i

albrecht       ck é
l s t  y
číslo 1 • ročník XXXI • 19. března 2021
www.obecalbrechtice.cz
f

Nová fasáda na mateřské škole, ale ta však zeje prázdnotou...

2

informace z obce

i

Albrecht      cké
l sty

Vážení občané,
v roce 2019 soukromá obchodní společnost Rondo Plast s.r.o.
koupila od předchozího majitele, společnosti AGRO–EKO,
pozemky včetně budov, které se nachází v části obce v areálu
bývalého statku. Tyto nemovitosti koupila společnost za účelem svého podnikání, jehož předmětem je výroba plastového
granulátu (tento materiál se pak používá například v automobilovém průmyslu). Ke třem podnikatelským subjektům (AGK
Steel forming, DK Plant a Sky Paragliders), které v daném
areálu již fungují, proto přibude další. Společnost Rondo plast
s.r.o. chtěla o podstatě svých aktivit informovat občany na veřejném setkání, ale s ohledem na panující situaci muselo být
toto setkání odloženo. Jakmile to okolnosti umožní, zcela jistě
společnost Rondo plast zorganizuje náhradní veřejné setkání.
S ohledem na povahu svých plánovaných aktivit, požádala
společnost Rondo Plast, s.r.o. o zhodnocení vlivu své činnosti
na životní prostředí, přičemž tuto žádost posuzovalo jako věcně příslušný orgán státní správy Ministerstvo životního prostředí v roce 2020. Informace o zahájení zjišťovacího řízení
doručená ministerstvem obci byla v roce 2020 zveřejněna na
úřední desce obce (vyvěšeno bylo od 16. 11. – 4. 12. 2020),

Letecký snímek původní zástavby firmy AGRO – EKO, s.r.o.
Albrechtice.

Vizualizace plánovaných stavebních úprav nového majitele Rondo Plast, s.r.o. Albrechtice.
proto každý občan měl možnost se s obsahem záměru společnosti seznámit a případně i uplatňovat své námitky.
Rozhodnutí ministerstva životního prostředí o žádosti společnosti Rondo plast s.r.o. bylo rovněž zveřejněno na úřední
desce obce (vyvěšeno bylo 21. 12. 2020 – 6. 1. 2021). Ministerstvo neshledalo dle obsahu rozhodnutí rozpor posuzovaného
záměru s ochranou životního prostředí. Souladnost záměru
společnosti s územním plánem obce posuzoval Magistrát měs-

ta Havířova. Všechny zmíněné dokumenty jsou k nahlédnutí
stále dostupné na obecním úřadu obce, pokud by kterýkoliv z
občanů měl zájem o jejich prostudování.
Je dobře, když se občané obce zajímají o dění v obci. Všichni zájemci o relevantní informace, které má obec k dnešnímu
dni k dispozici, mají možnost se s nimi seznámit. Stejně jako
občané obce, i Rada obce bude nadále sledovat vývoj v této
věci. 
Rada obce

Názorná ukázka proměny realizované firmou Sky Paragliders – před a po realizaci.
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RADA OBCE
za období od 6. 11. 2020
do 18. 2. 2021
projednala např.:
 prodej nepotřebného movitého majetku – cisternové automobilové stříkačky z roku 1991, která byla v únoru
loňského roku nahrazena novou (o níž
byl uveden článek v Albrechtických listech č.1 ze dne 20.3.2020)
 prominutí nájmů žadatelům – provozovatelům služeb v obecních nebytových prostorech v souvislosti s útlumem
způsobeným vyhlášenými proticovidovými opatřeními
 pronájem areálu Zámostí Českému
kynologickému svazu ZKO Albrechtice
od 1.1.2021
 poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,- Kč předsedkyni TJ Albrechtice
Dagmar Piprekové jako poděkování za
28-letou činnost ve funkci předsedkyně
spolku
 plán práce rady obce na rok 2021
(který je dostupný na stránkách obce
v záložce Obec Albrechtice, sekce rada
obce)
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 dodatek č.14 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území obce Albrechtice
se společností ČSAD Havířov a.s. (cena
za zajištění dopravy na rok 2021 činí
3.637.464,- Kč)
 licenční smlouvu k zajištění televizního pořadu „Albrechtický miniexpres“ na rok 2021 se společností POLAR televize Ostrava (cena služby činí
12.100,- Kč bez DPH)
 záměr pronájmu nebytového prostoru v budově zdravotního střediska
(uvolněný prostor po nájemci Ingrid
Novákové, zveřejněno na úřední desce)
 zřízení zpoplatněného vyhrazeného
parkování pro žadatelé na ul. Hornická
a Středová
 doporučila zastupitelstvu projednat
rozdělení dotací žadatelům – spolkům,
kteří žádali o finanční podporu v oblasti sociální (provoz ubytovacích zařízení, kde jsou umístěni občané obce
Albrechtic nebo poskytování terénních
služeb občanům na území obce)
 odložení projednání rozdělení dotací a finančních darů žadatelům na kul-

