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Vážení spoluobčané,
náš život dále pokračuje v nejistotě
ovlivněn pandemií. Negativní dopady
jsou vidět všude. Pevně věřím, že když
budeme solidární a pokorní, tak se ještě
letos dostaneme alespoň částečně zpět
do normálu. Týká se to zejména škol,
sportovišť a mnoha dalších odvětví, která nemohla realizovat svoje aktivity.
V závěrečné fázi jsou práce na Dělnickém domě. Období sucha vystřídalo
období dešťů, což má negativní dopad
na zahájení prací na přilehlé zahradě a
parkovišti. Doufejme, že léto bude příznivější a vše se podaří včas dokončit, zároveň vybrat schopného provozovatele,
abychom se na podzim mohli vrátit do
zcela nových prostor v celém areálu.
Chtěl bych rovněž touto cestou opětovně poděkovat všem zodpovědným
občanům, kteří v zimním období ekologicky topili a nyní budou tradičně zvelebovat svoje zahrádky a pečlivě udržovat
trávníky a vše zelené kolem. Tyto vaše
aktivity velice pozitivně dopadají na
celkový vzhled obce, což nám po celý
letošní rok připomínají vaše fotograﬁe
v obecním stolním kalendáři. Zároveň
bych chtěl vyzvat ty jedince, kteří ještě
nestačili dát do pořádku svá topeniště,
aby tak neprodleně učinili, neboť od
roku 2022 bude platit nová legislativa,
která bude umožňovat tento nešvar postihovat.
Na závěr mi dovolte citovat slova neznámého autora, která plně vystihují
dnešní situaci:
„Ve všem lidském konáni je důležitý
výsledek. Nejen nápad, ideologie nebo
vznešené přání. Postarat se aspoň sám
o sebe a o děti do jejich dospělosti, nedělat dluhy a plnit sliby. Něco dokončit

Rekonstrukce Dělnického domu se blíží k závěru.
a vybudovat. Za námi, aby pak zůstala
stopa slušnosti a v mezních situacích i
osobní statečnosti“.

Dětem, ať řádně oslaví svůj svátek
„Den dětí“ a všem, hezké slunné léto
přeje
JINDŘICH FEBER, starosta

VÝZNAMNÁ
JUBILEA MANŽELSTVÍ

ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST
NA OBECNÍM ÚŘADU

Žádáme manželské páry, které v letošním roce
oslavily nebo oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo diamantovou svatbu – 60 let manželství,
nechť prosím informují matriku Obecního úřadu
v Albrechticích, tel.č. 596 428 448 kl.14.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

Vážení spoluobčané, od měsíce června 2021
došlo ke změně otevírací doby pro veřejnost:
ÚŘEDNÍ DNY:
pondělí
8.00 – 12.00 hod
13.00 – 17.00 hod
středa
8.00 – 12.00 hod
13.00 – 17.00 hod
NEÚŘEDNÍ DNY:
úterý
800 – 11.00 hod
----čtvrtek
800 – 11.00 hod
----pátek
zavřeno
S jednotlivými referenty si lze schůzky domluvit telefonicky (kontakty uvedeny na webových stránkách obce – záložka Kontakty). Pro
podání je možno využít poštovní schránku před vchodem do budovy
obecního úřadu.
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
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RADA OBCE
za období od 4. 3. 2021
do 6. 5. 2021
projednala např.:
 schválení přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Areál
Dělnický dům“vybranému uchazeči s
předloženou nejvýhodnější cenovou
nabídkou společnosti DK-PLANT s.r.o.,
se sídlem Chotěbuzská 885, 735 43 Albrechtice, a schválení uzavření Smlouvy o dílo za cenu díla 5.531.949,- Kč bez
DPH
 schválení uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou dopravou – oblast
Karvinsko pro období 2021 – 2022 ve
výši 159.491,- Kč
 přidělení bytu č. 12/805 v bytovém
domě č.p. 805 na ul. Hornická v Albrechticích Ing. L.Jableckému
 schválení poskytnutí darů žadatelům o poskytnutí ﬁnančního příspěvků na provoz sociálních zařízení (týká
se žádostí, o kterých rozhoduje rada
obce)
 schválení podmínek „Záměru pachtu nebytového prostoru Dělnického
domu, Hlavní 166, 735 43 Albrechtice,
p.č. 457/1 a přilehlého areálu Dělnického domu p.č. 457/2, 458/4, 458/2, v k.ú.
Albrechtice u Českého Těšína ( záměr
zveřejněn v tomto čísle Albrechtických
listů)
 schválení dodavatele k provádění
výkonu TDI a BOZP pro investiční ak-
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ci „Areál Dělnický dům“ Ing. Tomáše
Karpaluza cenu 192.000,- Kč (vč. DPH)
(po posouzení předložených cenových
nabídek)
 schválení uzavření Dodatku č.2 Příkazní smlouvy o výkonu technického
dozoru investora a koordinátora BOZP
v rámci investiční akce „Rekonstrukce
Dělnického domu čp. 166, ul. Hlavní,
Albrechtice“ za cenu 2.299.900,- Kč
(vč. DPH) se společností INGESTA,
spol. s.r.o.
 schválení změny otevírací doby pro
veřejnost (v tomto čísle Albrechtických
listů z veřejněno upozornění)
 schválení přidělení veřejné zakázky
s názvem „Dělnický dům – nábytek“
vybranému uchazeči s předloženou
nejvýhodnější cenovou nabídkou společnosti IMPRO – nábytek s.r.o. k pořízení dodávky v ceně 1.566.642,- Kč bez
DPH

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 30. 3. 2021
projednalo např.:
 schválení úpravy rozpočtu - Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce
Albrechtice na rok 2021 (znění úpravy
je zveřejněno na webových stránkách
– úřední deska)
 schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě
o dílo „Rekonstrukce Dělnického domu č.p. 166, ul. Hlavní, Albrechtice“
spočívajícího v úpravě ceny díla ve výši
49.300.580,21 Kč,- (bez DPH) za provedení prací a dodávky spojené s interiérem, které nebyly předmětem zadání a
projektové dokumentace

 schválení poskytnutí darů žadatelům o poskytnutí ﬁnančního příspěvku
na provoz sociálních zařízení
 odložení projednání bodu „Prodej
pozemků p.č. 1469/16, 1469/17, 1469/
18, vše v k.ú. Albrechtice u Českého
Těšína (místní část Pacalůvka) na příští
jednání zastupitelstva obce
 vyhlášení záměru prodeje pozemku
p.č. 2426/1 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína (ul. Rakovecká)
 schválení darování vlastnických podílů k pozemku obci (dárci MUDr. F.
Kalina a Ing.arch. P. Kalina)
 volbu přísedících okresního soudu
na volební období 2021 – 2025 (z řad
zájemců o tuto funkci)
 žádost občanů „o projednání záměru „Provoz na zpracování plastů, Albrechtice, říjen 2020“ ﬁrmou Rondo
Past s.r.o. (věc ještě není uzavřena).
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 – www.obecalbrechtice.cz – úřední deska naleznete program jednání
Zastupitelstva obce Albrechtice.
Materiály, které jsou na tato jednání
předkládány, jsou uloženy nově – cesta:
www.obecalbrechtice.cz, záložka Obec
Albrechtice, ve svislé roletce sekce Zastupitelstvo obce, po rozkliknutí Materiály k projednávání, kde naleznete
potřebné materiály podle data jednání
zastupitelstva
JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice

