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Vážení spoluobčané,
na začátku letošního roku vypadalo vše
moc nadějně. Začalo to u našich hasičů,
kteří po šesti letech snažení obdrželi novou cisternu. Pak jsme byli informování
z MF ČR, že na základě naší žádosti byl
schválen projekt v rámci revitalizace
území dotčeného těžbou uhlí tj. dokončení komunikace ul. Nádražní. Jako jediné obci v okrese se nám tak podařilo
během čtyř let realizovat všechny tři
projekty – most, odkanalizování části
Nový svět a dokončení komunikace na
ul. Nádražní ﬁnancovaných Ministerstvem ﬁnancí ČR za celkem 23 mil. Kč.
Pak nastala, nejenom u nás, zcela nová
situace – boj s Covid 19. Byla to výzva,
se kterou bojujeme dodnes. Přes veškerá omezení se nám dařilo realizovat
kromě rekonstrukce Dělnického domu i
další akce menšího rozsahu.

Nový úsek ul. Nádražní – ﬁrma EUROGAS.
V našem zdravotním středisku byl
úspěšně vyřešen problém s místem obvodního lékaře, kde nastoupila zkušená paní MUDr. Šárka Mostynová. Následně jsme byli nuceni hledat lékaře
do gynekologické ordinace. Jelikož se

Oprava chodníku, ul. Hornická – ﬁrma DK – PLANT.
naskytla příležitost, že prostory ordinace byly prázdné, okamžitě se začalo
s rekonstrukcí. Po více jak třiceti letech
provozu byly provedeny všechny nutné
úkony, výsledkem kterých máme dnes
špičkově vybavenou gynekologickou ordinaci pro 21. století. Nová paní MUDr.
Timea Dobošová investovala více jak 1
mil. Kč do vybavení ordinace. Obec přispěla ze svého rozpočtu částkou 1,2 mil.
Kč. Nedostatkem zdravotnického personálu trpí i okolní obce a tak jsme rádi, že
zde máme zastoupeny kromě výše zmíněných profesí i stomatologii, rehabilitaci a lékárnu a pracujeme na obsazení
ordinace dětského lékaře.
Škoda jen, že sociální sítě jsou plné
zavádějících informací, které tuto snahu výrazným způsobem diskreditují.
Neumíme nebo se nechceme radovat
z výsledků a za vším pouze hledáme
podvodné jednání a ﬁnanční machinace, aniž bychom kritizované dílo vůbec
viděli a teprve pak hodnotili. Nasouvá
se zde staré pořekadlo, že podle sebe

Rekonstrukce Dělnického domu – ﬁrmy BDSTAV MORAVA a Farma Stonava.

soudím tebe. Laická veřejnost leckdy
ani netuší jak složitá je současná legislativa a co všechno se musí splnit a doložit, než se začne cokoliv realizovat.
To se týká i rekonstrukce a modernizace Dělnického domu. Jediný objekt
v obci, který v minulosti byl a určitě
opět bude významným kulturně společenským centrem, se po více jak 110
letech dočkal nejenom rekonstrukce,
ale i patřičné modernizace. Nová titanzinková střecha, přesné repliky oken
s trojskly, moderní vytápění včetně
vzduchotechniky a klimatizace, bezbariérový přístup a toalety, nová přístavba
se zastřešením venkovní terasy, moderní kuchyně, audiovizuální technika
včetně velkoplošného promítání a dálkově ovládaná stínicí technika. Nezapomnělo se ani na přilehlou zahradu
včetně parkoviště. To je pouze stručný
výčet prací, které jsou navíc ztíženy tím,
že se jedná o rekonstrukci a nikoliv novostavbu na tzv. „zelené louce“, kde je
vše mnohem jednodušší a levnější. 
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 Rád bych rovněž prezentoval, co se
nám letos kromě výše zmíněných akcí
ještě podařilo udělat. Pokračovalo se
s modernizací veřejného osvětlení na
ulici Pasecká, na frekventované části ulice Osvobození byl položen nový
povrch, opraveno bylo téměř půl kilometru chodníků, vzniklo několik nových parkovacích míst, byl instalován
další herní prvek na hřišti „Albrechtík“
a obec svou ﬁnanční pomocí přispěla
k celkové proměně areálu FK Baník.
Významnými sponzory této celkové
modernizace areálu byly kromě obce
rovněž dvě místní ﬁrmy, které byly zároveň dodavateli, Farma Stonava a DK
Plant.
Závěrem mi dovolte, abych vyzval
všechny naše provozovatele tzv. „ekologických topenišť“, aby pořádně zkontrolovali svoje kotlíky, než začnou sobě
a zejména svým sousedům trávit okolní
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Rekonstrukce areálu FK Baník – ﬁrmy Farma Stonava a DK Plant.
ovzduší. Jedná se o zdraví nás všech.
Obec v minulých letech vynaložila nemalé prostředky na plynoﬁkaci. Jsou
však mezi námi i takoví, co čerpali dotace v další etapě na kotle na tuhá paliva
a nyní jsou schopní zamořit nejen svůj
pozemek, ale i okolí a tváří se dotčeně,
pokud je na to sousedé upozorní. Chraňme prosím sebe i okolí.
Pohodové vánoce v rodinném kruhu
bez stresu a hlavně ve zdraví a rychlý
návrat do normálu v novém roce 2021
přeje
JINDŘICH FEBER, starosta