turní, vzdělávací, zájmovou a sportovní
činnost na 2. pololetí roku 2021.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 15. 12. 2020
projednalo např.:
 před zahájením jednání zastupitelstva složil slib člena zastupitelstva pan
David Pikoń (náhradník na uprázdněný mandát po členu zastupitelstva panu Mieczyslawu Molendovi)
 schválilo rozpočet obce Albrechtice
na rok 2021
 schválilo plán práce zastupitelstva
na rok 2021 (který je dostupný na stránkách obce v záložce Obec Albrechtice,
sekce zastupitelstvo obce)
 schválilo darovací smlouvu mezi spolkem FK Baník Albrechtice z.s.
a Obcí Albrechtice k poskytnutí finančního daru ve výši 600.000,- Kč ve prospěch spolku
 schválilo záměr prodeje pozemků
p.č. 1469/16, 1469/17 a 1469/18 v k.ú.
Albrechtice u Č.Těšína(v místní části
Pacalůvka v blízkosti ul. Slunečná).
Jarmila Zatloukalová,
tajemnice

INFORMACE PRO OBČANY

Místní poplatky pro rok 2021 se nemění
ODPADY – 500,- Kč/osoba/rok
Povinnost uhradit poplatek za odpad je do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 30. 6 a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Specifický symbol pro poplatek za odpady: 7337.
V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku za odpad,
nutno doložit patřičné potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám viz „OZV č. 4/2019“ v čl. 6, na stránkách www.
obecalbrechtice.cz v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice“.

PSI – 200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek
více než 500,- Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách
nejpozději do 30.4. a do 31.8. příslušného kalendářního roku.
Specifický symbol pro poplatek ze psů: 1341.

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

Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně obecního
úřadu, a to v přízemí (pokladna, majetek) nebo v prvním patře (matrika) také formou bezhotovostního platebního styku
– tedy platební kartou, nebo bankovním převodem na číslo účtu: 1721599329/0800. Specifický symbol pro odpady:
7337.Specifický symbol pro poplatek ze psů:1341.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení
všech osob, za které je poplatek hrazen, číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel. čísle: 596 428 448 kl. 13
přidělený variabilní symbol.
Celé znění Obecné závazné vyhlášky č. 4/2019 (poplatek za
odpad) a č. 5/2019 (poplatek ze psů) na stránkách www.obecalbrechtice.cz v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice“.
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost splnili za rok 2020 i předešlé roky. Nesplněním poplatkové povinnosti může být nařízena exekuce.
Kornelia Kapiasová,
referentka místních poplatků, poplatky@obecalbrechtice.cz

Výzva občanům Albrechtic
Obracíme se na všechny občany obce Albrechtic, aby nám pomohli při zakládání
historie obce. Potřebujeme dobové foto obce, které si jen vypůjčíme a ihned vrátíme. Jedná se nám zejména o fotografie při výstavbě obce, různé akce pořádané v
obci, terénní úpravy apod. Nejlépe z doby do 90-tých let. Za všechny poskytnuté
fotografie předem děkujeme. Tel. kontakty 736 741 623, 604 520 600, nebo elektronicky alkronika@email.cz.

R.K.

4

informace z obce

i

Albrecht      cké
l sty

D

ne 25. 11. 2020 zemřel pan Mieczy
slaw Molenda, zakladatel a dlouholetý ředitel firmy Gascontrol. Kromě
velkého množství dalších osobních aktivit byl rovněž členem Zastupitelstva
obce Albrechtice a předsedou komise
pro rozvoj a podnikání.
Děkujeme tímto za vše, co pro nás,
pro obec a naše okolí za celý svůj život
vykonal.
Jeho mandát obsadil pan David Pikoń. Rada obce jmenovala pana Pikoně
předsedou komise pro rozvoj a podnikání.
Mieczyslaw Molenda (zleva) na ustavující schůzi zastupitelstva v Dělnickém domě v roce 2018.