U

UPOZORNĚNÍ

Částečná a úplná uzavírka silnice III/4749 (Horní Suchá – Stonava)
V termínu od 1. června 2021 do 30.
září 2021 dojde k opravě silnice II/475
– jedná se o hlavní spojnici mezi Dvorem v Horní Suché a šachtou ČSM ve
Stonavě. Oprava silnice bude probíhat
ve čtyřech etapách.
 V 1. a 2. etapě dojde k jednosměrné
uzavírce silnice II/475.
 Ve 3. etapě dojde k úplné uzavírce
silnice III/4749 v místě křižovatky
se silnicí II/475 u obce Albrechtice.
 Ve 4. etapě dojde k úplné uzavírce
silnice III/4749 v místě křižovatky
se silnicí II/475 u obce Stonava.
Objízdné trasy budou pro motoristy vyznačeny dopravním značením. Pozmě-

něný jízdní řád autobusů bude vyvěšen
na zastávkách autobusu. Vymezený
úsek uzavírek je vyznačen na situaci.

Prosíme občany o trpělivost a ohleduplnost.
(r)
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OZNÁMENÍ O HROMADNÉM OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 9. 6. 2021
se bude konat hromadné očkování psů na níže uvedených svodech:
 13:45 – 14:45 hod. před budovou základní školy, č. p. 20
 15:00 – 16:00 hod. v parku na Zámostí
 16:15 – 16:45 hod. na parkovišti u prodejny potravin
– Pacalůvka (ul. Životická 491)
Vakcinace proti vzteklině stojí 150,- Kč. Na základě novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020, očkování
psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, popřípadě označen číselným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011. Prosíme majitele psů o dodržování
platných zákonných povinností.
LUKÁŠ JABLECKÝ, referent životního prostředí

OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 23 oznámení, řešeno
20 přestupků na úseku silničního provozu, 3 přestupky dle §4/2 zák.251/2016Sb.
porušení OZV č. 2/2019 „o pohybu psů“ a 3 přestupky 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 08.03.2021 v 16.53 hodin telefonicky oznámil K.R. z Albrechtic, že na
ulici Středové se v jednom domě ve sklepě nachází minimálně 5 osob a dělají na
místě nepořádek. Hlídka OP vešla do
sklepa, kde sedělo 5 osob. Byli poučeni
o svých právech a bylo jim sděleno, že
porušují UVČR č.216, kdy se volně pohybovali na území okresu v době od 05.00
hod. do 20.59 hod. a nesplnili povinnost
uloženou mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví z 26.02.2021,
kdy se pohybovali ve vnitřním prostoru
stavby bez předepsaného ochranného
prostředku dýchacích cest. Všichni byli
vyzvání k prokázání totožnosti a předložili doklady na jméno H.J., B.M., G.A.,
F.M. všichni z Albrechtic a slečna V.K.
z Karviné. Nikdo nebyl ochotný vyřešit
přestupek na místě, proto byla věc sepsána a předána správnímu orgánu a
osoby byly vyzvány, aby se odebraly do
svých domovů.
 Dne 09.03.2021 v 12.10 hodin telefonicky oznámila Z.J. z Albrechtic, že
před několika minutami pracovnice OÚ
Albrechtice zahlédla u svého vozidla
zaparkovaného před kostelem podezřelé osoby. Když přišla k vozidlu, osoby
skočily do svého přistaveného vozidla
a ujely. Hlídka OP na místě zjistila, že
se neznámí pachatelé pokusili z vozidla odcizit katalyzátor. Na místo byla

přivolána hlídka PČR Těrlicko, která si
případ převzala. Hlídka OP poté zjistila
z kamerových záznamů RZ, značku a
barvu podezřelého vozu a toto předala
hlídce PČR.
 Dne 07.04.2021 v 08.00 hodin telefonicky oznámil K.M. z Albrechtic, že
po půlnoci v cca 00.15 hodin byl u jeho
domu malý nakrátko ostříhaný muž s
tetováním na krku a v ruce měl sekeru
„Fiskars“ a obloukovou pilu a poprosil
jej, aby mu zavolal Taxi do Stonavy. Muž
na místě následně zanechal tyto věci a
odešel. Hlídka OP vyrozuměla PČR Těrlicko s ohledem, že by věci mohly být
získány krádeží. Věci následně hlídka
předala jako nález na OÚ Albrechtice.
 Dne 23.04.2021 v 22.10 hodin telefonicky oznámil C.M. z Albrechtic, že v
bytě nad ním probíhá nějaký mejdan a
ruší noční klid. Hlídka OP po příjezdu
zjistila v bytě hlasitou hudbu, hlasy a nadávky. Hlídka klepala a bušila na dveře,
ale nikdo neotvíral. Použila teda výzvy k
otevření dveří, ale stále nikdo neotvíral
i když zpoza dveří byly slyšet hlasy. Po
40-ti minutách se dveře otevřely a z bytu
vyšly 3 mladistvé osoby Ch.A. z Albrechtic, K.M. a H.D. oba z Ostravy. Přestupky
dle §5/1 písm.a) zák.251/2016Sb. byly
následně vyřešeny s osobami blokově.
 Dne 25.04.2021 v 00.50 hodin telefonicky oznámil anonym, že na ulici

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
Středové nějaký řidič najel na obrubník
a nemůže se rozjet. Hlídka OP na místě
zjistila nastartované vozidlo Škoda, které stálo napříč vozovkou a začalo couvat
před vozidlem obecní policie. Po chvíli
vozidlo zastavilo a na místě řidiče seděla ve zjevně podnapilém stavu žena a
nebyla schopná komunikace. Na místo
byla přivolána hlídka PČR Těrlicko, která si případ převzala.
 Dne 04.05.2021 v 16.01 hodin telefonicky oznámil Z.R. s Albrechtic, že za
domem č.p.666 na parkovišti u „Gumoka“ stojí poškozené vozidlo černé barvy a nějací výrostci po autě skáčou a
ničí jej. Hlídka OP na místě zjistila, že
u „Gumoka“ sedí mladiství a na dotaz,
co zde dělají a kdo ničí černé vozidlo,
uvedli, že jim to dovolil majitel. Jednalo se o nezletilého F.D. a mladistvé H.J.,
N.D., G.A. všichni z Albrechtic. Hlídka
pořídila fotodokumentaci vozidla a šla
se doptat majitele, který nic takového
nepotvrdil. Hlídka věc sepsala a postoupila Komisi k projednávání přestupků
obce Albrechtice.
 Dne 04.05.2021 v 18.50 hodin osobně
oznámil F.O. z Albrechtic, že našel na
ulici Hlavní zavírací nůž. Hlídka OP nález převzala a předala na OÚ Albrechtice.
Vrch. insp. Daniel Wróbel
velitel OP Albrechtice
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co nás zajímá