Plocha pro kontejnery – ﬁrma PIKONE.

Parkoviště ul. Bělehradská – ﬁrma K2 – stavební.

Veřejné osvětlení na ul. Pasecká – PHELEKTRO.
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RADA OBCE
za období od 3. 9. 2020
do 5. 11. 2020
projednala např.:
 vyhlášení Záměru pronájmu nebytových prostor – Areál Zámostí za
nájemné ve výši minimálně 3000,-Kč
měsíčně,

 ve smyslu ust. 29 odst. 1 zákona 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů
ORP Havířov 2020 v rozsahu problémů
k řešení v územně plánovacích dokumentacích zajištěných a aktualizovaných na území obce Albrechtice.

ZASTUPITELSTVO OBCE

 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
9.000,-Kč Slezské diakonii, Domovu
pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka,

dne 15. 9. 2020 a 4. 11. 2020
projednalo např.:

 schválení výpůjčky vozidlové radiostanice vč. montážní sady k bezplatnému užívání pro potřeby Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Albrechtice,

 schválení uzavření Dodatku č. 5 ke
smlouvě o dílo „rekonstrukce Dělnického domu č.p. 166, ul. Hlavní, Albrechtice“ spočívajícího v úpravě ceny díla

a termínu plnění mezi Obcí Albrechtice a zhotovitelem BDSTAV MORAVA
s.r.o., Bruzovice.
snesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových
stránkách obce www.obecalbrechtice.cz
Na webových stránkách obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo
programu jednání Zastupitelstva obce
Albrechtice i všechny materiály, které jsou na tato jednání předkládány:
www.obecalbrechtice.cz, záložka Obec
Albrechtice, sekce Zastupitelstvo obce,
Materiály k projednávání (materiály
jsou zveřejněny pod datem příslušného
jednání ZO).
JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice

U

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, podle sdělení Magistrátu města Karviná vás upozorňujeme, že v době od 13.12.2020 od 6:00
hod do 30.6.2023 do 18:00 hod bude část silnice III/4687 (v úseku od odbočky na Stonavu až po pomocný závod Dolu
Darkov v délce 700 m) UZAVŘENA.
JARMILA ZATLOUKALOVÁ, tajemnice

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost:
 narození dítěte  uzavření manželství  změna jména či příjmení
 úmrtí,
aby tuto skutečnost nahlásili na matriku Obecního úřadu Albrechtice,
(1. patro). Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

INFORMAMCE O PROVOZU POKLADNY
NA OBECNÍM ÚŘADĚ ALBRECHTICE
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Platby v hotovosti i kartou je možno provádět v tyto dny:
DNE 23. 12. 2020 DO 13.00 HODIN  DNE 28. 12. 2020 DO 17.00 HODIN

Dne 30. 12. 2020 je pokladna uzavřena. Také upozorňujeme, že mimo výše uvedené termíny nebude možné provádět matriční úkony (vidimace listin a legalizace podpisů, vydávání druhopisů matričních dokladů) a úkony evidence obyvatel
(přihlašování k trvalému pobytu, výpisy z AISEO).
DNE 31. 12. 2020 BUDE OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE UZAVŘEN.

OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 13 oznámení, řešeno 21 přestupků na úseku silničního provozu, 28 přestupků dle §34/1 zák.240/
2000Sb. v rozporu s §31/3 písm.c) nestrpění omezení vyplývajících z krizového
opatření stanovených v době krizového stavu vyplývajících z USNESENÍ VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY.
 Na úseku zákona č.65/2017Sb. o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, §35 bylo řešeno 7
přestupků. Jednalo se o kouření na zakázaných místech a podávání alkoholických nápojů osobě mladší 18 let.
 Dne 17.10.2020 v 19.50 hodin během
pojížďky na ulici Obecní v sadech spatřila hlídka OP světlo. Jelikož se zde mohlo jednat o zloděje, začala hlídka místo
prohledávat a u sadů zjistila také zaparkované vozidlo, u kterého byly nalezeny
tři plastové tašky s jablky cca 30kg. K
vozidlu následně dorazily dvě osoby a
lustrací zjištěni J.S. z Albrechtic a M.L.
z Karviné. Uvedli, že zde hledají psa a o

