ukázali žáci základních škol při hledání informací z techniky, historie, heraldiky, zeměpisu, cizích jazyků,
matematiky, ale třeba i cimrmanologie, sportu, literatury

a filmu, velmi potěšila, i když někteří přihlášení na určitá
kola zapomněli nebo neuměli odpovědět. Někdy ale otázky
daly zabrat, třeba přísloví v různých jazycích – je vidět,
že všechno „na internetu“ nalézt nejde… Česká přísloví
prostě znějí jinak než doslovné překlady přísloví z cizích
jazyků. Ovšem někteří žáci dokonce nevěděli, kolikrát byl
Baník mistrem republiky, to ovšem neplatí pro naše 3 hvězdy!
Několik bodů ztratili soutěžící také díky nepozornosti,
nejčastěji kvůli překlepům při zapisování odpovědí. Bohužel
hodně soutěžících mělo v době odesílání zadání nového kola
plnou schránku a tak jim zadání nepřišlo… Toto byla hrubá
„informatická“ chyba.
Přejeme všem soutěžícím, aby jim chuť pracovat, přemýšlet
a využívat své schopnosti vydržela a aby ji i dále rozvíjeli
(např. již za 9 měsíců při 4. ročníku Školy hrou nebo – ještě
dříve – při studiu na středních školách).
Nejlepší výsledky v soutěži měli tito žáci:
1. Nováková Petra, Albrechtice, 8.A, 60 b.
1. Ruhswurmová Sára, Albrechtice, 5.A, 60b.
1. Rusinová Hana, Albrechtice, 5.A, 60b.
Moc gratuluji!!!
Mgr. Irena Ruhswurmová

VÁNOČNÍ KONCERT

Č

as adventu je mimo jiné obdobím vánočních koncertů.
Stalo se tradicí, aby v této době vystoupil v dřevěném
kostele školní pěvecký sbor a také děti z mateřské školy. Letos
se konal již 9. vánoční koncert, který se opět mohl pochlubit
plně obsazenými lavicemi, a to znamenalo i bohatý výtěžek
z dobrovolného vstupného. Děkujeme všem, kteří přispěli
na pomoc pro Kevina z Etiopie a umožnili mu tak další
vzdělávání a zlepšení jeho života, a těšíme se již na příští,
jubilejní 10. vánoční koncert.
Mgr. Radka Kozlová
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REAKCE NA ÚVAHU O POTŘEBNOSTI OP ALBRECHTICE

K

předmětné věci mohu uvést pouze to, že OP Albrechtice
přistupuje nestranně ke každé osobě, se kterou přijde
v rámci své pracovní činnosti do styku, nevyjímaje dotčeného
přestupce. Chápu reakci pisatele úvahy o potřebnosti OP
Albrechtice tak, že v situaci percepční frustrace pachatele
přestupku vyvolané oprávněným postupem strážníků
vykompenzoval vnitřní napětí touto formou. Městské a obecní
policie obecně nepožívají vysoké prestiže ve společnosti,
jelikož je to dáno momentem výkonné moci, dále třeba
i stereotypem zažitých představ o policii jako zdroji nepříjemností. V tomto konkrétním případě se to, bohužel, potvrdilo.
Jednání s druhými lidmi a sociální styk obecně je denní

součástí naší práce. Na správném a úspěšném jednání s lidmi
závisí do značné míry ochota protějšků spolupracovat, její
momentální vyladění, empatie, kvalita morálních norem apod.
Ne vždy se nám podaří projednat protiprávní jednání pachatelů
k jejich spokojenosti, ale dohled nad dodržováním zákonných
norem je základní náplní práce obecní policie. Projednání
přestupků má vést k nápravě protiprávního jednání, což se
v praxi uskutečnilo a vozidla zde již neparkují.
S pozdravem
Wróbel Daniel
velitel Obecní policie Albrechtice