Obecní policie zasahuje
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 24 oznámení, řešeno 18 přestupků na úseku silničního provozu, 5 přestupků dle §4/2
zák.251/2016Sb. porušení OZV č. 2/2019 „o pohybu psů“ a 10 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.
 Dne 01.12.2020 v 18.20 hodin telefonicky oznámila M.Ž. z Albrechtic, že
její vnučka odešla z bytu a pohybuje
se po obci s neznámým mužem. Hlídka OP zastihla slečnu za prodejnou
„AMI“ s mužem, který byl pod vlivem
alkoholu a držel v ruce pivo. Slečna
byla hlídkou OP vyzvána, aby následovala strážníka ke svým zákonným
zástupcům, kteří se o ni báli. Muž začal poučovat hlídku OP, že na to nemá
právo a narušoval úkony OP. Jelikož
hlídka OP muže znala, vyzvala jej, aby
nezasahoval do úkonů obecní policie.
Slečna byla hlídkou OP doprovozena
a předána zákonným zástupcům. Po
celou dobu pan R.J. ze Stonavy zasahoval do úkonů OP a proto byla na místo
přivolána hlídka PČR Těrlicko, která
provedla dechovou zkoušku a věc převzala. Hlídka OP následně postoupila
přestupek správnímu úřadu dle §34/1
písm.a) zák.240/2000Sb. porušení
odst. 1, bod 6 o požívání alkoholu na
veřejném prostranství a odst. 2, o volném pohybu na území ČR v době od
5.00 hod. do 22.59 hod.
 Dne 04.12.2020 dořešeno stojící
vozidlo na ulici Obecní, které zde parkovalo delší dobu. Jelikož mu skončila
platná TK (11/20), čímž naplňuje znaky vraku, byl z registru vozidel zjištěn
majitel vozidla pan R.P. z Orlové. Ma-

jitel byl vyrozuměn, aby odstranil své
vozidlo z pozemní komunikace a to
po telefonické domluvě s OP následně
provedl.
 Dne 01.01.2021 v 19.42 hodin během pochůzky na ulici Středové zaslechla hlídka OP hlasité kvílení gum
neznámého vozidla. Hlídka se tedy
vydala tímto směrem a zahlédla nad
prodejnou Hruška vozidlo, které „driftovalo“ na trávníku. Vzápětí se vozidlo rozjelo ve směru, odkud hlídka
přicházela. Strážník se jej pokusil zastavit máváním baterkou v horním půlkruhu, ale řidič nereagoval a naopak
zrychlil. Druhý strážník posvítil na řidiče vozidla, které projíždělo přímo vedle něj, a bezpečně rozpoznal dle místní znalosti pana Rz.R. z Albrechtic.
Hlídka si poznamenala RZ vozidla a
okamžitě začala pojížďkou obcí pátrat
po mládenci. V cca 20.00 hodin hlídka
zpozorovala rychle jedoucí vozidlo na
ulici Osvobození, které odbočilo na
ulici Vrbiny, kde se opět hlídka pokusila řidiče zastavit, ale ten nereagoval
a začal na strážníka najíždět. Na ulici
Strmá se hlídce podařilo vozidlo zablokovat, ale řidič utekl směrem k hřišti a
tam se hlídce ztratil z dohledu. Na místo byla přivolána hlídka PČR Těrlicko
a bylo zjištěno, že řidič nemá řidičský
průkaz. PČR věc, včetně kamerových

Obecní policie
albrechtice
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
záznamů a výpovědí očitých svědků,
převzala k řešení.
 Dne 11.01.2021 v 16.05 hodin telefonicky oznámila Ch.V. z Albrechtic,
že její manžel je v podnapilém stavu
a vyhrožuje jí ujmou na zdraví, napadá ji a její dítě. Hlídka OP přišla na
místo a manžel začal být agresivní i
vůči strážníkovi. Byl tedy vyzván, aby
upustil od protiprávního jednání, jinak
budou použity donucovací prostředky.
Podnapilý muž výzvy nedbal a nadále
se choval agresivně. Strážníci převezli
muže s nasazenými pouty na PZS do
Karviné. Věc byla sepsána a postoupena správnímu orgánu.
 Dne 25.01.2021 v 13.00 hodin byl
předvolán k podání vysvětlení řidič
vozidla N.R. s Albrechtic, který dne
15.01.2021 poškodil turistické značení
na křižovatce ulic Na Zámostí a Školní.
K činu se přiznal a přislíbil provedení
opravy značení. Přestupek byl následně dořešen blokově.
 Dne 26.01.2021 v 13.05 hodin osobně oznámil P.S. z Albrechtic, že našel
na ulici Školní klíč od neznámého vozidla zn. Hyundai. Hlídka OP klíč převzala a majitel si jej může vyzvednout
na služebně OP.
vrch. insp. Daniel Wróbel,
velitel OP Albrechtice
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Spis ludności 2021

