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ám rád ruskou kulturu, vážím si obětí ruského lidu
ve druhé světové válce, ale to neznamená, že budu
souhlasit s tím, aby na území suverénního státu
bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda…
…Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu
pouze slovy, ale konkrétními opatřeními…
…Chtěl bych vyjádřit plnou podporu Ukrajině,
jejímu vedení a jejímu lidu…
Řekl mimo jiné ve svém projevu dne 24. 2. 2022 prezident republiky Miloš Zeman.

VÝZVA
Vyzýváme tímto Vladimíra Putina k okamžitému
zastavení vojenských operací na území svrchované
Ukrajiny, stažení ruských vojsk z tohoto území
a zahájení mírových jednání.
Vedení obce Albrechtice
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1. SPOLEČENSKÝ PLES
OBCE ALBRECHTICE
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, a největší dík patří
sponzorům, kteří tuto společenskou akci podpořili. Děkujeme.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referent kultury, sportu,
školství a sociálních věcí

co nás zajímá
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informace z obce

RADA OBCE
za období od 2. 12. 2021 do 3. 2. 2022
projednala např.:
 schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě na údržbu místních
komunikací v zimních obdobích ze dne 5. 5. 2004, ve kterém se změnily sazby za odsněžování komunikací plužením z částky 500,- Kč/hod na 760,- Kč/hod, posyp komunikací sypačem z částky 500,- Kč/hod na 980,- Kč/hod, úklid
posypového materiálu samojízdným zametacím strojem z
částky 650,-Kč/hod na 760,- Kč/hod mezi společnosti Tadeáš Koch – Farma Stonava se sídlem ve Stonavě a Obcí
Albrechtice,
 schválení Smlouvy o sběru a likvidaci odpadu upotřebených jedlých olejů a tuků z domácností za cenu 47,19
Kč/měsíc/1ks sběrné nádoby (vč. DPH) mezi Společností TRAFIN OIL, a.s. se sídlem Slezská Ostrava a Obcí Albrechtice,
 vzetí na vědomí oznámení o výši ceny odvedené vody
(stočného) na rok 2022, tj. 40,79 Kč/m3 (bez DPH), tzn.
44,87 Kč/m3 (vč. DPH) dle kalkulace výpočtu ceny předložené společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě,
 schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o odchytu a příležitostnému ustájení a zajištění péče opuštěným zvířatům nalezeným na území obce Albrechtice - jedná se o navýšení
cen v roce 2022 za ustájení zvířete v útulku MAX (umístění
toulavého psa z 144,- Kč/den na 200,- Kč/den, umístění toulavé kočky z 95,- Kč/den na 115,- Kč/den, odchyt zvířete ve
výši 160,- Kč a doprava ve výši 13,- Kč/km se nemění)

 schválení smlouvy o výpůjčce místnosti v nemovitosti
na ul. Kostelní pro volnočasové aktivity dětí a mládeže mezi Slezskou církví evangelickou a.v., Farní sbor Albrechtice, se sídlem v Albrechticích,
 souhlas s objízdnou trasou po ul. Životická, Hlavní a Těšínská v obci Albrechtice ve věci realizace záměru „Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I.etapa:
ETAPA km 4+530-5+521“,
 zahájení provádění oprav v bytě č. 6/571 na ul. Bělehradská v Albrechticích.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 14. 12. 2021
projednalo např.:
 schválení přijetí úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. ve výši 5.000.000,00 Kč k zajištění rekonstrukce
budovy zdravotního střediska v Albrechticích,

U

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 projednání ZO).

INFORMACE PRO OBČANY

Místní poplatky pro rok 2022 se nemění
ODPADY
500,- KČ/osoba/rok
Poplatek za odpady je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. 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. 3/2021“ v čl. 7, 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.
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. 3/2021 (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 2021 i předešlé roky.
Nesplněním poplatkové povinnosti může být nařízena exekuce.
KORNELIA KAPIASOVÁ, referentka
místních poplatků
poplatky@obecalbrechtice.cz

JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice

OZNÁMENÍ
O HROMADNÉM
OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme občanům Albrechtic,
že dne 25. 5. 2022 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 160,- 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
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 17 oznámení, řešeno 37 přestupků na úseku silničního provozu, 2 přestupky
dle §4/2 zák.251/2016Sb. porušení OZV č. 2/2019 „o pohybu psů“
a 5 přestupků dle §5/1 zák.251/2016Sb. proti veřejnému pořádku.
 Dne 22.11.2021 v 12.30 hodin telefonicky oznámil B.M. z Albrechtic, že má
násilně vypáčenou a vykradenou garáž.
Na místo ihned byla přivolána hlídka PČR Těrlicko, která si věc převzala
k dalšímu šetření.
 Dne 23.11.2021 v 14.45 hodin telefonicky oznámila K.V. z Albrechtic, že
před jejich bytovkou leží cca tři dny pod
stromem dvě dětská kola. Hlídka OP na
místě kola nalezla a předala na OÚ Albrechtice jako nález.
 Dne 11.12.2021 v 23.30 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
má nahlášeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou v Albrechticích na ulici Bažantnice. Pojížďkou zjištěno, že rušení
nočního klidu vychází z bytu pana C.R. z
Albrechtic a ten byl hlídkou OP upozorněn na daný přestupek a byl předvolán
k zápisu o podaném vysvětlení na služebnu OP. Byla ihned sjednána náprava
a přestupek následně dořešen blokově.
 Dne 18.12.2021 v 19.00 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko,
že na zástavce MHD na ulici Životická
dochází ke rvačce skupinky mladých
a prosí hlídku OP o součinnost. Na místě zjištěni mladiství z Albrechtic, kde docházelo ke konﬂiktu mezi přítomnými a
zároveň bylo zjevné, že někteří požívali