Šiju boty do roboty...
Už více než rok žijeme v poněkud jiném
režimu, než jsme byli celý život zvyklí.
Naučili jsme se za tu dobu mnoho – nosit roušku, respirátor, desinﬁkovat si ruce, víme, co je to lockdown a on-line výuka, výdejní okénka místo restaurací či
knihoven, dále jsou tu testovací centra,
očkovací centra atd. atd… Ale snad už
nám konečně na konci koronatunelu bliká to světýlko naděje a život se pomalu
bude vracet alespoň trochu k normálu. A
abychom z toho Covidu nebyli tak skleslíi, naše politická scéna nás baví absurdními divadelními kusy – máme tu lítý
předvolební boj, okořeněný špionážní a
velezrádnou aférou, k tomu se jako houby po dešti objevující adepti na post nejvyšší... Co z toho vzejde, je ve hvězdách.
Ale my dnes zůstaneme pevně na zemi
a to doslova – u bot. Před čtyřiceti lety,
v roce 1981, ukončila v naší obci činnost
provozovna n.p. Svit Gottwaldov, která se
zabývala šitím svršků obuvi.
N.p. Svit v rámci zvýšení pracovních
příležitostí pro ženy v oblasti těžkého průmyslu založil na Ostravsku několik svých
provozoven.V naší obci byly pro tento
podnik adaptovány dvě budovy bývalých
brigádnických ubytoven – dnes Dům s pečovatelskou službou a budova, ve které
je kadeřnictví a sídlo Obecní policie. Do
provozu byla uvedeny tři šicí dílny, ve
kterých bývalo v dvousměnném provozu
zaměstnáno až 200 žen. V těchto dílnách
se šily pouze svršky obuvi – obuv se dokončovala v dílnách mateřského závodu
v Gottwaldově. Obuv, které se dotýkaly
šikovné ruce místních žen, se prodávaly
hlavně do států tehdejší RVHP, dovážely
se ale také do Německa, Velké Británie a
do severských států. Jen málo z této pro-

dukce se prodávalo u nás. Šilo se především z umělých materiálů, z barexu, méně pak z pravé kůže. Počet zaměstnankyň
se pohyboval podle náročnosti vzorů.
V roce 1974 bylo vyrobeno 859.745 párů
obuvních svršků ve 44 vzorech.
V roce 1976 bylo vyrobeno 870.150 párů svršků. Kromě toho místní provozovna vypomáhala také sesterským šicím
dílnám v Horní Suché, aby byl včas a rovnoměrně splněn poslední rok 5. pětiletky.
Dílna č. 1721 byla v témže roce vyhodnocena jako nejlepší v celém obuvnickém
závodě Svit v kvalitě obuvi pro vývoz do
SSSR. Kolektiv pracujících této dílny byl
vyvěšen na tabuli cti na Krajské odborové radě a byl vyznamenán prezidentem
republiky řádem Za zásluhy o výstavbu.
Tato dílna měla patronát nad družinou
polské školy – škola dostávala od patrona odpad materiálu pro ruční práce, děti
dostávaly dárečky k Mezinárodnímu dni
dětí a na oplátku připravovaly programy
k MDŽ. Ve všech dílnách pracovaly brigády socialistické práce, dílna č. 1721
soutěžila o získání stříbrného odznaku,
další dvě dílny pak o bronzový odznak.
V roce 1978 bylo vyrobeno 923.220
párů obuvních svršků, v roce 1979 pak
895.575- v tom bylo i 40.000 párů nad
plán na výpomoc dílnám v Gottwaldově.
V roce 1980 od pololetí pracovaly už jen
dvě dílny, třetí dílna se přestěhovala do
nově vybudovaného závodu v Havířově,
kam v roce 1981 přešly i zbývající dvě.
Stavba tohoto závodu byla zahájena v roce 1976 a podle plánu měl vyrábět měsíčně pět milionů párů svršků a zaměstnat
přes 1.300 žen.
Mateřská ﬁrma Svit – dříve Baťa – byla založena 24. září 1894 ve Zlíně třemi

sourozenci Baťovými. Zprvu se zabývala
výrobou papučí, měla 10 stálých zaměstnanců a 40 domáckých. Pracovní doba
byla dvanáctihodinová. Před1.světovou
válkou přešla na strojovou výrobu a ve
výrobnosti na jednoho dělníka a organizaci výrobního postupu stál podnik v čele
obuvnických závodů v Rakousku-Uhersku. Ke konci války činila výroba 6.000
párů denně a pokrývala více než 50%
potřeby vojenské obuvi v monarchii. V
roce 1917 měla ﬁrma 4.100 zaměstnanců.
V roce 1931 se ﬁrma změnila na akciovou
společnost. Po tragické smrti Tomáše Bati
v roce 1932 ﬁrmu vedl Jan Antonín Baťa.
I přes hospodářskou krizi měla ﬁrma dostatek kapitálu k další činnosti. Zřídila
Zlínskou leteckou společnost, továrnu
Fatra na výrobu plynových masek, na
Slovensku zahájila výrobu umělých vláken a zakládala továrny v Německu, Anglii, Kanadě a USA. Před 2. sv. válkou odjel
J. A. Baťa do exilu. V roce 1945 byl podnik podle Benešových znárodňovacích
dekretů znárodněn, od roku 1949 nesl
název Svit. V šedesátých letech vznikl národní podnik Svit. V sedmdesátých letech
zaměstnávala ﬁrma přes 24 tisíc zaměstnanců a vyráběla ročně přes 55 milionů
párů kvalitní obuvi. Ta se prodávala jak
na trzích tehdejší RVHP, tak i do mnoha
kapitalistických států. Po roce 1989 byl
Svit rozdělen na několik menších samostatných podniků a jako mnoho jiných,
slušně řečeno, vytunelován. V roce 2000
byl poslán do konkursu. V cizině má
ovšem značka Baťa stále dobrou pověst
díky mnoha ﬁrmám, které vybudovali potomci této zlínské rodiny.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce, alkronika@email.cz

Koncert v kostele je zážitek
Tradičně velkolepou hudební přehlídku
nabídne ve dnech 3. – 28. září 2021 již
18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Náš největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby
opět rozezní kostely celého Moravskoslezského kraje díky obdivuhodným 29
koncertům, z nichž 15 se bude konat v
Ostravě.
Zářijový hudební maraton bude zahájen 3. září v ostravské Katedrále
Božského Spasitele, a to Rossiniho monumentální slavnostní mší provedenou Národním orchestrem Polského
rozhlasu – NOSPR společně s Českým

ﬁlharmonickým sborem Brno a sólisty.
Jedním z nejzajímavějších projektů bude provedení Dvořákova oratoria Svatá
Ludmila na den přesně 1100 let od zavraždění světice (15. září) či závěrečný
koncert věnovaný Stabat Mater Francise
Poulenca pod taktovkou francouzského
dirigenta Philippa Bernolda. Těšit se můžete také na hudební pohlazení v podobě barokních projektů v čele s ansámbly
Collegium 1704, Collegium Marianum,
Ensemble Inégal, francouzským Ensemble Castelkorn či na koncerty italského
kontraaltisty Filippa Mineccii. Komorní
řadu obohatí recitál světoznámého pia-

nisty Federica Colliho, Bennewitzovo
kvarteto s pianistou Martinem Kasíkem,
či Motiečius&Kiminius– akordeonista
spolu s virtuosem na litevský birbyne
(u nás neznámý dechový lidový nástroj).
Pestrý program zahrne i netradiční projekty, a to Bigbandovou elektronikuCotatcha Orchestra s nominací na Cenu
Anděl, koncertní verzi slavné Balady
pro banditu s Jihočeskou ﬁlharmonií či
vystoupení ukrajinského pravoslavného
sboru Orpheus.Nechte se již nyní zlákat
díky SHF YouTube kanálu nabitého záznamy koncertů a zajistěte si nejlepší
vstupenky přes www.shf.cz.
(r)
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Alej u nádraží v Albrechticích