Ważny sprawdzian dla Zaolziaków
Pod koniec marca rozpocznie się w Republice Czeskiej oficjalny spis ludności,
który raz na dziesięć lat jest prawdziwym sprawdzianem kondycji polskiego
społeczeństwa na Zaolziu. Powszechnie
wiadomo, że deklarowanie narodowości
podczas spisu jest sprawą nieobowiązkową, a wpisanie w odpowiednie
miejsce konkretnej narodowości
nie wiąże się z tym, gdzie mieszkam, jakiego kraju jestem obywatelem, jakim językiem rozmawiam, ale bardziej z tym
jakie są moje korzenie, do
jakiej wspólnoty ludzi należę,
gdzie czuję się w domu, w jakich tradycjach wyrastałem.
Na pograniczu często niełatwo jest utożsamiać się z jedną konkretną narodowością, w
przypadku Zaolzia, z narodem
czeskim lub polskim. Wielu z nas
czuje się, gdzieś pomiędzy, pół na
pół. Na dodatek mamy jeszcze własną, swojską kulturę i mentalność, którą najczęściej określamy jako tu stela, i
która na co dzień przemawia przez nas,
używając po naszymu. W minionym roku minęła setna rocznica podziału Śląska Cieszyńskiego i wiele osób na Zaolziu zadawało sobie pytanie:
Jak dłógo Polocy tu bedóm? Jak dłógo
sie beje mówić po naszymu?
Na te pytania nie znamy odpowiedzi,
jednak wiadomo co możemy zrobić te-

raz, żeby zachować jak najdłużej naszą
ziymeczke i naszą wspólnotę polską na
Zaolziu. W zbliżającym się spisie lud-

2. Polacy na Zaolziu tworzą naturalne
środowisko
dwujęzyczne. Dwujęzyczność wzbogaca człowieka, jest
dużym atutem w życiu osobistym i
zawodowym.
3. Bez Polaków zaniknie na Zaolziu
gwara cieszyńska, mówienie "po naszymu".
4. Bez Polaków na Zaolziu nie
będzie polskich szkół i przedszkoli.
5. Spadek liczby Polaków
na Zaolziu osłabia pozycję polskiego środowiska w rozmowach z
władzami gmin i miast,
województwa
oraz
z rządem RC.

O czym należy
pamiętać
podczas spisu:

ności należy zadeklarować narodowość
polską. Dlaczego? Poniżej podajemy
5 powodów, dlaczego warto wpisać narodowość polską:
1. Polacy na Zaolziu są ważnymi twórcami życia i kultury naszego regionu.

 N
arodowość można wpisać także
dzieciom i młodzieży do lat 18.
 O
nline spis umożliwia 1 osobie wypełnić formularz spisowy również
za kogoś innego, np. członka rodziny czy osobę, która nas o to poprosi.
Pamiętajmy wtedy zapytać o ich narodowość. Nie zostawiajmy pustego
miejsca.
 Kongres Polaków
i Macierz Szkolna
w Republice Czeskiej

OBČANSKÁ PORADNA Karviná
Posláním OBČANSKÉ PORADNY Karviná je poskytovat občanům odborné
sociální poradenství a usilovat o to, aby
lidé měli potřebné informace o svých
právech a povinnostech, dostupných
službách a dokázali vyjádřit své potřeby
či hájit své oprávněné zájmy.

Oblasti poradenství,
ve kterých se na nás
můžete obrátit:
Sociální služby, sociální dávky, sociální
pojištění, pracovní právo, bydlení, trestní právo, ochrana spotřebitele, rodinné
a mezilidské vztahy, finanční problematika, zdravotnictví, občanské soudní řízení, občanskoprávní vztahy a další.

Kontakty:

Úřední hodiny:

Vedoucí střediska:
Iveta Kuczerová

Po 8.00 – 16.00
Út 8.00 – 16.00
St 8.00 – 16.00
Čt 8.00 – 12.00
Pa 8.00 – 10.00

sociální pracovníci:
Bc. Dana Zborovská
Mgr. Monika Wolná
Tel.: 734 645 272
obcan.ka@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz
Zázemí služby:
V Aleji 435, Karviná-Ráj

Poslední zájemce o službu /uživatel/ je
přijat 45 minut před koncem konzultačních hodin dopoledne (ve čtvrtek a
pátek) a odpoledne v 15:15 je-li volná
konzultační místnost. 