Albrechtické listy

KAM NA LÉTO

IX. FLORBALOVÝ KEMP
FBK HORNÍ SUCHÁ
28.6.-4.7.2014
Bystřice n. Olší - ročníky 05 a starší
Řeka - Smílovice – ročníky 98 a starší
PROGRAM:
• každý den florbalové tréninky na hale i na venkovním hřišti
• bazén, sauna, výšlap
• den v zábavném centrum a malá olympiáda
(platí pro kemp v Bystřici: bobová dráha, lanové centrum, trampolíny, aquapark)
• turnaj NHL, FIFA X-Box (platí pro kemp Řeka-Smilovice)
Ubytování v ubytovacím zařízení na pokojích,
strava zajištěna 5x denně vč. pitného režimu.
CENA KEMPU: 3500 Kč
(Nezapomeňte využít příspěvek zaměstnavatele).
Přihlaste své děti na týden plný florbalu, sportu a her!
Více informací na www.florbalhs.com
a tel.: 604 758 831, 602 536 756.
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VE ČTVRTÉM TURNAJI V TOUCH RAGBY KONEČNĚ ZŠ ALBRECHTICE VYHRÁLA

A

ž ve čtvrtém turnaji sedmého ročníku Havířovské školní
ligy v TOUCH RUGBY, který se konal v úterý 28.1.2014
v tělocvičně ZŠ Kudeříkové, se podařilo družstvu ZŠ Albrechtice
zvítězit. Třikrát naše družstvo obsadilo vždy 2. místo za
družstvem ZŠ Gorkého. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva
– po jednom družstvu ze ZŠ Gorkého, ZŠ Albrechtice,
ZŠ Generála Svobody a družstvo z RC Havířov. Nejprve
se odehrála utkání každý s každým v hrací době 1 x 6 minut
a pro zájem a dostatek času se času nakonec hrály i odvety,
avšak již jen zkráceně na 1 x 3 a půl minuty. Družstvo tvořili
čtyři hráči v poli s možností průběžného střídání. V turnaji
bylo odehráno celkem 12 utkání a na ploše se postupně vystřídalo
celkem 19 hráčů a hráček. Hrálo se na hřišti o rozměrech 20 x 35
metrů. Všechna utkání řídil Lukáš Spurný, který je aktivním
rozhodčím mládežnických kategorií.

Družstvo ZŠ Albrechtice v tomto turnaji reprezentovali tito
hráči: Jakub Kačmarčík, Jirka Dziedic, Lukas Potysz,
Jan Mokrosz a David Adamec (tentokrát kluky nepodpořila
Sylva Zajícová, která odehrála všechny předchozí turnaje
a zraněný Pavel Novobilský). Družstvo ZŠ Albrechtice vyhrálo
všechna utkání a porazilo svého největšího rivala, družstvo
ZŠ Gorkého, v obou utkáních.

Kapitán družstva ZŠ Albrechtice Jakub Kačmarčík přebírá diplom
za 1. místo v turnaji.

Vítězem 4. turnaje Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
pro sezónu 2013/2014 a držitelem putovního poháru se stalo
poprvé v tomto ročníku družstvo ZŠ Albrechtice se ziskem
18 bodů před družstvem ZŠ Gorkého, které získalo bodů 14,
na třetím místě skončilo družstvo RC Havířov se ziskem
8 bodů (lepší vzájemné utkání i celkové skóre) před družstvem
ZŠ Gen. Svobody se ziskem 8 bodů.
ZŠ Albrechtice chystají útok – u míče Honza Mokrosz.

Všechna družstva obdržela za umístění v tomto turnaji diplomy
a vítězné družstvo ZŠ Albrechtice si odneslo putovní pohár,
který bude mít v držení do dalšího turnaje sedmého ročníku
Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY.
Výsledky 4. turnaje – 1. kolo
ZŠ Gorkého – ZŠ G. Svobody
ZŠ Gorkého II - ZŠ Albrechtice
ZŠ G. Svobody – RC Havířov
RC Havířov - ZŠ Gorkého
RC Havířov - ZŠ Albrechtice
ZŠ Albrechtice - ZŠ G. Svobody

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

Výsledky 4. turnaje – 2. kolo - odvety
ZŠ Gorkého – ZŠ G. Svobody
ZŠ Gorkého II - ZŠ Albrechtice
ZŠ G. Svobody – RC Havířov
RC Havířov - ZŠ Gorkého
RC Havířov - ZŠ Albrechtice
ZŠ Albrechtice - ZŠ G. Svobody

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

1.
2.
3.
4.
Jirka Dziedzic proniká obranou soupeře.