Až na třetí pokus nám pandemická situace dovolila splnit domluvený termín.
Dne 8.4.2021 úspěšně a za dodržení
všech aktuálních opatření proběhla výsadba aleje u vlakového nádraží v Albrechticích u Českého Těšína.
V prudkém a rozmáčeném svahu,
který se stával pro nejednoho účastníka skluzavkou, jsme vysázeli celkem 10
jeřábů a 5 javorů babyk ke třem kůlům.
Celkově jsme si výsadbu užili, navzdory
průtržím silného sněžení, které doprovázely výsadbu po celé dopoledne. Až
na závěr akce vysvitlo sluníčko, zahřálo
nás a odměnilo tak za výborně odvedenou práci. Prostě pravé aprílové počasí.
Chtěl bych poděkovat společnosti

něž poděkovat dobrovolníkům a společnosti dm drogerie markt s.r.o, že i v tak
těžké době nakonec ﬁnancovala celou
výsadbu a společně s organizací Sázíme stromy, z.ú., výsadbu zrealizovala.
O předmětné stromy se nadále bude
starat Obec Albrechtice, bude zajišťovat
odbornou péči, zálivku, hnojení a ostatní úkony umožňující splnění závazku
k následné péči o výsadbu.
VYSÁZENO VE SPOLUPRÁCI:

dm drogerie markt s.r.o, která výsadbu
ﬁnancovala. Velké díky také patří jejím
zaměstnankyním, které odvedly úžas-

nou práci a nenechaly se odradit nepříznivými podmínkami.
Za Obec Albrechtice bych chtěl rov-

Za „Sázíme stromy, z.ú.“
ONDŘEJ BUTORA
Za Obec Albrechtice
LUKÁŠ JABLECKÝ

Současnost minulosti

Na fotograﬁi z 50. let XX. století pohled na křižovatku v centru obce směrem na západ na ulici Obecní. Aktuální snímek
kopíruje dobový záběr.
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Zajímavosti o stromech v obci
V průběhu letošní zimy i jara jsme byli
nedobrovolně zásadně omezeni v možnostech pohybu a cestování. A v období od 1.do 21.3. dokonce jen na prostor
katastru naší obce, což je pouhých 12,5
km2. Mnozí z vás pravděpodobně častěji procházeli po všech koutech naší obce, a přestože tady asi nenajdeme žádné
speciální turistické atraktivity, přesto
pozorným očím neunikly některé pozoruhodnosti. Určitě si někteří všimli, že
v obci máme i krásné, mohutné a staré
stromy.
Ale, které jsou největší nebo nejstarší? Co se týče velikosti různých druhů
stromů, výšku lze poměrně jednoduše
odhadnout, obvod kmene se měří ve
výšce 130 cm nad zemí. Co se týče stáří,
tak to je mnohem těžší. Jen výjimečně se
dochoval nějaký zápis nebo svědectví o
výsadbě konkrétního stromu. V kronice
Albrechtic například existuje záznam
o nařízení obecního úřadu z 29.1.1903,
aby každý občan vysadil podél obecních
cest, které vedou přes jejich pole, libovolné stromy na vlastní útraty. Bohužel
není zaznamenáno, které ze současných
stromů v obci pochází z této výsadby.
Jedním z mála příkladů, kdy známe rok
výsadby, je výsadba 4 kusů lip u ulice
Stonavské západně od čp.1 u kříže v r.
1922. Největší z nich má nyní obvod 195
cm.Jiným příkladem je bříza bělokorá
na ulici Na Zámostí u čp.187, která byla
vysazena v r. 1928, nyní má obvod kmene 200 cm a výšku 25 m.
Jak se dá asi předpokládat, nejmohutnější stromy bývají duby. V obci se nachází několik mimořádných exemplářů.
Ze známých výsadeb lze konstatovat, že
například solitérně rostoucí dub může
za 100 let dorůst v obvodu kmene i přes
250 cm a na výšku 20 m. Je zaznamenána výsadba 2 dubů u čp. 108 někdy
kolem roku 1820. Oba duby mají nyní
obvod kmene necelé 3 m. V minulosti se
nacházel největší dub u usedlosti Anežky Štěpánové, čp. 17, který měl obvod
kmene 550 cm. Uschnul v r. 1970.
V současné době máme největší duby na Pardubicích u usedlosti Latochy.
Největší ze 4 stromů má obvod 627 cm a
výšku přes 20 m, další má obvod 565 cm.
Tři z nich jsou stáří minimálně několik
set let. A obrazně třetí na bedně v naší
obci, co se týče velikosti, je památný
dub letní u Pamolu s obvodem 500 cm.
Zřejmě nejvyšším stromem v obci je topol černý v břehovém porostu řeky Stonávky, asi 300 m nad mostem Těšínské
ulice. Strom dosahuje výšky přes 30 m.

Zvláštní postavení svou symbolikou
k české státnosti má mezi stromy lípa,
jako strom národní. Lípy jsou velmi
citlivé na neodborně provedené ořezy.
Zvláště v dospělosti se řezy velmi špatně zacelují a většinou bývají příčinou
úhynu celého stromu, neboť ořez iniciuje často hnilobu kmene. To se stalo
například v minulosti u dvou líp na
hřbitově u dřevěného kostela. V případě
rozvětvení jsou náchylné na rozlomení
kmene. A co hůř, obzvláště solitérně
rostoucí lípy jsou v posledních desetiletích ve velkém napadány jmelím, které
stromy dramaticky decimuje. Největším
stromem v obci je lípa malolistá za budovou obecního úřadu s obvodem kmene 460 cm.