(r)

8

i

Albrecht      cké
l sty

naše školy

Zimowe
Kolorowa jesień stopniowo zamieniła
się w zimową porę roku. Z tym okresem
przyszło do naszego szkolnego życia
wiele nowych wydarzeń. Nasze lekcje
i inne zajęcia wzbogacone były w ramach programu profilaktycznego o sesję z panią Gabrysią. Młodsi uczniowie
omawiali temat „Być dobrym kolegą“ i
w praktyce pokazywali sobie różne sytuacje. Starsi uczniowie natomiast przerabiali temat „Prewencja konfliktów”.
Pani Gabrysia w bardzo praktyczny
sposób przedstawiła, jak zachowywać
się w razie rodzącego się konfliktu między uczniami i jakie praktyczne kroki
zastosować. Musimy przyznać, że po
tym spotkaniu naprawdę rozpoczęliśmy
przestrzegać jej rad i staramy się według nich postępować.
Następnym miłym i sympatycznym
wydarzeniem w naszej szkole było spotkanie z polską pisarką książek dla dzieci, panią Renatą Piątkowską. Kochamy
książki, lubimy czytać i dlatego spotkania z autorami dziecięcych lekturek
są dla nas tak bardzo wyjątkowe. Pani
Piątkowska zdradziła nam, że napisała
już 45 książek dla dzieci i stale ma wiele pomysłów do napisania następnych.
W jej książkach zdecydowanie panuje
humor, ponieważ wiadomo, iż dzieci
lubią się śmiać. Warto czytać książki,
ponieważ kiedy my otwieramy książkę
i czytamy, to w zamian książka otwiera
naszą wyobraźnię i pomaga nam ją rozwijać. To jest bardzo ważna skuteczność
zwłaszcza podczas dzieciństwa. Pani
Piątkowska zachęcała nas, by zamienić
czas spędzony z komórką, komputerem,
czy też tabletem, na czas spędzony właśnie z lekturką. Dowiedzieliśmy się, że
kto czyta książki, ten uczy się posługiwać językiem i dobrze wyrażać swoje
myśli. Czytanie jest podstawą do dalszej
nauki. Pani Piątkowska przyjechała do
nas razem z panią Malwiną Kożurno,
która jest lektorką książek pani Piątkowskiej i przeczytała nam fragment książki
„Ciekawe, co będzie jutro?”. Po spotkaniu mieliśmy okazję zakupić książki
pani Piątkowskiej. Również w naszej
bibliotece szkolnej mamy kilka książek
tej autorki. Ciekawy był czas spędzony
z panią Piatkowską i panią Kożurno.
Dał nam wiele do myślenia.
Tak szybko czas leciał, że ani nie
spotrzegliśmy, kiedy nastało Święto
Mikołaja. W tym roku szkolnym nasza

Mikołajówka, czyli dzień z Mikołajem,
polegał na zgromadzeniu wiadomości o
Świętym Mikołaju i o tym, jak cała jego
historia powstała i kim on tak naprawdę
był. Nawet prezenty od Mikołaja nas nie
ominęły. Dziękujemy Święty Mikołaju!
Naszą naukę w ławce szkolnej urozmaicił dzień z projektem „Budowniczy
wieży”. Przybył do nas pan Dušan, który
prowadził nas podczas wszystkich zajęć
na ten temat. Pan Dušan przyjechał z
ogromną walizką Lego. Najpierw rozdał nam obrazki przedstawiające różne
rodzaje wieży, które mieliśmy identyfikować. Mieliśmy budować wieże wykorzystując do tego celu własne ciało jak
indywidualnie, tak w grupie. Przekonaliśmy się, że wieża mająca cztery punkty
oparcia była mocniejsza, aniżeli wieża

mająca tylko dwa punkty oparcia. Następnie każdy z nas budował z klocków
Lego swoją włąsną wieżę wykorzystując
do tego celu różne techniki budowlane.
Przekonaliśmy się, ile różnych technik
potrafimy wykorzystać, by wybudować
trwałą wieżę. Ciekawym zadaniem w
grupach było budowanie wg planu wieży, która znajduje się na górze Ještěd.
Dzięki takim szczegółom, jak oryginalne okna wieży i chorągiewka na szczycie, w klasie tego dnia powstały cztery
bardzo piękne wieże, identycznie podobne do tej z północnoczeskiej góry.
Po wykonaniu tego zadania następowała realizacja eksperymentu budowania
prawdziwej wieży z polistyrenowych
kubków i twardego papieru. O dziwo!
Szesnaście kubków przykrytych war-
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stwą papieru uniosło wagę nawet dorosłego człowieka! Na zakończenie w
grupach budowaliśmy następną wieżę.
Celem było zbudować jak najwyższą
wieżę z klocków Lego. Chodziło o to, by
wykorzystać taką technikę, by wieża była zdolna stać przynajmniej pięć sekund

samodzielnie. To było zadanie nie lada,
z którym też poradziliśmy sobie. Pierwsze miejsce uzyskała szacunek wzbudzający wieża licząca 246 cm.
Ostatni dzień nauki tuż przed wakacjami świątecznymi tradycyjnie należy
do konkursu „Złota bombka”. Również