jablkách nic neví. Pan M.L. se následně
pod tíhou důkazů přiznal, že chtěl jablka
zcizit. Byl předvolán k dořešení přestupku a následně věc dořešena blokově.
 Dne 18.11.2020 v 16.22 hodin telefonicky oznámil K.V. z Albrechtic, že ke
vchodu č.p. 658 na ulici Hornické nějaké neznámé osoby z červeného vozidla
vyhodily a posadily na židli muže a ten
se již na místě nachází několik desítek
minut. Hlídka OP zjistila na místě muže,
který spal a byl z něj cítit alkohol. Muž
nebyl hlídce znám a nebylo jej možno
probudit. Jelikož hlídka OP byla jednočlenná, tak na místo přivolala hlídku
PČR, se kterou muže prohledali a lus-

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
trací následně zjistili, že jde o pana P.J.
z Orlové. Muž byl v podnapilém stavu
a stěžoval si na bolest nohou. Na místo
byla přivolána RZS, která muže převzala a odvezla na chirurgii do Karviné.

Jménem obecní policie přeji
všem občanům ničím nerušenou
vánoční pohodu a šťastné
vykročení do nového roku 2021.
vrch. insp. DANIEL WRÓBEL
velitel OP Albrechtice
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Kalendáře pro rok 2021
SEVEROMORAVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
OSTRAVA A.S.
Oznámení o změně ceny
vodného a stočného od 1. 1. 2021
VODA PITNÁ (VODNÉ)
43,52 Kč/m3 (bez DPH)
47,87 Kč (vč. 10% DPH)
VODA ODVEDENÁ (STOČNÉ)
38,66 Kč/m3 (bez DPH)
42,53 Kč (vč. 10% DPH)
Velký dík patří občanům, kteří se zapojili do fotograﬁcké soutěže na téma „Zahrady a zahrádky v obci Albrechtice“. Fotograﬁí se sešlo dost a bylo tak velmi obtížné
vybrat ty nejlepší. Je však zapotřebí říci, že fotograﬁe do kalendáře byly uveřejněny
všem, kteří své zahrádky zaslali. Nikdo ze zapojených tedy ze soutěže nebyl vyřazen. Naopak, některým fotografům bylo uveřejněno v kalendáři i více fotograﬁí.
Stolní kalendáře do každé domácnosti s krásnými fotograﬁemi zahrad si můžete
vyzvednout na Obecním úřadě v Albrechticích, oddělení kultury v době:
PONDĚLÍ
12.00 hod. – 17.00 hod.

STŘEDA
08.00 hod. – 13.00 hod.

VÝZVA OBČANŮM
Žádáme vás, kteří máte zájem pracovat v období 2021 – 2025 ve funkci přísedícího pro činnost Okresního soudu v Karviné a pobočky v Havířově, abyste se hlásili
na Obecním úřadě Albrechtice v kanceláři tajemníka (přízemí) nebo telefonicky
606 343 462 nebo emailem tajemnik@obecalbrechtice.cz do 15. 1. 2021
JARMILA ZATLOUKALOVÁ, tajemnice

Informace pro občany
České dráhy od 3. 12. 2020 ukončily prodej jízdenek
v železniční stanici Albrechtice u Českého Těšína.

Nové ceny budou uplatněny po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2021, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Sponzor akce
Rozsvícení
stromečku
v roce 2020
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Rachocení vlaků po železničním mostě
přes Stonávku se ve dne i v noci rozléhá
celým jejím údolím a patří tak nějak ke
koloritu naší obce. Osobní vlaky, rychlíky, nákladní doprava, dokonce i Pendolino, zkrátka vše, co jezdí po kolejích,
projíždí po trati, označené v jízdním
řádu číslem 321. Je vedena z nádraží
Opava-východ přes Ostravu, Havířov
do Českého Těšína. Zajímá vás, kolik
vlaků vůbec touto tratí projede, dejme
tomu za rok? Mohu posloužit, např. v roce 2019 naším albrechtickým nádražím
projelo celkem 25.219 vlaků osobní dopravy a 11.745 vlaků nákladní dopravy.
Bystré mozky si s pomocí jízdních řádů
mohou spočítat, kolik jich projede za
den, týden, měsíc...
Plán spojit Ostravu s Těšínem vznikl
v roce 1908. V roce 1909 získala společnost Ostravsko-frýdlantské dráhy „Koncesi pro místní dráhu ze Svinova Vítkovic do Těšína s odbočkou do Fryštátu“.
V roce 1911 byl dokončen úsek z Velkých Kunčic nad Ostravicí do stanice
Suchá ve Slezsku. Tam byly uvedeny
do provozu dvě železniční vlečky, které směřovaly k jámě Kaiser Franz Josef
Schacht (později jáma Suchá) a druhá
k jámě Erzherzog Franz Schacht (později František). Po stavbě těchto vleček
se výrazně navýšila doprava uhlí v této
oblasti na hlavní tahy. Společnost Ostravsko-frýdlantské dráhy přistoupila
na vybudování další části ze Suché ve
Slezsku do Těšína a tím i propojení na
Košickobohumínskou dráhu.
Nový úsek trati byl dán do provozu
1.září 1914 a směřoval přes Horní Suchou mírným obloukem k zastávce Albrechtice. Po původním mostě, jehož
pilíře jsou dodnes zachovány, se trať
dostala přes údolí Stonávky a dlouhým