Výsledná tabulka 4. turnaje
ZŠ Albrechtice
6 0 0 23:4
ZŠ Gorkého
4 0 2 13:9
RC Havířov
1 0 5
2:13
ZŠ G. Svobody
1 0 5
2:14

18
14
8
8

(Pokračování na str. 19)
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VE ČTVRTÉM TURNAJI V TOUCH RAGBY KONEČNĚ ZŠ ALBRECHTICE VYHRÁLA
(Pokračování ze str. 18)

Po čtyřech turnajích je ve vedení družstvo ZŠ Gorkého se
ziskem 37 bodů (3 x 1. místo a 1 x 2. místo) před družstvem
ZŠ Albrechtice, které získalo 31 bodů (3 x 2. místo a 1 x 1. místo).
Ostatní družstva mají již nyní velkou bodovou ztrátu.
Také družstvo ZŠ Albrechtice hráčů a hráček 1. stupně se
aktivně zapojují do tréninků a již měli dvakrát společný trénink s vybranými hráči havířovské přípravky do 9 let na travnatém ragbyovém hřišti v Havířově. Vždy ve druhé části tréninku se hráči a hráčky dostaly ke hře, kdy byla vytvořena
dvě smíšená družstva.

V horní řadě stojí Filip (první zleva), Zuzka (druhá zleva), Terezka
(pátá zleva). Dole klečí Matěj (druhý zleva) a Matyaš (první zprava).

OHLÉDNUTÍ SE ZA LOŇSKOU ČINNOSTÍ PAKA

P

o krátké odmlce se vrátíme k činnosti klubu a zkusme
provést rekapitulaci úspěchů či neúspěchů naších členů.
Ne vždy je všechno tak jak bychom si přáli a naše vystoupení
na turnajích se střídalo s lepšími či horšími výsledky.
V návaznosti na předchozí informace v AL jsme se účastnili
na mezinárodním turnaji v Brně, který byl zorganizován
na hradě Veveří. Turnaj byl silně obsazen zahraničními
i domácími závodníky. (V minulosti byl turnaj zařazen do
skupiny mezinárodního mistrovství ČR). Turnaj nám přinesl
umístění na 14., 31., a 36. místě což je možno považovat
za úspěšné vystoupení našich barev!

Svatováclavské koulení ve Valšovicích nám opět přineslo
dobré umístění ve formě druhého a třetího místa, taky turnaj
ve znamení albrechtických barev!

Vítězná družstva ve Valšovicích.

Nádvoří hradu Veveří - místo turnaje Vars Cup.

Další turnaj s účastí našich závodníků byl Orlovský kahan,
který se stal kořistí Albrechtických juniorů, druhé místo
obsadili senioři Albrechtic a jedenácté místo opět patřilo
Albrechticím.

5.10. Litovel, zvítězilo družstvo ve složení Michálek Tomáš
Carreu Brno a Václav Valík, 15. místo Dujava, Bukovčík
Albrechtice. V tento den proběhl rovněž turnaj na Staříči,
kde naši hráči Ševčík a Iwanuszek skončili na třetím místě.
Posledním turnajem na domácí půdě, byl Albrechtický pohár,
který si odvezli závodníci Valšovic.
Na druhém místě skončil Valík, na osmém Bukovčík, na
devátém Žiak a na desátém Vajčovec všichni Albrechtice.
Poslední turnaj se odehrál v Litovli, kde nás reprezentoval
Valík 8. místo a Vajčovec 13. místo. Byl to poslední turnaj na
venkovních hřištích, kterého jsme se zúčastnili.
Závěr roku byl ve znamení tělocvičného Soft-turnaje
v Albrechticích, který vyhrálo družstvo Albrechtic ve složení
Dujava, Bukovčík.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům a členům klubu
za vzornou reprezentaci, Obecnímu úřadu, všem příznivcům
a sponzorům za pomoc při naší činnosti!
Do dalšího roku všem hodně štěstí a přesnou mušku při hře!
Rádi přijmeme do našich řad nové zájemce pro tento sport!
Koulím zdar!
Jan Bukovčík

Vítězové Orlovského kahanu.
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Silvestrovské šlápoty.