Největší dub v obci u Latochy.
Již delší dobu postihuje kaštany jírovce nemoc, která způsobuje schnutí listů.
Ve skutečnosti to není nemoc, ale je to
požer housenek malého motýlka klíněnky jírovcové. Listy již v létě žloutnou a
opadají. Je třeba říct, že to sice nemá za
následek úhyn stromu, nicméně dochází
k významnému oslabení. Největší jírovce v obci se nachází v kaštanové aleji na
Důlském na hranici se Stonavou, kde je
staré stromořadí s mohutnými exempláři, které dosahují v obvodu až 370 cm.
Jilmy jsou již dlouhodobě postiženy
houbovitou nemocí graﬁozou. Velký

úhyn byl zaznamenán zejména v 70.
letech minulého století, což způsobilo
vyhynutí téměř 90% populace jilmů nejen v Česku. V nedávné minulosti se nacházelo v Albrechticích několik velkých
jilmů v lesíku nad areálem na Zámostí.
Pokud bychom ovšem chtěli vidět mimořádný exemplář, tak se nachází v nedalekém Bukovci u Jablunkova. Je tam
největší a patrně nejstarší jilm v Česku
(obvod kmene přes 7 m).
A aby nebylo těch škůdců dost, někdy
po roce 2010 se objevila zcela nová nemoc u jasanů, zvaná nekroza jasanu. Je
to houba, která napadá dospělé stromy
od kořenů, stromy postupně schnou a silnější vítr je pak snadno vyvrací. Stromy
hynou v celém regionu Slezska a šíří se
v celé střední Evropě. V obci se nachází
mohutný jasan ztepilý na ulici K Vleku.
Je to zatím zdravý strom a má obvod
kmene 360 cm, výšku skoro 30 m.
Co se týče tvaru koruny, jedním z nejhezčích stromů bývá borovice. Jedna
moc pěkná roste docela nenápadně na
mezi na Červenkách severně pod kótou
330 m. Má tvar přerostlé bonsaje s obvodem kmene 225 cm, výšku pouhých
12 m.
A nakonec zvláštnost tis červený.
Strom původně rostoucí u nás volně
v přírodě téměř vymizel a lze jej najít už
zpravidla jen v parcích anebo v zahradách. Kdysi rostl velký tis přímo před
obecním úřadem. Největší dva stromy
v obci rostou u domu čp.187. Byly vysázeny v r. 1940 a mají obvod kmene 120
cm a výšku 8m. Ještě větší tis volně roste
v Chotěbuzi v blízkosti bývalého zámku
s obvodem kmene 175 cm a výškou přes
10 m.
V české a také slezské krajině má
dlouhou tradici již od dob Marie Terezie
výsadba stromořadí kolem cest.I v naší
obci bychom mohli najít příklady. Zřejmě nejdelší, i když místy nesouvislé a
nestejného stáří, je stromořadí podél
původní historické cesty ze Stonavy
přes centrum obce na Pacalůvku, dnes
ulice Osvobození a Obecní. Je možné se
domnívat, že alej byla založena v souvislosti s již zmíněným nařízením obecního úřadu z r. 1903. Z původní výsadby
je zřejmě již jen několik stromů kolem
bývalého statku Bělehradu podél ulice
Obecní. Po 2. sv. válce byla vysazena
jednostranná alej javorů klen a javorů
mléčných v úseku od fotbalového hřiště k Chotěbuzce, kde najdeme i největší
ex. javoru klenu v obci s obvodem kmene 235 cm. 
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 Nejde popsat všechny zajímavosti
o stromech v tak krátkém článku. Podrobný popisvíce jak 100 významných
dřevin v obci je v kronice Albrechtic.
Pokud jste si všimli při vašich toulkách
po obci nějakého zajímavého anebo
mimořádného stromu, dejte vědět. Zejména pokud by někdo měl historický
záznam o výsadbě konkrétního stromu,
bylo by zajímavé to zaznamenat pro budoucnost. A přivítali bychom také upozornění na velké a staré ovocné stromy,
jako jsou jabloně, hrušně, třešně, které
mají význam nejen estetický, ale často
to jsou staré, již zapomenuté odrůdy
ovoce zasluhující ochrany.
ČESLAV VALOŠEK

Dub na mezi na Pardubicích.

Albrechtičtí včelaři na začátku sezóny

Žijeme ve zvláštní době a před nedávnem nepředstavitelná opatření omezující naši svobodu se stávají trvalou
součástí našeho společenského života.
V loňském roce jsme měli mít v našem spolku ČSV volby nového výboru,
ovšem v období od loňského podzimu
dosud, jsme se nebyli schopni sejít, a ne
všechny věci lze uskutečnit on-line přes
počítač. Tak doufáme, že se letos do
konce roku situace vyvine tak, abychom
se mohli opět setkávat.
Přestože jsme na prahu nové včelařské sezóny, chtěl bych se ještě vrátit
k loňské. Připomenu, že loňský květen
byl docela studený a deštivý, a tak první
snůška medu byla slabší. Ovšem na přelomu června a července se mimořádně
vyvedla snůška z kvetoucích lip. Kdo si
udržel včelstva v síle například tím, že
zabránil jejich rojení, tak se mohl těšit
ze skutečně mimořádných výnosů medu. Med byl velmi světlý, takřka bílý a
zůstal dlouho tekutý, krystalizovat začal
až po Novém roce.
Ovšem v podletí a na podzim se nám
opět opakovala situace z předchozího
roku 2019, včelky nám hromadně hynuly, v naší obci se přes zimu ztratila
téměř polovina včelstev. Koncem srpna
po zakrmení, zejména však v průběhu
září a října prostě včely z úlu zmiznou a včelstva jsou vyloupena nebo
později zůstanou úly bez včel, ovšem
s tím, že zimní cukerné zásoby zůstanou v úlech. A aby toho nebylo málo,
tak některá slabá včelstva, která přežila do jara, byla napadena průjmovým
onemocněním, které způsobuje parazit
Nosema.
Znovu jsme mohli posoudit, že situace
není všude stejná, máme příklady, že na
sousedících stanovištích při provádění

identických opatření proti varoáze, na
jednom včelstva přežijí a na vedlejším
v těsném sousedství včely uhynuly. Podobně tomu je nejen u nás na Slezsku,
ale v mnoha regionech celého Česka i
sousedních zemí.
Chmurný stav našeho včelařství obecně je nepochybně způsoben nadměrným používáním chemie v zemědělství
a v lesnictví a také negativními změnami v krajině, devastací životního prostředí. V dostupné literatuře se uvádí,
že příčinou úhynů jsou virózy aktivně
přenášené roztočem varroa a asijskou
formou nosematozy. Což v kombinaci
s převčelenosti v naší krajině způsobuje jednoduchý a rychlý přenos nemoci
mezi jednotlivými stanovišti a následně
úhyny. Je třeba zdůraznit, že nám hynou
v přírodě nejen včely, ale díky nadměrnému užívání systémových pesticidů
dramaticky ubylo nočních motýlů a
všeobecně hmyzu, a na hmyz vázaných
ptáků a dalších živočichů. Ztotožňuji se
s názorem, že jak dochází k omezování
biodiverzity, má to za následek i přímé
ohrožení lidské existence.