co nás zajímá

Trať

číslo

321

lesním úsekem dosáhla obec Louky.
Odtud přemostěním přes trať Košickobohumínské dráhy (od roku 1869) a
silnici Fryštát-Těšín překročila mostem
řeku Olši, kde se nacházela zastávka a
nákladiště Marklowice (dnes v Polsku).
Po pravém břehu Olše se před druhým
mostem napojila na trať Těšín – Bílsko,
otevřenou v roce 1888 a dosáhla stanice Těšín. Zde trať po 16 kilometrech
končila.
Po roce 1918 přešel celý původní úsek
pod ČSD, ale po deﬁnitivním určení hranic mezi Československem a Polskem
v roce 1920 se stala část mezi Těšínem
včetně zastávky Marklowice až po most
přes Olši součástí Polska. Řeka Olše se
stala řekou hraniční. Na jaře roku 1930
byla dokončena přeložka vedoucí přes
zastávku Podobora na trati Košickobohumínské dráhy. Původní část místní
dráhy byla opuštěna a nová byla vedena
ve směru z Českého Těšína souběžně
s tratí Košickobohumínské dráhy. Pravidelný provoz byl zahájen 15. září 1930.
Na této nové přeložce byl využit i původní most přes Košickobohumínskou

7

dráhu, na který byla trať napojena za
zastávkou Podobora, kde však zatím
vlaky na Albrechtice nezastavovaly. V
letech 1957-1962 celá trať prošla rekonstrukcí a úsek z Havířova do Albrechtic
byl uveden na novou přeložku mimo
poddolovaná území v Prostřední Suché.
První kolej byla dána do provozu v roce
1961 a druhá o rok později. Výstavbou
této přeložky zanikly původní zastávky
Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Horní
Suchá a Albrechtice a nově vznikly Havířov-Suchá, Horní Suchá a Albrechtice
u Českého Těšína. Nová nádražní budova byla otevřena 1. srpna 1963 a staré
dvoupodlažní albrechtické nádraží dosloužilo jako restaurace Rakovec v roce
1987 (demolice 1988).
V letech 1961-1963 byla postavena
přeložka po novém mostě (Gagarinův
most) přes koleje Košickobohumínské
dráhy za zastávky Podobora a spojka do
nově vzniklé zastávky Chotěbuz, čímž
byla původní zastávka Podobora, stejně
jako zastávka Zpupná Lhota, zrušena.
Kdo má zájem o historii nejen této
dráhy, ať navštíví Železniční muzeum
moravskoslezské, které se nachází ve
výpravní budově železniční stanice Ostrava-Střed. Pro mladší návštěvníky je
tam i modelová železnice.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi
pravidelně přispívají, jak se říká, svou
troškou do mlýna, a popřát nejen jim,
ale i všem občanům naší obce to nejcennější, co v této době máme, totiž pevné
zdraví, a také hlavně abychom se co nejdříve a pokud možno navždy rozloučili
s nemilým hostem COVIDEM!
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce,
alkronika@email.cz
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Kolory jesieni
PIERWSZOKLASIŚCI
Po wakacjach wróciliśmy do szkoły wypoczęci, opaleni, pełni nowych wakacyjnych wrażeń, entuzjazmu i radości
ze spotkania z szkolnymi kolegami i koleżankami. W naszym gronie przywitaliśmy serdecznie nowych pierwszoklasistów. Cieszymy się niezmiernie z ich
obecności. Pierwszoklasistom został
uroczyście wręczony „Bon Pierwszaka“
w postaci wyprawki szkolnej zawartej w
nowych tornistrach dzięki fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“. Cenimy
sobie niezmiernie tę pomoc oferowaną
polskim pierwszoklasistom.