Turnaj v bowlingu.

Sportovní hrátky s Mikulášem a čertem.

Zpívánky.

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM PODZIMEM 2013

V

ážení sportovní přátelé!
Fotbalová klání, jež nás provázela každý víkend, již jsou
nenávratně za námi a tak se můžeme ohlédnout za fotbalovým
podzimem, tj. za podzimní části sezóny 2013/2014. V tomto
ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2013 najdete několik
informací o odehraném podzimu k jednotlivým družstvům
našeho klubu. Navíc u každého jednotlivého družstva najdete
i hodnocení trenérů daného mužstva.
Družstvo mužů se po průměrném začátku soutěže, kdy z prvních
pěti utkání získalo jen pět bodů, začalo postupně propracovávat
do čela tabulky a naznačilo tak stoupající růst formy.
To potvrdila i série osmi zápasů bez porážky, která začala
v 7. kole na hřišti Dolních Datyň a trvala až do posledního
kola podzimu, kdy naše mužstvo vyhrálo na hřišti týmu Sedliště.
Z toho důvodu mohou tuto sérii hráči Baníku ještě prodloužit
v úvodním zápase jarní části. Družstvo mužů se tak po
podzimní části umístilo na skvělém 2. místě se ztrátou jednoho
bodu na vedoucí Šenov a s náskokem čtyř bodů na třetí Čeladnou.
Realizační tým ve složení: hlavní trenér Tomáš Vychopeň,
hrající asistent trenéra Aleš Věčorek a vedoucí mužstva Marián

Chmiel si tak vede velmi dobře. Na herním projevu družstva
je znát koncepční práce trenéra a po výkonech v polovině
podzimu tak můžeme velmi spokojeně vzhlížet k další části
této sezóny, a to k jarní. Vydařený podzim zhodnotil i hlavní
trenér mužů Tomáš Vychopeň. „Do sezóny jsem šel s představou
tak nějak uhrát 22 bodů, což by bylo dobrým počinkem pro
jarní část, no ale těch 27 bodů, tak to je luxusní. A to ještě
samotný začátek se nám vůbec nevydařil, kdy jsme z 5-ti
zápasů získali pouze 5 bodů, což bylo skoro na výměnu trenéra,
v klubu, kde trenér má vše, na co si vzpomene. Mančaft mě
asi odvolat nechtěl a v šestém zápase zabojoval parádně
a parádně to už dobojoval do konce podzimní sezóny, body
týden co týden naskakovaly, radost sledovat. Ten šestý zápas
byla Datyně, zápas povedený a i fotbal velice pohledný. Tady
jsme se asi odrazili a už bodovali do konce podzimní části.
Jednotlivé zápasy byly z naší strany vždy hrané s chutí,
obětavostí, bojovností, prostě tak, jak by to mělo být. Starší
kluci ty mladší velmi dobře vedou a názorně jim ukazují, jak
se hraje o body. Myslím si, že nosit dres Albrechtic je opět
(Pokračování na str. 21)

SPORT

Albrechtické listy

21

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM PODZIMEM 2013
(Pokračování ze str. 20)