To nás samozřejmě nenechává v klidu
a mnozí členové našeho spolku se aktivně zapojují do akcí na ochranu životního
prostředí. Jako spolek ČSV jsme se přihlásili jako účastník do správních řízení
o kácení stromů. Po předloňské výsadbě
ovocných stromků podél ulice Pardubická a Vrbiny, která proběhla z iniciativy
našeho spolku, bych chtěl také zmínit
aktivitu přítele Marka Daňhela v rámci
Spolku přátel Albrechtic, který v loňském roce zajistil výsadbu vzrostlých
stromů zejména jírovců a dubů v rámci
programu péče o krajinu a životní prostředí v obci. A přítel Marek Daňhel si
zaslouží gratulaci ještě i za další počin,
a to je za provozování 35 ha diverziﬁkovaného hospodářství, kde pěstuje různé
plodiny, samozřejmě i s přínosem pro
vylepšení včelí pastvy. Za tuto aktivitu
dostal ocenění stříbrnou medaili v soutěži Pestrá krajina 2020.
Občas dostávám otázky, co může běžný občan udělat pro naše včelky. No,
pokud bydlí v domku se zahradou, nebo
má kousek políčka, tak může významně
pomoci tím, že namísto monotónního
zeleného trávníku nechá na zahradě vykvést nějaké květiny a případně vysadí
ovocné stromy nebo keře.
A jaká bude letošní sezóna? Na odpověď je zatím příliš brzy. To, že jaro přichází pomalu a se zpožděním, samo o
sobě nemusí být na škodu. Problém včelkám dělá v zásadě pouze dlouhé období
studeného počasí, kdy nemohou vylétnout z úlu. Ale věříme, že nakonec počasí zpoždění dožene a včelky přinesou
jako obvykle radost nám včelařům a bude i pro naše zákazníky, kteří si zvykli na
kvalitní místní med přímo od včelaře.
ČESLAV VALOŠEK,
předseda ZO ČSV
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Nebezpečí požárů v domácnostech
aneb aby doma nehořelo
V domácnostech v současné době trávíme mnohem více času, než jsme možná byli zvyklí. Děti a studenti se místo
v lavicích ve škole učí z prostoru svého
pokoje a spousta lidí pracuje z domova.
Často dochází k tomu, že se staráme o
více věcí najednou, vaříme oběd a zároveň kontrolujeme výuku svých dětí, telefonujeme s kolegou, přebíháme
z místnosti do místnosti aj. Přitom se
nám může stát, že na něco zapomeneme. Vysoký počet požárů v objektech
pro bydlení obecně souvisí mimo jiné
i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a
podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. Argumenty
typu „Bydlím tady 20 let a žádný požár
jsem tu nezažil.“a „Dělám to tak odjakživa a nikdy se mi nic nestalo.“, nejsou
zárukou toho, že k požáru nemůže dojít. V domácnostech se nachází spousta
předmětů, které obsahují hořlavé látky
(pohovky, nábytek aj.) a velké množství
elektrických spotřebičů (mobily, televize, počítače aj.), které mohou přispívat
ke vzniku či šíření případného požáru.
Jedním z nejrizikovějších míst v naší
domácnosti je kuchyň. Nachází se v ní
velké množství zařízení a spotřebičů,
jež běžně používáme, a které jsou potenciální příčinou vzniku požárů. Zejména
pokud tato zařízení necháme bez dozoru či nedodržujeme bezpečnostní pokyny a návody. V žádném případě bychom
neměli ponechávat bez dozoru vařící
se jídlo na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce aj. a také
umísťovat hořlavé předměty v blízko
otevřeného ohně nebo horkého povrchu. Velké množství požárů v domácnostech souvisí právě s vařením, kdy
často zapomeneme, že jsme na sporáku
nechali vařit jídlo, a ponecháme kuchyň
bez dozoru. To pak následně může vést
ke vzniku požáru.
V dalších místnostech naší domácnosti (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj
aj.) bychom neměli umisťovat zapálené
svíčky na hořlavý poklad a nechávat je
bez dozoru. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů
či jiných nádob dbejme na jejich dokonalé uhašení. Pozor bychom si měli dát
rovněž na dodržování bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů,
například při ustavování nábytku nebo
sušení oděvů. Působením tepla může
dojít k jejich vznícení.

Další místem, kde může také docházet
ke vzniku požáru, jsou balkony a lodžie,
zejména pokud jsou na nich skladovány
hořlavé materiály. Mysleme na to, že
balkon nebo lodžie není skladiště, a tento prostor není určen k odkládání nepotřebných věcí z naší domácnosti. Nedopalek, který může zabloudit na balkon
či lodžii z patra nad vámi, nebo odpálená zábavní pyrotechnika, mohou způsobit požár.

RADY PRO PŘEDCHÁZENÍ
VZNIKU POŽÁRŮ:
 V případě, že začne na sporáku hořet
hrnec, tak je potřeba vypnout sporák,
resp. plotýnky a hrnec přikryjte pokličkou nebo navlhčenou utěrkou. Nikdy do
hrnce nelijte vodu!
 Neponechávejte zápalky, zapalovače
a svíčky v dosahu dětí.
 Před ochodem z domova nezapomeňte zkontrolovat, zda je vypnutý sporák a
jsou zhasnutá světla, uhašené svíčky a

cigarety, a také zkontrolujte, zda neuniká někde plyn či voda.
 Preventivně se vyplatí pravidelně
nechávat překontrolovat technický stav
spotřebičů.
 Dodržujte pokyny a návody výrobce
k použití spotřebičů a zařízení, zejména
pokud se nepoužívají, tak je vypojte ze
zásuvky.
 Pravidelně nechávejte zkontrolovat
stav elektrických rozvodů a plynoinstalace v domácnosti příslušnou odborně
způsobilou osobou.
 Neprovádět neodborné zásahy do
elektroinstalace a plynoinstalce.
 Dodržujtezásady bezpečnosti prácepři manipulaci s hořlavými kapalinami
či jinými hořlavými látkami, při svařování, řezání a jiných činnostech.
 Pravidelně kontrolujte a čistěte spalinové cesty, resp. komíny (minimální
intervaly jsou stanoveny ve vyhlášce č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty).
(r)
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Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim
Zapisy do klasy
pierwszej
na rok szkolny
2021/2022
W terminie od 1. 4. do 22. 4. 2021 odbyły się zapisy do klasy pierwszej. Niestety z powodu obostrzeń epidemiologicznych przyszli pierwszoklasiści nie
mogli przeżyć w sposób uroczysty tego
dla nich ważnego dnia, ponieważ zapisy odbywały się bez udziału dzieci i ich
rodziców. Jednak nauczyciele przygotowują dla poszczególnych adeptów na
ucznia ciekawe zadania, dzięki którym
dzieci przeżyją swoją pierwszą przygodę z nauką w szkole w najbliższym możliwym terminie. Do tegorocznych zapisów przyszła szóstka dzieci, z tego jeden
uczeń z prośbą o odroczenie nauki o
jeden szkolny rok. Piątka dzieci została
przyjęta. W roku szkolnym 2021/2022
do naszej szkoły uczęszczać będzie 23
uczniów.