FORMAT 3D
W pierszym tygodniu roku szkolnego
mieliśmy okazję obejrzeć ciekawy, pełen interesujących informacji ﬁlm „Epoka lodowcowa” w formacie 3D. Zaznajomił nas z bogatym życiem zwierząt
prehistorycznych żyjących w czasach
zlodowacenia Ziemi.

WYPRAWA NA BOISKO
RUCHU DROGOWEGO
Tak samo jak w zeszłym roku, również
i teraz, w ramach nauki o ruchu drogowym, mieliśmy okazję potrenować
nasze zdolności i przećwiczyć poprawne zachowanie się rowerzysty w ruchu
drogowym miasta. 23 września, pod kierownictwem cierpliwej pani trenerki,
odbyła się lekcja na boisku ruchu drogowego w Hawierzowie. Było naprawdę
ciekawie, ruchliwie i wesoło.

DZIEŃ FARMERA
Wielkim wydarzeniem w naszym szkolnym życiu był wrześniowy Dzień Farmera. Był to dzień, podczas którego
mogliśmy zaprosić do naszego szkolnego ogródka wszystkich miłych gości, by
podzielić się z nimi naszymi plonami,
przetworami i różnego rodzaju własnoręcznie wyprodukowanymi upominkami w specjalnych do tego celu przeznaczonych straganach. W dodatku tak się
złożyło, że był to przepiękny dzień skąpany w słońcu i ostatnich ciepłych promykach odchodzącego lata. Tego dnia
mieliśmy okazję poczuć się jak prawdziwi gospodarze, którzy przychodzą na
targowisko ze swoimi produktami. Ten
oto dzień był częścią składową projektu
Młody Farmer, który rozpoczęliśmy już

w ubiegłym roku. Dzięki projektowi nasz
gródek szkolny został wzbogacony o tablice edukacyjne o owadach, roślinach
oraz o kilka podwyższonych grządek,
do których zasadziliśmy różnego rodzaju warzywa i zioła. Nawet wiosenne nauczanie zdalne nie wstrzymało nas od
sadzenia roślinek. Warzywa sadziliśmy
w domu, później przynieśliśmy je do
szkoły, by je przesadzić z doniczek do
naszych nowych podwyższonych grządek. W tej pracy wspierały nas panie
nauczycielki jak i wszyscy pracownicy
szkoły. Tą drogą rónież dziękujemy paniom tercjankom za regularne podlewanie naszych sadzonek podczas wakacji
letnich! Dzień Farmera był naturalnym
wynikiem naszych całorocznych starań
gospodarczych. Do tego dnia przygotowaliśmy również różne prace ręczne
związane z tematyką jesienną. Nasi mili
rodzice, dziadkowie i sympatycy szkoły
wsparli nas również przygotowując na
ten dzień liczne słoiki z marmoladami,

dżemami, konﬁturami, herbatkami,
orzeszkami i innymi smakołykami, a
niektóre mamusie uszyły i zrobiły liczne podarunki-niespodzianki. Tą drogą
pragniemy również podziękować naszym wspaniałym rodzicom z Macierzy Szkolnej, którzy zatroszczyli się o
wyjątkowo smaczne jedzenie podczas
całej imprezy. Chleb, pieczywo, kiełbaski, domowe wypieki i dalsze smakołyki zapraszały wszystkich do straganu.
Panie nauczycielki przygotowały dla
nas dzieci zadania, za spełnienie których otrzymaliśmy kolorowe latawce. I
tak stopniowo ogródek zakwitł niczym
łąka kolorami wznoszących się na wietrze latawców oraz biegających dzieci.
Jedną z największych atrakcji dnia była również możliwość spędzenia czasu
z żywymi królikami! Serdeczne dzięki kierujemy do pana Skotnicy. Dzień
Farmera na pewno zostanie w naszej
pamięci na długo. Był to bardzo wyjątkowy czas. 
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ZOO
Jak wiadomo, nauka przebiega nie tylko
w klasach budynku szkolnego, ale również poza nimi. Na początku miesiąca
października wyjechaliśmy do ogrodu
zoologicznego w Ostrawie. Widzieliśmy
zwierzęta, które już znaliśmy, ale również zwierzęta, których jeszcze nigdy
nie widzieliśmy. Jest ciekawe, że bez
względu na to, jak długo uczymy się na
lekcjach o przyrodzie, to zawsze odkrywamy nowe niepoznane istoty. Częścią
składową wycieczki był wykład w centrum edukacyjnym ogrodu zoologicznego. Pani Barbara Krzyżanek zaprezentowała nam lekcje o zwierzętach naszych
lasów pokazując liczne spreparowane
wypchane zwierzęta. Mogliśmy również
lekko dotknąć sierści, piór i skóry tych
zwierząt. Podczas wykładu pracowaliśmy również z obrazkami zwierząt. Tak
mogliśmy jeszcze lepiej wyobrazić sobie
znaczenie prezentowanych informacji.
Z ogrodu zoologicznego przywieźliśmy
se sobą wiele nowych wrażeń i informacji o zwierzętach.