alkoholické nápoje. Všichni podstoupili na místě dechovou zkoušku a z osmi
mladistvých byli jen dva negativní. Věc
si převzala hlídka PČR Těrlicko k dalšímu šetření.
 Dne 11.01.2022 v 07.40 hodin telefonicky oznámil výpravčí ČD Albrechtice,
že ve vestibulu nádražní budovy si na
zemi ustlal cizí muž, patrně bezdomovec a i přes upozornění výpravčího budovu neopustil a spí. Hlídka OP na místě muže vzbudila a zjistila, že se jedná
o bezdomovce M.R., který u sebe neměl
žádné doklady. Na doporučení hlídky
si sbalil své věci, pouklízel po sobě nepořádek a odešel na vlak směr Havířov.
Byl mu také předán kontakt na Armádu
spásy v Havířově.
 Dne 29.01.2022 během pojížďky na
noční směně bylo zjištěno, že v areálu
na Zámostí chybí dva plastové kontejnery, které byly následně nalezeny v řece
Stonávce, dále byl zničený odpadkový
koš na zástavce MHD na ulici Těšínské
a také plastový kontejner na sklo shozený do příkopu na ulici Osvobození. Bylo
zjištěno, že věc má v šetření již také PČR
Těrlicko.
 Dne 30.01.2022 byla ve večerních hodinách zničena vandaly dopravní značka na ulici Školní a opět shozený do pří-

Souprava Penguin Box
Penguin Box je samoobslužná exteriérová výdejna a sběrna zásilek, hygienická
a přístupná 24/7. Pohání ho ekologický
fotovoltaický ostrovní systém. Jedno
zařízení může mít až 64 schránek! Jedná se o český výrobek, který zvítězil na
veletrzích Urbis, ForArch i MSV 2019.
Součástí soupravy je i kontejner ﬁrmy
TextilEco a.s. a jak název napovídá, je
smyslem a posláním této organizace
chránit životní prostředí a přistupovat k
oděvům ekologicky. Jedním z nástrojů,
které dobře znáte, jsou sběrné boxy, například jako součást soupravy nazývající
se Penguin Box. Do nich můžete vkládat
oděvy, boty, hračky a mnoho dalšího, co
v domácnosti již nenachází využití, ale
jiným lidem může posloužit.

Sběr, svoz, třídění a podpora neziskových projektů je to, co ﬁrmu TextilEco
a.s. charakterizuje. Již více než 10 let spolu s Vámi buduje udržitelnou ekonomiku. Společnost TextilEco a.s. věnovala již
více jak 10 milionů na podporu různých
projektů a lidí. Organizace jako Unicef,
Nadace Sova, Lékaři bez hranic. TextilEco a.s. s Vámi společně aktivně každý
den ﬁnančně přispívá na tento boj.
Jednu takovou soupravu máme také
v Albrechticích a je umístěna za budovou obecního úřadu. Doufáme, že v naší
obci najde uplatnění a pošle k dalšímu
využití mnoho knih, hraček, textilu, bot,
tašek a drobného použitelného nádobí
a dekorací z domácností.
LUKÁŠ JABLECKÝ, referent ŽP
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OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e–mail: policie@obecalbrechtice.cz
kopu plastový kontejner na sklo na ulici
Osvobození. Šetřením obecní policie
a prohlídkou záznamů z kamer byl rozpoznán J.J. z Albrechtic a ten byl následně předvolán k zápisu o podaném
vysvětlení, kde se pod tíhou důkazů přiznal a věc byla dořešena blokově.
 Dne 11.02.2022 v 07.40 hodin telefonicky oznámil V.P. z Havířova, že před
chvílí jel svým vozidlem po ulici Životické, kde u odbočky na ulici Hrázní
byla na krajnici vozovky přejeta srna.
Hlídka OP oznámila věc myslivci a ten
srnu odstranil.
 Dne 16.02.2022 v 06.10 hodin telefonicky oznámila L.L. z Albrechtic, že na
ulici Pasecké poblíž železničního mostu
je vyvrácený strom přes cestu a hrozí
zde nebezpečí nějaké nehody nebo zranění. Hlídka OP na místě zjistila vyvrácené tři menší stromy, dva se opíraly
o svodidla a jeden držel drát veřejného
osvětlení nad vozovkou a hrozilo zde
nebezpečí pádu. Na místo byli přivoláni
hasiči, kteří stromy odstranili.
 Dne 22.02.2022 v 12.30 hodin během
pochůzky na ulici Školní nalezeno dětské horské kolo. Hlídka OP kolo předala
na OÚ Albrechtice.
vrch. insp. DANIEL WRÓBEL,
velitel Obecní policie