w tym roku dzielnie walczyliśmy w
różnych dyscyplinach z zakresu języka
polskiego, angielskiego, matematyki,
znajomości tradycji Świąt Bożego Narodzenia, kolęd i innych. Konkurs „Złota
bombka” to nie tylko konkurs by sprawdzić, czego nauczyliśmy się nowego
podczas ubiegłego roku, ale to również
konkurs, podczas którego dowiadujemy
się wiele nowych informacji, a ponadto
spędzamy czas razem w świątecznej atmosferze.
Ostatni czwartek przed wielkim postem jest nazywany „tłustym czwartkiem”. W tym roku przypadł na 11
lutego. Ten dzień był w naszej szkole
dniem, kiedy poruszaliśmy się przebrani w kostiumy według własnego wyboru i fantazji. Uczyliśmy się jak napisać
zaproszenie na karnawał na podstawie
zasady pięciu palców. W dalszej części zajęć szkolnych przebiegł festiwal
gier planszowych. W małych grupkach
zaznajamialiśmy się z różnorodnymi
pomysłowymi i logicznymi grami planszowymi. Tego dnia również zjedliśmy
smaczny pączek, który jest ważną częścią tłustego czwartku.
Uczniowie
i grono pedagogiczne szkoły
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Události z mateřské školy

Rej broučků a berušek. První podzimní den zavítal do naší mateřské školy
Hopsalín se svým programem pro děti: Rej broučků a berušek, který se konal na
zahradě. Děti se rozloučily s létem tanečky a povídáním o broučcích. Počasí nám
přálo a dopoledne jsme si všichni parádně užili.

Malíř Adolf Dudek. Začátkem
února navštívil děti v MŠ dětský malíř
a ilustrátor A.Dudek. Svým veselým
vyprávěním a ilustracemi všechny
velmi zaujal a pobavil. Děti se aktivně zapojily do dějů pohádek: O třech
prasátkách, O kohoutkovi a slepičce,
Tři kuřátka a O třech medvědech. Budeme se těšit na další setkání.
Tímto děkujeme místní knihovně, která dětem vystoupení
investovala.

Karneval. Koncem ledna si děti z naší Mateřské školy nenechaly ujít Karnevalové dopoledne s Hopsalínem. Od rána děti
vstupovaly do svých tříd nastrojeny v krásných pohádkových kostýmech. Karneval byl zahájen v tělocvičně, který pokračoval rejem masek, tancem a zábavou. Ve třídách na děti čekaly další soutěžní disciplíny a domů odcházely s úsměvem na
tvářích, se spoustou zážitků a sladkou odměnou.
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Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Albrechtice
pro školní rok 2021/2022
Jako každoročně se i letos těšíme na budoucí prvňáčky, kteří poprvé zasednou
do lavic naší školy ve středu 1. září 2021.
První setkání s dětmi probíhalo každoročně klasicky při zápisu do prvních
tříd. Tehdy přicházeli předškoláci poprvé společně se svými rodiči do školy,
prohlédli si výzdobu, třídy, byli zaujati
pokusy, které pro ně připravil kroužek
Debrujárů, pobavili se při hrách se zástupci spolku Rodina a škola a hlavně
poprvé mohli ukázat pedagogům, jak
jsou na školní docházku připraveni.
Odměnou jim pak byla pochvala, pamětní list, drobný dáreček a hlavně pocit úspěchu z toho, že byli přijati mezi
školáky.
V posledních dvou letech však špatná
epidemiologická situace těmto osobním
setkáním nepřeje. Již v loňském roce
proběhl zápis do prvních tříd online
formou bez přítomnosti dětí a rodičů
ve škole. Bohužel i letos proběhne zápis
stejným způsobem.

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok
2021/2022 je dle MŠMT ČR stanoven na
období od 1.4. do 30. 4. 2021.
Elektronický zápis budoucích prvňáčků do ZŠ a MŠ Albrechtice bude probíhat také v tomto celém období od 1.4. do
30.4. 2021.
Letošní zápis se týká dětí narozených
v době od 1.9. 2014 do 31.8. 2015 a dětí s odkladem povinné docházky v loňském školním roce.
Povinná školní docházka začíná pro
dítě v následujícím školním roce po dosažení 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Pokud má rodič mladší dítě a má zájem o jeho předčasný zápis do 1. třídy,
je povinností zákonných zástupců u dětí
nar. od 1.9.do 31.12.1015 doložit k ostatním dokumentům vyjádření školského
poradenského zařízení o vhodnosti nástupu dítěte do školy, u dětí narozených
od 1.1. 2016 do 30.6.2016 ještě navíc potvrzení odborného lékaře.