Nauka online
Od 1 marca 2021 ponownie rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. I tu by można zakończyć moje rozważanie na ten temat,
przecież w mediach społecznościowych
już wszystko było powiedziane czy to
w sposób poważny, czy też żartobliwy
(nawet obraźliwy). Jednak nie mogę
sobie odpuścić tych kilka zdań na temat. Z mojego punktu widzenia nauka
online przyniosła pewne korzyści, do
których zaliczyć można z pewnością
lepsze opanowanie przez wszystkich
nauczycieli, rodziców i uczniów pracy
na komputerach, komórkach, iPadach,
czy innych cudach dzisiejszej techniki.
Nauka online uzmysłowiła wszystkim
uczestnikom, jak ważna jest prawdziwa
szkoła i dobra współpraca nauczyciela
z rodzicem. Pokazała także ogromne
minusy. Jakie? Technika często „nawalała“ i okrzyki dzieci oraz nauczycieli, że
nie słychać głosu lub nie widać obrazu,
a powiedzonka typu „ Proszę pani mi się
to siekło!“, „ Ni-eee sły------ać, krrbr...“,
„Hania wypadła“, już chyba na zawsze
pozostaną w naszym języku.
I jak ma tu uczyć nauczyciel, i jak ma
uczeń przyswajać choć odrobinę wiedzy?
Każdy z nas na swój sposób odbiera
informacje płynące ze świata i w indywidualny sposób je przetwarza. To dla-

tego uczymy się w różny sposób. A nauka online? Klikanie, klikanie, klikanie,
ewentualnie przesuwanie obrazków,
zły dźwięk i z tego płynąca nerwowość,
złość i zniechęcenie, a nawet frustracja
po obu stronach monitora.
Z praktyki szkolnej wiemy, że uczniowie przyjmują wiedzę w różny sposób.
Style uczenia się każdego człowieka
mają związek z preferowanym zmysłem
w zakresie odbierania i przetwarzania
informacji płynących z otoczenia. Na
tej podstawie wyłoniono słuchowców,
wzrokowców, czuciowców i kinestetyków. Na czym więc dokładnie polegają
poszczególne style uczenia się?
Wzrokowcy łatwo się dekoncentrują,
jeśli wokół panuje nieład. Mówiąc - opisują. Najlepiej zapamiętują to, co zobaczą: w postaci tekstów, zdjęć, ﬁlmów,
prezentacji, wykresów i innych materiałów graﬁcznych. Lubią posługiwać się
tabelkami, schematami, preferują pokazy, prezentacje. Nie przeszkadza im w
nauce muzyka ani inne dźwięki.
Wzrokowcy lubią mieć w widocznych
miejscach porozwieszane plansze, arkusze z informacjami, rysunkami. Działają
na nich mapy myśli, schematy, wykresy, a także podkreślanie na kolorowo
ważnych fragmentów tekstu. Pętelki,
strzałki, notatki na marginesach książki, zapisywanie rzeczy, które są do zapamiętania, ramki, to dobry sposób na
zapamiętywanie treści.
Słuchowcy, by opanować materiał, potrzebują bodźców słuchowych. To dlatego jeśli długo przebywają w ciszy, śpiewają sobie, nucą bądź gwiżdżą. Lubią
opowiadać, szybko uczą się ze słuchu,
potrzebują wyjaśnień słownych. Szybko opanowują jakiś zakres materiału,
głośno czytając bądź powtarzając to, co
przeczytali. Słuchowców warto zachęcać do dzielenia się pomysłami, powtarzania materiału na głos, tłumaczenia,
odpowiedzi na różne pytania (własnymi
słowami).
Kinestetycy najlepiej i najszybciej
uczą się, gdy coś robią. Ucząc się, szukają dodatkowych stymulacji, eksperymentują. Nudzą się podczas lekcji
czy wykładów. Wówczas kołyszą się
na krześle, rysują coś, wodzą wzrokiem,
poruszają nogami. Potrzebują przerw i
sposobności do poruszania się, szybko się uczą chodząc i mówiąc. Często
używają słów opisujących działanie.
Zapamiętują nowe treści poprzez zaangażowanie w aktywność ruchową. Do
nauki zachęca ich działanie, a i współ-

zawodnictwo. Nauce kinestetyka często
towarzyszy pstrykanie długopisem, czy
trzymanie czegoś w dłoniach.
Dotykowcy często trzymają coś w
rękach, bawią się włosami lub obracają przedmiotami – to pozwala im się
skupić. Są wyczuleni na mimikę, gesty,
język ciała i ton głosu, a bardziej niż słowa wychwytują ich wydźwięk emocjonalny. Lubią opowiadać o przeżyciach,
odnosić się do nich, stąd najszybciej zapamiętują treści działające na emocje.
Najlepiej przyswajają informacje podawane w formie języka mówionego. Czuciowcy uczą się notując, szkicując bądź
rysując. Najchętniej uczą się w grupie
bądź z kimś. Dobrym sposobem jest zadawanie pytań i odpowiadanie na nie.
W trakcie nauki czuciowcy potrzebują
ciszy, hałas ich rozprasza.
Z tego wynika, aby uczyć się efektywnie, dobrze jest wykorzystać wiedzę o preferencjach zmysłowych. Więc
wszyscy ogromnie się cieszymy z tego,
iż dzieci powracają do szkoły, do kolektywów i razem z nami nauczycielami
różnymi stylami uczenia się powędrują
dalej przez rok szkolny.
JOLANTA KOŻUSZNIK,
dyrektor szkoły

Drzwi przedszkola
już otwarte!
Chociaż początek marca zaskoczył nas
zamknięciem przedszkola, cały czas byłyśmy z dziećmi w kontakcie. Co tydzień
wysyłałyśmy rodzicom email z propozycjami zabaw, piosenek, prac plastycznych
czy kart pracy dla dzieci. Nagrywałyśmy
dla dzieci krótkie ﬁlmiki edukacyjne
związane z tematem danego tygodnia,
żeby przynajmniej takim sposobem dzieci czuły się „jak w przedszkolu”.
Wszystkie dzieci (nie tylko te przedszkolne) pilnie pracowały w domu i wysyłały do nas efekty swojej pracy, które
umieszczane były cotygodniowo na
stronach facebookowych szkoły.
W ramach tematu „Poszukiwanie wiosny” dzieci szukały nie tylko jej pierwszych oznak, ale również kamieni, przygotowanych przez panie z przedszkola.
Udało się odszukać wszystkich osiem
kamyków z symbolem naszego przedszola (biedronka) oraz obrazkiem wiosennym. Kamienie zostały ukryte w
Olbrachcicach, w miejscach znanych
dzieciom ze wspólnych przedszkolnych
przechadzek. 
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Językiem Nauczania w Olbrachcicach
 Po
Świętach
Wielkanocnych
przedszkole otworzyło swe drzwi, ale
tylko dla najstarszych dzieci. Bardzo
cieszyłyśmy się z ich przyjścia. Między
innymi opowiadaliśmy sobie ze starszakami o planetach i kosmosie. Dzieci
postanowiły zamienić się w prawdziwych astronautów i same własnoręcznie skonstruowały olbrzymią rakietę
za pomocą systemu złączek Makedo, z
którym starszacy nauczyli się pracować

w przedszkolu. Z okazji Dnia Ziemi posprzątaliśmy naszą okolicę. Z tematem
tygodnia „Skarb przyjaźni“ było też duuuuużo frajdy.
Dla reszty dzieci panie nauczycielki nadal wysyłały propozycje zabaw
związanych z tym tematem, o którym
właśnie starszaki w przedszkolu rozmawiały. Chcemy podziękować wszystkim
rodzicom za wspaniałą współpracę, że
podołali takiemu wyzwaniu. Pracowali