MAŁY BUDOWNICZY
Kolejnym nowym doświadczeniem w
naszym życiu szkolnym tegorocznej
jesieni był projekt Mały Budowniczy.
Gościliśmy u nas w klasie pana Bronka
z Małego Uniwersytetu Technicznego.
Podczas lekcji wdrożyliśmy się do roli
budowniczych, którzy dają podstawy
nowemu miastu. Pan Bronek poprowadził nas najpierw przez proces my-

ślowy a później praktyczny krok po
kroku tego wszystkiego, co musi być
zrobione, by powstało nowe miasto.
Najpierw musieliśmy cały proces zaplanować. Musieliśmy stworzyć mapę
dróg i budynków w mieście. Później
zbudować te drogi i budynki według
planu. Przekonaliśmy się, że początkowe stwarzanie planów jest procesem
odpowiedzialnym i że jest podstawą
dalszych działań. O ile popełnimy
błąd w planach, to ten błąd będzie nas
kosztował wiele czasu i środków, by go
naprawić. Naszymi pomocnikami w
procesie budowania miasta były kartki papieru, kredki a później kolorowe
plansze dróg, klocki Lego, światełka i
inne. Podczas budowania miasta uczyliśmy się również odpowiedniej terminologii budowniczej. Po zakończeniu
zajęć w klasie udaliśmy się do ogródka
szkolnego, gdzie jeszcze za pomocą zadań ﬁzycznych i myślowych utrwalaliśmy nabyte wiadomości.

PROJEKT EKOLOGIA

To nie koniec nowym informacjom i
wrażeniom! W ramach świetlicy szkolnej doświadczyliśmy następnego bogatego dnia z projektem o bardzo aktualnym imieniu Ekologia. Gościliśmy w
świetlicy panie przedstawiające temat
segregacji śmieci według rodzaju. Przypomnieliśmy sobie kolory pojemników
na różne rodzaje odpadów i co wolno i
czego nie wolno do nich wrzucać. Mając doświadczenia z codziennego życia, stwierdziliśmy, że ten temat nam
nie był wcale obcy. Następowała część
praktyczna, podczas której za pomocą
specjalnych klocków Lego i podanych
instrukcji budowaliśmy urządzenia
mające miejsce w procesie recyklacji.
By zbudować urządzenie poprawnie,
musieliśmy ściśle naśladować instrukcje budowy krok za krokiem. Przekonaliśmy się, iż malutki błąd w procesie
budowy spowoduje, że urządzenie nie
będzie działać. 
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 Projekt Ekologia w świetlicy szkolnej
potwierdził nam to, co już stwierdziliśmy podczas projektu Mały Budowniczy. Jest bardzo ważne ściśle naśladować podane instrukcje.
Bardzo wiele wydarzyło się w naszym
szkolnym życiu jeszcze zanim zamknięto
drzwi naszej placówki z powodu pandemii Covid 19. Tutaj jednak nie kończy się
nasza edukacja. Rozpoczęliśmy nauczanie zdalne, którego smak już wypróbowaliśmy wiosną bieżącego roku. Staraliśmy
się podołać edukacji zdalnej jak najlepiej
umieliśmy a równocześnie cieszymy się,
iż ponownie 18 listopada, powróciliśmy
do naszej ulubionej szkoły.
SONIA MAGUIRE

Jak se stát pečovatelkou
Základní podmínky, které musí pracovnice v sociálních službách naplňovat,
se řídí Zákonem o sociálních službách
číslo 108/2002 Sb. To však není všechno. Péče o seniory vyžaduje speciﬁcký
přístup. Proto, než se rozhodnete odpovědět na inzerát, ve kterém organizace
hledá pracovníka v sociálních službách
„pečovatelku“, ujistěte se, zda máte ty
správné předpoklady, které Vám práci
s cílovou skupinou usnadní – v Charitní
pečovatelské službě se jedná o seniory
starší 65 let a osoby s tělesným, zrakovým nebo chronickým onemocněním
starší 18 let.
Dobrá „pečovatelka“ by měla mít řadu
vlastností, které jí usnadní práci v každodenní péči o seniory, respektive o
cílovou skupinu klientů pečovatelské
služby. Je třeba si uvědomit, že pečovatelka by měla být zdravá, ﬁt a mít dobrou kondici jak fyzickou, tak psychickou, aby mohla bez omezení vykonávat
každodenní činnosti týkající se pomoci
klientům zvládat základní denní aktivity, které již nejsou schopni vykonávat
sami.