Vážení rodiče, zvažujete-li u svého
dítěte odklad školní docházky, objednejte se, prosím, co nejdříve k vyšetření
do příslušného poradenského zařízení.
K zápisu pak přineste nebo jiným způsobem doručte doporučení k odkladu z
tohoto zařízení a ještě doporučení odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Podrobné informace k elektronickému zápisu budou zveřejněny na stránkách školy ZŠ a MŠ Albrechtice koncem měsíce března. Pro zájemce z řad
zákonných zástupců pak bude možno
dotazy nebo problémy s přihlášením řešit za dodržení všech hygienických nařízení osobně ve středu 14.4. od 8.00 do
17.00 hodin v budově školy v kanceláři
ZŘŠ pro 1. stupeň J.Kowalczykové.
Těšíme se na budoucí prvňáčky a věříme, že se jim bude v 1. třídě ZŠ a MŠ
Albrechtice ve školním roce 2021/2022
líbit.
Jiřina Kowalczyková
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Základní škola a Mateřská škola,
Školní 20, Albrechtice

Mateřská škola,
Obecní 698, 735 43 Albrechtice
Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ
na ul. Obecní 698
pro školní rok 2021 – 2022
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Albrechtice stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat
při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Účastníci správního řízení mají možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí (§ 36/3) a právo nahlížet během
celého řízení do spisu (§ 38/1), v době od 12. 00 do 13. 00
hodin (po předchozí domluvě).

Výběr bude probíhat dle těchto kritérií:
 V
den uzávěrky příjmu žádosti budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem v obci Albrechtice.
 D
ěti, které dosáhnou k 31.8. 2020 pěti let ( mají předškolní vzdělávání povinné)
 Děti, které dosáhnou k 31.8. 2020 čtyř let
 Děti, které dosáhnou k 31.8. 2020 tří let
 Děti, které budou řádně přeočkovány.
Ředitel školy Zdeněk Feber

13

14

co nás zajímá

i

Albrecht      cké
l sty

Kalendárium 2021
Není pochyb, že se rok 2020, mírně řečeno, poněkud nevydařil. A že ani ten letošní nezačal zrovna nejlépe, v tom se jistě
všichni shodneme. Každý desátý obyvatel nakažený. Počet mrtvých by vylidnil jedno středně velké město. K tomu obavy
z nových mutací. Otázka, zda a kterou vakcínou bude očkování účinné. V tisku a na internetu samé hororové zprávy o
tom, co i vyléčený COVID udělá s naší tělesnou schránkou. Zkrátka situace se jeví jako jeden nekonečný lékařský a poslední
dobou bohužel i politický thriller...
Což o to, románů i thrillerů na téma
epidemií a pandemií už bylo pár napsáno. Giovanni Boccaccio v Decameronu,
který má sice žánrově do thrilleru dost
daleko, popisuje hrůzy morové epidemie ve Florencii ve 14. století až děsivě
realisticky. Mary Shelleyová, autorka
Frankensteina, v románu Poslední člověk z roku 1826 ukazuje svět zdecimovaný morovou pandemií. Albert Camus
píše svůj Mor, Karel Čapek slavnou
Bílou nemoc, i když zde přirovnává ke
smrtelnému viru nacismus. O pandemii
španělské chřipky z roku 1918 pojednává román Laury Spinneyové Bledý jezdec. Třešničkou na dortu je thriller Deana Koontze z roku 1981 Oči temnoty,
ve kterém se objevuje uměle vyrobený
smrtící vir Wu-chan 400...
Ani jsem neměla chuť se letos pídit
po detailnějších předpovědích a věštbách, i když podle astrologů by měl být
letošní rok přelomový. Měli bychom se
osvobodit od zažitých stereotypů a každodenních starostí, zkrátka začít znovu.
I numerologové jsou zajedno v tom, že
číslo 5 (2+0+2+1 rovná se 5) znamená
období změn a hledání nových podnětů.
No uvidíme.

Podívejme se radši
alespoň na několik výročí,
která si letos
v rámci obce připomínáme:

1781 – 240 let
Podle Tolerančního patentu císaře Josefa II. se na Těšínsku postupně zakládaly
evangelické farnosti a školy.

1981 – 40 let
Započata výstavba nové čistící stanice
odpadních vod a stavba nového silničního mostu na Zámostí.

1861 – 160 let
V obci postavena evangelická škola

1986 – 35 let
Otevřena nová česká základní škola

1921 – 100 let
Před 100 lety zemřel významný místní
rodák ks. senior Franciszek Michejda,
pastor v Návsí u Jablunkova, který se
aktivně podílel na veřejném životě na
Těšínsku. V jeho působišti jej navštívil i
pozdější prezident T.G. Masaryk a polský maršál Józef Pilsudski.

2011 – 10 let
Do provozu uvedena pobočka firmy
SKY Paragliders a.s. z Frenštátu pod
Radhoštěm, která se zabývá výrobou padákových kluzáků.