pilnie w domu z dziećmi i nadal wysyłali do nas prace swoich dzieci.
Za niedługo ten nietypowy czas będzie już za nami – wszystkie dzieci wracają do przedszkola! A my cieszymy się
na następne miesiące spędzone razem
na wspólnej zabawie, odkrywaniu świata wokół nas i poznawaniu nowych ciekawych rzeczy!
Panie nauczycielki
z przedszkola
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Rekapitulace minulého roku
Letošní sezóna pétanque začala stejně špatně jako minulý rok. Nemyslím
tím samozřejmě dosažené výsledky,
ale narážím na skutečnost, že k žádným výsledkům nemohlo dojít. Totální
útlum amatérského sportu na základě
vládních opatření proti korona viru se
bohužel nevyhnul ani pétanque.
Je tedy prostor zavzpomínat na rok
minulý. Sezóna to byla krátká, sahající (kromě pár zimních turnajů) od poloviny května do konce září. Zkrátka,
dobrá třetina turnajů byla, ze známých
důvodů, zrušena. Navzdory tomu se dá
minulý rok při pohledu na výsledkové
listiny označit za vydařený. Snad z důvodu méně možností jsme si dali záležet
a zvýšili produktivitu „práce“. Dovolím
se tentokrát nepostupovat při výčtu výsledků úplně chronologicky, ale uvedu
postupně ty hráče PAK Albrechtice, kteří náš klub nejvíce zviditelnili.
Kamil Vajčovec a Jaroslav Ševčík: dá
se říct, že na co sáhli, to je jim povedlo.
Nejprestižnější bylo patrně 15.8.2020
vítězství v nově vzniklé kategorii Mistrovství České republiky 65+ dvojic (tj.
hráčů, jejichž věk je od 65 let výše). Tuto výjimečnost pétanque jsem už v minulosti myslím zmiňoval, že jak stárne
celková populace, přibývá i kvalitních
hráčů v čím dál vyšší věkové kategorii.
Tento fakt byl také důvodem vzniku nového mistrovství, kterého se minulý rok
zúčastnilo rovných 20 týmů.

Na vítězné vlně se uvedená dvojice vezla i po zbytek roku, jako třeba
20.9.2020 u sousedů v Polsku, konkrétně v Gliwicích, nebo posléze, 3.10.2020,
na Svatováclavském turnaji ve Staříči.
Když se k tomu přidají ještě triumfy ze
začátku roku v „soft pétanque“, nelze
jejich rok 2020 označit jinak než povedený. Soft pétanque se konal 18. ledna
2020 v Albrechticích, turnaj Ozvěny vánoc, a 8. února Všechovický sofťák, pořádaný klubem z Valšovic. Stejně ještě
dopadli i ve Staříčském poháru ve Staříči, 13. června 2020, kde rovněž nenalezli přemožitele.
Libor Polách: Je dalším hráčem, který uspěl na Mistrovství ČR, tentokrát v
kategorii 55+ trojic (Krumsín, 1. srpna
2020). Bylo to krásné 3. místo, které mu
pomohli vydobýt spoluhráči z jiných
klubů: Pavel Bureš (HAPEK) a Jiří Ulmann (TOP Orlová).
Václav Valík, Vojtěch Žiak a Radomír
Žiak: druhé místo na turnaji Orlovský
Kahan, pořádaném 19. září 2020 blízkým klubem z Orlové.
Nejenom výše uvedení hráči klubu ještě posbírali několik 4. míst a další umístění v první desítce startovního pole.

CO NÁS ČEKÁ LETOS
(A SNAD NEMINE)
Jak už jsem v úvodu naznačil, letos ještě nebyl odehrán jediný turnaj. Většina
byla bez náhrady zrušena, ty šťastnější
byly odloženy na pozdější měsíce tohoto
roku. Zrušení se týkalo i zimní přípravy v tělocvičně. Museli jsme zkrátka se

svých tradičních tréningových dávek
značně slevit. Otázkou je, jak se to projeví na hře, až budou turnaje konečně
povoleny. Útěchou budiž fakt, že ostatní
hráči a kluby měli stejné podmínky jako
my, budou na tom tudíž, ohledně vzestupu či pádu výkonnosti, pravděpodobně
stejně.
O tradiční jarní domácí turnaj, Beraní
koule, který se měl konat 10.4. jsme bohužel přišli. Dle posledních zpráv se ale
blýská na lepší časy a následující turnaj,
který pořádáme, snad bude moci proběhnout relativně normálně. Jedná se o
turnaj jednotlivců, Albrechtický kahan,
plánovaný na 19.6.2021. Pokud současný trend rozvolňování vydrží, dá se říct,
že časově je situace dosti podobná jako
minulý rok. Jenom bych si přál, aby to
za pár měsíců zase nedopadlo podobně
jako minulý rok.
Z důvodu nepředvídatelné situace
ohledně viru na začátku roku byly zrušeny, stejně jako vloni, všechny letošní
turnaje kategorie Centrope, Jedná se o 6
prestižních mezinárodních turnajů konaných napříč střední Evropou včetně ČR.
Pozitivněji to, doufejme, dopadne v
rámci olympijského parku v Brně, kde
by po dobu odložené letní Olympiády
měla mít své místo také propagace pétanque. Bude se jednat o exhibiční vystoupení nejlepších hráčů z naší republiky a samozřejmě možnost vyzkoušet
si pod jejich vedením pétanque osobně
zahrát.
Za PAK Albrechtice zdraví
FRANTIŠEK FAJMON
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Informace z ministerstva kultury
Vážení občané obce Albrechtice, v
dubnu jsme ukončili program Covid
Kultura 3.1, ve kterém bylo podáno
celkem 3 464 žádostí například od hudebníků, herců, malířů či spisovatelů.
K poslednímu dubnu skončil také dotační program Covid Kultura 3.2 určený pro pracovníky z oblasti audiovize
(režiséři, herci, kameramani,…), ve kterém se ucházelo o dotaci 411 žadatelů.

Umělců ve Vašich řadách se skrývala
opravdu spousta!
I když programy 3.1 a 3.2 skončily,
dohodli jsme se s ministerstvem ﬁnancí na možnosti zapojení se umělců do
Kompenzačního bonusu pro OSVČ,
DPP, DPČ a společníky malých s.r.o.
– https://1url.cz/XKJDi.
Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme také spustili

nový dotační titul COVID-Kultura 3.3
pro nestátní organizace (spolky, OSVČ
apod.), kteří podnikají v oblasti kultury
– provozují hudební klub, výstavní síň,
muzeum, pořádají či zajišťují hudební,
hudebně dramatické, taneční či např.
divadelní programy – https://1url.
cz/LK1Hj (žádosti se podávají do 30.
června).
(Pokračování na str. 16)
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(Pokračování ze str. 15)
Žadatelé z předchozích výzev mohou kombinovat předešlé
žádosti s nově vyhlášeným programem.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se svým týmem usilovně
pracuje na plánu rozvolňování opatření v kultuře a podmín-
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kách, za kterých se budou moci kulturně-společenské akce
uskutečňovat. Situace se mění každý týden, a my děláme vše
proto, aby se kultura dostala brzy k Vám! Držte nám, prosím,
palce!
Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním
titulům, určitě se na mě obraťte – jiri.vzientek@mkcr.cz či
sledujte můj FB @vzientek.jiri. Jsem Vám připraven pomoci.
S úctou JIŘÍ VZIENTEK,
náměstek ministra kultury

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

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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