JE VELMI DŮLEŽITÉ,
ABY DOBRÁ PEČOVATELKA
MĚLA NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI:
 trpělivost vůči klientům, kteří již
mnohdy často potřebují opětovné opakování a vysvětlování určitých věcí, činností
 odpovědnost za péči o starší osobu
 schopnost samostatně reagovat (pečovatelka vždy může počítat s podporou
vedoucí či sociálním pracovníkem služby, ale pečovatelka je v denním kontaktu s klientem a proto si musí umět poradit v některých situacích sama)

 odolnost vůči stresu v případě nepředvídatelných situací
 empatii a citlivost k seniorům/klientům, které ve většině případů trápí jejich zdravotní problémy či omezení
 dodržování zásad slušného chování,
avšak v případě, že klient nebo rodina
vyžaduje něco, co není součástí poskytování péče, umět asertivně odmítnout
 velice důležitou vlastností je pokora, srdečnost, starostlivost, vstřícnost
a zejména pozitivní přístup.
Pečovatelka s těmito vlastnostmi vzbuzuje důvěru a klient se tak cítí bezpečně.
Lidé, kteří uvažují o práci v pečovatelské
službě, by se měli umět přizpůsobit každé situaci. Senioři bývají mnohdy z důvodu vysokého věku či nemoci podráždění,
tvrdohlaví, vznětliví či až nepřátelští. Je
proto třeba mít na paměti, že jen velmi
těžce nesou ztrátu své samostatnosti a
zhoršující se zdravotní stav. Péče o senio-

ra je těžká práce, a proto je velmi důležité si předem promyslet, zda tuto činnost
chceme vykonávat. Pečovatelka by si měla uvědomit, že se stává součástí každodenního režimu života klienta.

PROČ SE STÁT PEČOVATELKOU:
 díky Vaší práci je kvalita života klientů lepší, Vaše práce je smysluplná, jak
pro klienty, tak i pro jejich rodiny
 Vaše přítomnost je pro klienty velkou
psychickou podporou. Pečovatelky jsou
mnohdy jediné osoby, se kterými se osamělí senioři během dne setkávají
 populace nezadržitelně stárne, a proto pečovatelek bude potřeba stále více.
Není třeba mít tedy starost o uplatnění
do budoucna.
 každoroční vzdělávání v oblasti sociálních služeb a s tím spojená možnost
naučit se novým dovednostem, získat
nové zkušenosti zvýšit si kvaliﬁkaci.
CHARITA, Český Těšín
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Přednášky o zdravém pohybu
přilákaly další účastníky
Za účasti 20 zájemců nejen z řad seniorů
se dne 29.9.2020 konal v PZKO další kurz
ze Spolkem přátel Albrechtic organizovaného projektu Aktivní a spokojený podzim života v Albrechticích. Jeho konání
podpořil Moravskoslezský kraj z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK.
Kurz s názvem „Zdravá noha a pánevní
dno“ si tedy opět našel své posluchače.
Lektorka Mgr. Lada Červenková si
připravila prezentaci plnou zajímavých
informací. Ve druhé části jsme pak společně prošli nejproblematičtější partie
a ukázali si vhodná cvičení k jejich
uzdravení.
Pokud nám to okolnosti dovolí, rádi bychom i v příštím roce kurzy s tématikou
zdravého životního stylu připravili, stejně tak jako věříme v pokračování lekcí
zdravotního cvičení v tělocvičně základní školy.
Za Spolek přátel Albrechtic
HELENA MARKOVÁ