velká čest a každý, kdo ho obleče, si toho musí velmi vážit.
Pro mě sezóna určitě dopadla velice solidně a věřím, že jarní
část bude ještě lepší. Výboru, obci a fanouškům moc děkuji za
velikou podporu a držte nám prosím palce i v jarní části, kdy
slibujeme, že budeme obětavě bojovat o další body. Všem přeji
zdraví, štěstí, spokojenost, klidné svátky a ještě lepší příští rok.“
Družstvo dorostu se usadilo na vrcholu tabulky a svými výkony
se řadí k favoritům soutěže, jelikož se naši dorostenci společně
s týmy FC IRP Český Těšín a TJ Sokol Skotnice drží na prvním
místě se stejným počtem 32 bodů. Družstvo dorostu tak pod
vedením trenéru Jiřího Lankočího a Bořivoje Jarka předvedlo
neskutečnou podzimní část, kdy jen jednou odešlo poraženo
a jelikož, jak to bývá zvykem, mají naši dorostenci jarní části
v posledních sezónách vždy lepší, tak se máme na co těšit.
Před jarní části tak bude čekat realizační tým nelehký úkol,
a to připravit tento výborný kolektiv na udržení co nejlepší
pozice. Tomu by mělo napomoci i tradiční soustředění v Prostřední Bečvě v únoru 2014. Takže s výkonem dorostenců
v krajské soutěži po podzimní části musíme být maximálně
spokojeni. Velké poděkování patří jak trenérům dorostenců,
tak dalším lidem okolo dorosteneckého týmu p. Ing. Marku
Klozovi, p. MUDr. Stanislavu Kowalskému a p. Lumíru
Sokolovi, kteří společně vytvářejí albrechtickým dorostencům
skvělé podmínky. K výkonům v soutěži se vyjádřil svými slovy
i hlavní trenér dorostu Jiří Lankočí. „Po výborném jaru jsme
ve skvělých výkonech pokračovali i na podzim. Ziskem 32 z 39
možných bodů jsme rozhodně velice překročili naše plány pro
podzim. Oproti předchozím podzimům se letos vytvořila parta,
která táhla za jeden provaz, velmi rychle a to byl základ našeho
úspěchu. Hráče bych chtěl za podzim jenom pochválit a jsem
si jistý, že na jarní část budeme tak dobře připraveni, že budeme
usilovat o vítězství v soutěži.“
Družstva starších a mladších žáků po úspěšné minulé sezóně
bojovala o mistrovské body tentokrát ve vyšší soutěži, tzn.
v krajském přeboru. Přestože po postupech a počáteční euforii
bývá udržení a dobré umístění těžším úkolem, naše žákovská
družstva si vedla velice zdatně a s jejich výkony můžeme být
spokojeni. Starší žáci pod vedením trenérů Jaroslava Kvapila
a Vladislava Szostoka se umístili na 6. místě. Mladší žáci pod
vedením trenéra Martina Čižmáře po podzimní části okupují
11. příčku. Můžete si přečíst i hodnocení trenérů jak starších
tak mladších žáků. Starší žáky hodnotil trenér Jaroslav Kvapil.
„Starší žáci dosáhli pro náš klub v sezóně 2012/2013 historického
úspěchu. Pod vedením trenérů Jaroslava Kvapila a Vladislava
Szostoka postoupili do nejvyšší žákovské soutěže na krajské
úrovni. Jako nováček soutěže si v krajském přeboru nevedli
vůbec špatně a po podzimní části se umístili na šestém místě
z 13 účastníků s počtem 18 bodů a skóre 30:34. V silně obsazené
soutěži, kterou vedou mužstva Kravař, Ostravy-Jih a Nového
Jičína nechali za sebou týmy s mládežnickou tradici a za
zmínku stojí i fakt, že na samém chvostu tabulky figurují
mužstva z blízkého okolí, a to z Českého Těšína a MFK Havířova A. Nejlepšími střelci podzimu byli Michal Kvapil (16 gólů)
a Patrik Parchanský (8 gólů). O to cennější jsou výsledky
po polovině soutěže, když kategorie starších žáků je náročná
především na jejím hráčském obsazení a při hledání posil
z okolních týmů v nižších soutěžích. Složitá je i v tom, že řada
talentovaných kluků odchází z mladší kategorie k jiným
sportům.