1971 – 50 let
Před římskokatolickým kostelem byly
umístěny dvě sochy z bílého kararského
mramoru – socha Krista ukřižovaného a
socha Panny Marie Lourdské, které původně pocházely ze zbořeného kostela
sv. Jindřicha v Karviné-Dolech.

 1
5.1. – 20 let od založení internetové
encyklopedie Wikipedie
 2
1.2. – před 100 lety se narodil tvůrce nesmrtelného krtečka Zdeněk Miler (1921-2011)
 2
6.3. – před 150 lety byla slavnostně
otevřena slavná koncertní síň Royal
Albert Hall v Londýně
 9
.4. – před 200 lety se narodil prokletý básník Charles Baudelaire (18211867)
 2
1.5. – před 550 lety se narodil Albrecht Dürer, slavný malíř a rytec
(1471-1528)
 2
1.6. – před 400 lety se konala na
Staroměstském náměstí v Praze poprava 27 českých pánů
 8
.7. – 100 let od narození slavného
komika Felixe Holzmanna (19212002)
 1
5.8. – před 250 lety se narodil Walter Scott, autor historických románů
(1771-1832)
 2
1.10. – 200 let od narození Karla
Havlíčka Borovského, spisovatele a
novináře (1821-1856)
 2
7.11. – 100 let by se dožil Alexander Dubček, československý politik
(1921-1992)
 2
5.12. – před 120 lety se narodila
Milada Horáková, oběť politických
procesů (1901-1950).

1976 – 45 let
19. září odhalen Památník osvobození
obce Rudou armádou.

Zuzana Macurová,
kronikářka obce,
alkronika@email.cz

1936 – 85 let
Byl založen český Spolek dobrovolných
hasičů, 17. května byl slavnostně položen základní kámen nového římskokatolického kostela.
1946 – 75 let
20.října položen základní kámen evangelického kostela
1951 – 70 let
V kině Družstevník byl promítnut první
film – dokument “Revoluce z roku 1948
ve Francii“. Do evangelického kostela
byly zakoupeny nové varhany.
1956 – 65 let
Byla zahájena výstavba sídliště Nový
svět – 170 bytů a kulturní dům
1961 – 60 let
Do provozu bylo uvedeno nové sídlo
MNV – svou funkci plnilo do roku 1989,
kdy bylo přemístěno do renovované budovy české školy. V témže roce byl založen při Tělovýchovné jednotě Sokol
Albrechtice oddíl kopané, který začal
hrát první mistrovskou soutěž.

1766 – 255 let
Byl zbudován dřevěný kostelík s.Petra a
Pavla, barokní chlouba naší obce.

A jen tak přeběhneme
kulturními výročími:

i

Albrecht      cké
l sty

15

co nás zajímá

Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v oblasti drogové problematiky
je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob a že se snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik preventivních rad určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým
změnám v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit s žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů
působených návykovými
látkami u dětí osvědčilo?
 O drogách s dětmi mluvte – cigarety,
alkohol, marihuana nebo jiné návykové látky se mohou objevit např.
ve škole či při volnočasových aktivitách.
 Buďte sami dětem dobrým příkladem.
 Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
 Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
 Důvěřujte jim a pěstujte v nich jejich
vlastní sebedůvěru.
 Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých...,
naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud
jim drogu někdo nabídne.
 Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste
schopni dítěti podat správné informace, především o rizicích, kterou jsou
s jejich užíváním spojeny.
Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především těm z níže
uvedených, které se opakují nebo se
objevují společně.
 Zhoršení školního prospěchu.

 Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
 Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
 Lhaní, snížená sebedůvěra.
 Únava, zvýšená potřeba spánku.

a jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním
látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).

snížení

 Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.

 Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější
věci.

 Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob,
pomáhají urovnávat vzájemné vztahy
a dávají podporu v obtížené životní
situaci.

 Zanedbávání
hmotnosti.

zevnějšku,

 Pozdní návraty domů, útěky z domova.

Kde se o této problematice
můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti
závislostí poskytuje v České republice
mnoho center. Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
 Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
 Adiktologické ambulance – věnují se
terapii závislosti, nastavují podmínky
pro dlouhodobou spolupráci.
 Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti

V lékárnách jsou také dostupné testy na
pro detekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč,
v závislosti na výrobci. Testy se provádí
z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit
s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že
dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto
problematiku jako natolik závažnou, že
drogám ve vlastním životě nedá žádnou
šanci.
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

Současnost minulosti

Na fotografii z druhé poloviny 80. let XX. století pohled z železniční tratě na bývalou budovu železníční stanice, pak
hopspody Na Rakovci. V nešní době ma tomto místě se nachází sběrný dvůr.
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Albrecht      cké
l sty

placená inzerce

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

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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