Současnost minulosti

Na fotograﬁi ze začátku 80. let XX. století pohled od restaurace „Gumok“ na staveniště nového sídliště. Aktuální snímek
ze stejného místa jen dokazuje, jak čtvrť harmonicky ladí s okolní přírodou.
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Spolek sází stromy v Albrechticích
Podzimní měsíce jsou ideální pro výsadbu stromů. Spolek přátel Albrechtic získal pro své aktivity podporu z Programu péče
o krajinu v roce 2020 poskytovanou Ministerstvem životního prostředí.
Vytipovali jsme 3 lokality na území naší obce: podél ulice
Hrázní, Loucké a Osvobození. Na výsadbu bylo připraveno
25 nových stromů dubů zimních (Quercuspetraea) s obvodem
kmínku od 12 do 14 cm a zemním balem. Na výsadbu už netrpělivě čekalo několik dobrovolníků: Míša Dvořáková a Marek
Daňhel s dětmi, Lucie a Damian Smith, Naďa a David Gajdaczovi, Monika Byrtusová s dětmi, Katka Dubáčová s Vojtou,
Viktor Lněnička, Tomáš Walek a Helena Marková. Společně
jsme při výsadbě na konci října a začátku listopadu odpracovali 95 hodin. Stromy jsme zasadili a instalovali jsme opory a
oplocení proti jejich poškození. To je však jen začátek. Aby duby vyrostly v mohutné stromy, bude potřeba ještě mnoho času
a energie věnované péči o ně. Mohou se pak stát významnými
krajinnými prvky, ale také úkryty a zdrojem potravy pro zvěř,
ptáky a včely.
V letošním roce členové a přátelé spolku vysadili již celkem
37 nových stromů. 27 dubů a 10 jírovců vysazených pro budoucnost, je pokračováním našich aktivit v péči o krajinu a
životní prostředí v obci a postupným plněním našich plánů
v této oblasti.
Všem zúčastněným patří dík za práci, kterou při výsadbě
odvedli.
Za Spolek přátel Albrechtic
HELENA MARKOVÁ a MAREK DAŇHEL
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Kajakář Alexandr Maikranz vicemistrem
Evropy v závodě družstev do 23 let

Tak jako všechny oblasti našeho života, také sezóna slalomářů na divoké
vodě byla v letošním roce nepříznivě
poznamenaná Covidovou pandemií.
Byly silně omezovány tréninky, přičemž
všechny čtyři jarní nominační závody,
které se jely v rámci Českého poháru ve
vodním slalomu, byly postupně posouvány až do poloviny letních prázdnin.
Alexandr stanovený cíl splnil, a opět si
zajistil nominační místo v Reprezentačním družstvu ČR do 23 let. O posledním
srpnovém víkendu se konalo Mistrov-

ství republiky, které se jelo v peřejích
Vltavy pod Lipenskou přehradou. Hrubou chybou v závěru kvaliﬁkační jízdy
si Alexandr zavřel dveře k účasti ve ﬁnále, a tím možnost obhajoby loňského
individuálního titulu. Jiné to bylo při závodě tříčlenných družstev, kde se svými
oddílovými kolegy vybojoval stříbrnou
medaili.
Mistrovství světa v kategorii do 23 let
bylo v letošním roce zrušeno. Vrcholem
sezóny se proto stalo Mistrovství Evropy,
které se po několikerém odkladu konalo

na slalomové trati v Krakově, kde v individuální kategorii obsadil 6. místo (0,33
s za medailovou pozicí) a výborné 2. místo v závodě družstev (za vítězným družstvem Německa družstvo ČR zaostalo o
0,2 s), což je nejlepší umístění družstva
českých kajakářů do 23 let za posledních 6 let (sestřih závodů lze shlédnout
na adrese ČT sport: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600129320-kanoistika/220471291381301-me-junioru-u23-2020-krakov.
P.M.

Veverka
z druhého patra
Naše slepá ulice by se měla pyšnit názvem Ořechová. Před každým ze šesti
rodinných domků, postavených v padesátých letech minulého století, jsou vysazeny stromy s vlašskými ořechy. Není
divu, že jsou zde často vidět veverky,
které si na ořechách rády pochutnají. Že
si nyní dělají zásoby na zimu, je pro kolemjdoucí samozřejmostí, ale že se dovedou vyšplhat až na zábradlí balkonu
ve druhém patře domu a ukázat se v celé své kráse, nás udivilo a okouzlilo.
ANNA SANTARIUSOWA
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TONERY, INKOUSTY
repasované i originální
stroje na laminování a vazbu dokumentů,
včetně spotř. materiálu, skartovače, řezačky
a jiná kancelářská technika.
Pokladní kotoučky pro EET.
Možnost zapůjčení skartovacího stroje.
JAN RUSINA, Albrechtice, tel.: 603 417 109
(rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com

PF 2021
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz zbliżającego
się Nowego Roku pragniemy
serdecznie podziękować naszym
Klientom oraz Partnerom handlowym
za zaufanieoraz owocną współpracę.
Niech te święta spędzone będą
w ciepłej rodzinnej atmosferze.
Dużo zdrowia i sukcesów w nowym roku 2021 życzy
Kancelaria Adwokacka
Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, Mgr. Sylwia Niemiec
se sídlem U Stromovky 1481/9, Havířov
www.advokati-havirov.cz

ˆ

ˆ

Pohrební sluzba 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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 
596 811 231, 725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendu a svátku
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH.
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