V prosinci roku 2013 zakončili starší žáci sezónu výhrou na
halovém turnaji pořádaném OFS Karviná a završili tak
klasický hattrick, když ovládli tento turnaj 3 roky po sobě
v řadě.“ Za mladší žáky se vyjádřil trenér Martin Čižmář.
„Mladší žáci celou podzimní část doplácejí na nevyrovnanost
výkonů, protože převážná část hráčů je přípravkového věku.
Bojují, ale chybí tahoun, který dokáže strhnout tým. Umístění
v tabulce není pro mladší žáky to nejdůležitější. Důležité je,
aby bylo vidět, že kluci mají radost, že se neustále zlepšují.
Je třeba je v tom nenechat. Zaslouží si podporu a povzbuzení!“
Družstvo přípravky je základem pro žákovské soutěže. Vzhledem
k malému počtu hráčů do družstva starší přípravky jsme
v tomto ročníku nenasadili do okresních soutěží ani jedno
družstvo. Přípravka však své mužstvo má, když se zúčastňuje
pouze jednotlivých turnajů a počet hráčů v této kategorii
narůstá. Více se dozvíte v hodnocení trenérů Pavla
Grabowského, Lukáše Hawlaska a Adama Valoška, kterým
patří velké poděkování za obětavou práci pro naše nejmenší
fotbalisty. „Družstvo mladší přípravky se v podzimní části
zúčastnilo dvou turnajů v Ostravě-Petřkovicích a OstravěHošťákovicích, kde se střídavými úspěchy reprezentovalo náš
Albrechtický fotbal a hlavně sbíralo první zkušenosti s herními
dovednostmi přímo na hřišti, které jsou pro tyto mladé kluky
k nezaplacení. Dále jsme sehráli tři přípravné zápasy s týmy
MFK Karviná a dvakrát se Slovanem Havířov. Na závěr sezóny
se kluci vytáhli na mini turnaji v Karviné, kde po výhře nad
MFK Karviná 9:1 a nad polským týmem 5:2 celý turnaj
vyhráli a udělali tak radost svým rodičům a trenérům hlavně
předvedenou hrou. Celá sezóna nám ukázala, že se v Albrechticích rodí pár talentů a každý z kluků udělal menší či větší
pokrok. Na závěr bych chtěl poděkovat p. Radimu Gréňovi
a firmě eMerx pana Bohumila Veselého za finanční dar, který
umožní našim mladým fotbalistům dvoudenní soustředění
v Mostech u Jablunkova, kde si kluci užijí spoustu zábavy
a odnesou si hodně zážitků. I tento výlet ukazuje, že náš
fotbalový tým (který se již rozrostl na 21 hráčů) není jen
o fotbale.“
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům, trenérům
a realizačním týmům jednotlivých družstev za obětavou práci
a zodpovědný přístup k plnění úkolů a chtěli bychom jim
popřát hodně elánu i do jarní části soutěže. Dále bychom chtěli
poděkovat všem našim příznivcům za projevenou důvěru
i podporu. Jelikož takto náročný provoz se neobejde bez
patřičného finančního zabezpečení, chtěli bychom poděkovat
všem našim sponzorům. V současné situaci klub jen těžce
shání finanční prostředky pro naplnění rozpočtu a hlavně
finanční pomoc obce fotbalovému klubu pomáhá vytvářet
zázemí pro úspěšnou činnost všech našich družstev. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na řadu dalších sponzorů,
kteří nám pomáhají jak finančně, tak při organizaci mistrovských utkání a také jim patří naše poděkování.
Závěrem bychom chtěli všem členům a příznivcům popřát
do nového roku 2014 hodně zdraví a úspěchů a věříme, že i v nové
sezóně si najdou čas, aby přišli naše fotbalisty povzbudit.
Více informaci ohledné našeho fotbalového klubu najdete na
oficiálních internetových stránkách www.fkbanikalbrechtice.cz.
Za FK Baník Albrechtice
Marek Chmiel
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV
- FK BANÍK ALBRECHTICE - JARO 2014
Kolo
17.
17.
17.
17.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
20.
20.
21.
21.
21.
21.
22.
22.
22.
22.
23.
23.
23.
23.
24.
24.
24.
24.
25.
25.
25.
25.
26.
26.
26.
26.
14.
14.
14.
14.
16.
16.
16.
16.
15.
15.
15.
15.

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

Datum
30.3.
30.3.
30.3.
30.3.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
12.4.
12.4.
12.4.
12.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
10.5.
10.5.
10.5.
10.5.
18.5.
18.5.
18.5.
18.5.
25.5.
25.5.
25.5.
25.5.
1.6.
1.6.
1.6.
1.6.
8.6.
8.6.
8.6.
8.6.
15.6.
15.6.
15.6.
15.6.
21.6.
21.6.
22.6.
22.6.

Den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Začátek
Domácí - Hosté
Výsledek Body
9.00
FK Nový Jičín - FK Baník Albrechtice
10.45
FK Nový Jičín - FK Baník Albrechtice
13.15
TJ Mořkov - FK Baník Albrechtice
15.30
TJ Bystřice - FK Baník Albrechtice
9.00
FK Baník Albrechtice - FK AVÍZO Město Albrechtice
10.45
FK Baník Albrechtice - FK AVÍZO Město Albrechtice
13.15
FK Baník Albrechtice - FK Skotnice
15.30
FK Baník Albrechtice - SK Beskyd Čeladná
10.00
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm - FK Baník Albrechtice
12.00
FC Ostrava - Jih - FK Baník Albrechtice
13.45
FC Ostrava - Jih - FK Baník Albrechtice
16.00
SK Šenov - FK Baník Albrechtice
9.00
FK Baník Albrechtice - SK Kravaře
10.45
FK Baník Albrechtice - SK Kravaře
13.45
FK Baník Albrechtice - TJ Havířov - Dolní Datyně
16.00
FK Baník Albrechtice - TJ Havířov - Dolní Datyně
9.30
TJ Sokol Fryčovice - FK Baník Albrechtice
11.15
TJ Sokol Fryčovice - FK Baník Albrechtice
13.45
TJ Sokol Fryčovice - FK Baník Albrechtice
16.00
SK Stonava - FK Baník Albrechtice
9.00
FK Baník Albrechtice - VOLNO
10.45
FK Baník Albrechtice - VOLNO
14.15
FK Baník Albrechtice - TJ Petřvald u Karviné
16.30
FK Baník Albrechtice - AFC Veřovice
9.00
1. FK Spartak Jablunkov - FK Baník Albrechtice
10.45
1. FK Spartak Jablunkov - FK Baník Albrechtice
14.00
FC Biocel Vratimov - FK Baník Albrechtice
16.30
FC Biocel Vratimov - FK Baník Albrechtice
9.00
FK Baník Albrechtice - SK Brušperk
10.45
FK Baník Albrechtice - SK Brušperk
14.45
FK Baník Albrechtice - 1. FK Spartak Jablunkov
17.00
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dolní Lutyně
9.00
FK Baník Albrechtice - MFK Havířov „A“
10.45
FK Baník Albrechtice - MFK Havířov „A“
14.45
FK Baník Albrechtice - SK Brušperk
17.00
FK Baník Albrechtice - SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm
9.00 FC IRP Český Těšín (hř. UT Frýdecká) - FK Baník Albrechtice
10.45 FC IRP Český Těšín (hř. UT Frýdecká) - FK Baník Albrechtice
12.30 FC IRP Český Těšín (hř. UT Frýdecká) - FK Baník Albrechtice
17.00
TJ Pražmo - Raškovice - FK Baník Albrechtice
9.00
FK Baník Albrechtice - FC Slavoj Bruntál
10.45
FK Baník Albrechtice - FC Slavoj Bruntál
14.45
FK Baník Albrechtice - TJ Internacionál Petrovice
17.00
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Sedliště
9.00
FK Baník Albrechtice - FC Biocel Vratimov
10.45
FK Baník Albrechtice - FC Biocel Vratimov
14.45
FK Baník Albrechtice - TJ DURMAN Staré Město
17.00
FK Baník Albrechtice - TJ Petřvald na Moravě
14.45
TJ Depos Horní Suchá - FK Baník Albrechtice
17.00
TJ ČSAD Havířov - FK Baník Albrechtice
9.00
FC Kopřivnice - FK Baník Albrechtice
10.45
FC Kopřivnice - FK Baník Albrechtice
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PODZIMNÍ TABULKY MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV
(ročník 2013-2014)

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. „B“ - DOROST
Tým
Z V R P Skóre Body +/Český Těšín
13 10 2 1 52:17 32 (11)
FK Baník Albrechtice 13 10 2 1 41:20 32 (14)
Skotnice
13 10 2 1 29:8
32 (11)
Frenštát p. R.
13 8 2 3 38:20 26 (5)
Brušperk
13 7 0 6 49:27 21 (3)
Inter. Petrovice
13 6 1 6 33:27 19 (-2)
Dolní Datyně
13 6 0 7 33:32 18 (0)
Staré Město
13 6 0 7 28:42 18 (-3)
Fryčovice
13 5 1 7 19:35 16 (-2)
Jablunkov
13 3 3 7 18:24 12 (-6)
Petřvald u K.
13 4 0 9 17:50 12 (-6)
Vratimov
13 3 2 8 31:42 11 (-7)
Horní Suchá
13 2 3 8 13:31
9 (-12)
Mořkov
13 1 2 10 9:35
5 (-16)

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
FC Ostrava-Jih
Kravaře
Brušperk
Nový Jičín
Vratimov
FK Baník Albrechtice
Fryčovice
Kopřivnice
Slavoj Bruntál
Jablunkov
M. Albrechtice
Český Těšín
MFK Havířov A

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PODZIMÍ TABULKA MUŽŮ

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ
Z V
12 10
12 10
12 8
12 7
12 6
12 5
12 4
12 5
12 3
12 3
12 3
12 2
12 1

R
2
1
1
2
2
3
4
1
2
1
0
2
1

P
0
1
3
3
4
4
4
6
7
8
9
8
10

Skóre
43:11
50:7
32:18
28:19
26:12
30:34
23:27
26:31
24:39
24:39
15:27
16:36
19:56

Body +/32 (14)
31 (13)
25 (10)
23 (5)
20 (-1)
18 (0)
16 (1)
16 (-2)
11 (-10)
10 (-8)
9 (-12)
8 (-10)
4 (-11)

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Tým
Z V R P Skóre Body +/Jablunkov
12 10 1 1 70:28 31 (13)
Nový Jičín
12 9 0 3 65:22 27 (9)
Kravaře
12 8 3 1 47:21 27 (9)
Slavoj Bruntál
12 9 0 3 42:23 27 (6)
Brušperk
12 8 2 2 55:24 26 (11)
M. Albrechtice
12 6 1 5 33:36 19 (-2)
FC Ostrava- Jih
12 5 1 6 27:27 16 (-2)
MFK Havířov A
12 3 4 5 28:31 13 (-2)
Český Těšín
12 3 4 5 22:32 13 (-5)
Kopřivnice
12 3 3 6 22:32 12 (-6)
FK Baník Albrechtice 12 2 0 10 17:58 6 (-12)
Vratimov
12 0 3 9 22:55
3 (-18)
Fryčovice
12 0 2 10 17:78
2 (-13)

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(ročník 2013-2014)
I.A TŘÍDA sk. „B“ - MUŽI
Tým
Z V R P Skóre Body +/SK Šenov
13 9 1 3 28:16 28 (7)
FK Baník Albrechtice 13 8 3 2 25:14 27 (9)
Čeladná
13 6 5 2 24:13 23 (2)
Stonava
13 6 2 5 31:23 20 (2)
Veřovice
13 5 5 3 18:11 20 (2)
Frenštát p. R.
13 5 4 4 20:19 19 (1)
D. Datyně
13 5 4 4 19:19 19 (1)
D. Lutyně
13 4 5 4 19:18 17 (-1)
Sokol Sedliště
13 5 2 6 25:34 17 (-4)
Vratimov
13 4 4 5 23:24 16 (-2)
Pražmo-Raškovice
13 3 5 5 13:24 14 (-7)
Petřvald n. M.
13 3 3 7 21:20 12 (-9)
Bystřice
13 1 6 6 15:26
9 (-12)
ČSAD Havířov
13 1 3 9 13:33
6 (-15)

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
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PEDIKÚRA
VE ZDR. STŘEDISKU

Alena Kašparová, kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
• lakování
• depilace horkým voskem
• parafínové zábaly
• masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

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

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

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: 16. 5. 2014 do 13:00 hod.
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