HLEDÁME PRACOVNÍKA

pro údržbu čistoty obce

Práce zahrnuje ruční zametání chodníků, čištění veřejného prostranství,
např. sběr pohozených odpadků, čištění stanovišť pro popelnice, pletí záhonků, okopávání rostlin, shrabování
listí, údržba chodníčků k veřejným budovám, ruční odklízení sněhu v místech, kde mechanismy nelze použít,
např. schody, a další činnosti potřebné
k zajištění čistoty veřejného prostranství v obci.
Zájemci se mohou hlásit u tajemnice obecního úřadu na tel. 606 343
462 nebo emailem: tajemnik@obecalbrechtice.cz.
JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice
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co nás zajímá

Kalendárium 2022
Tak jsme „úspěšně“ vykročili do třetího roku pandemie koronaviru. I když už se mluví o rozvolňování, stále není vyhráno.
Delta, omikron, kdo ví, jaké další varianty se ještě mohou objevit – řecká abeceda má ještě dost volných písmen.
Aby toho nebylo dost, známí škarohlídové z řad proroků a věštců Nostradamus a
bába Vanga se v nepříznivých a katastroﬁckých vizích přímo předhánějí. Jejich
proroctví se hemží přírodními katastrofami, harašením zbraní a vojenskými
konﬂikty, dalšími pandemiemi a údajně dokonce přijdou letos na řadu i mimozemšťané. Proto jsem raději hledala
optimističtější pohledy do budoucnosti,
takové, které slibují zdraví, štěstí, pohodu a úspěchy ve všem, na co se jen podíváme. Takže hlavu vzhůru a pusťte si k
tomu Lennonovo Imagine, protože není
špatné být občas taky trochu snílkem. A
bohužel – nejen trochu – vzhledem k tomu, co se děje nedaleko od nás...

ká stanice
 1927 – 95 let – v domě p. Březiny na
Zámostí byla otevřena česká mateřská škola
 1932 – 90 let – zahájení postupné
elektriﬁkace obce
 1947 – 75 let – založena místní organizace PZKO a Místní osvětová rada
 1952 – 70 let – sloučení tělovýchovných jednot v DSO Sokol, později TJ
Sokol Albrechtice

150 LET
 16.7. – polární badatel Roald Amundsen, jako první dosáhl severního pólu

200 LET
 6.1. - Heinrich Schliemann, objevitel
Homérovy Tróje
 20.7. – Gregor Mendel, moravský přírodovědec
 27.12. – Louis Pasteur, francouzský
biolog

RADĚJI SE PODÍVÁME,
JAKÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ
VÝROČÍ NÁM TENTO
DVOJKOVÝ ROK PŘINESE:
 1322 – uplyne 700 let od první zmínky o podkomořím Albrechtovi, po němž jsme zřejmě zdědili název obce.
 1447 – 575 let od první písemné zmínky o obci (o těchto dvou výročích
pojednával můj článek v Albrechtických listech č. 4 z prosince 2021)
 1452 – 570 let – je připomínán albrechtický zeman Jan Sudiš, který
vykonával funkci těšínského starosty
 1572 – 450 let – Mikoláš Karvinský,
maršálek Těšínského knížectví, odevzdal ves Albrechtice knězi Benkovskému, který ji dále prodal Laryšovi
ze Lhoty
 1727 – 295 let – již v roce 1727 působil v obci učitel a varhaník v jedné
osobě, i když obec ještě neměla samostatnou školní budovu
 1747 – 275 let – zachovala se smlouva o prodeji mlýna za 300 zlatých Janu Měrkovi
 1762 – 260 let – nejstarší zpráva o
krčmě v Albrechticích
 1912 – 110 let - v obci zřízena četnic-

 14.4. – Stella Zázvorková, paní Majerová v Arabele a mnoho dalších
skvělých rolí
 20.6. – Josef Kemr, připomeňme role
v Chalupářích či Na samotě u lesa
 22.8. – Miloš Kopecký, nejen nedostižný doktor Štrosmajer
 4.12. – francouzský idol žen Gérard
Philipe jako Fanfán Tulipán nebo
Červený a černý

250 LET
 9.6. – ruský car Petr I. Veliký

300 LET
 15.1. – Jean Baptiste Poquelin, známý jako Moliére, autor Lakomce či
Zdravého nemocného

700 LET
 1967 – 55 let – odhalena pamětní
deska na budově polské školy připomínající učitele Jana Farnika, který
zahynul v koncentračním táboře
Mauthausen-Gusen
 1982 – 40 let – dokončena stavba
správní budovy státního statku, dnes
pobočka ﬁrmy SKY Paragliders
Ještě je tu několik dalších namátkových
výročí narození známých osobností,
která si připomeneme během roku:

100 LET
 12.3. – František Peterka, nezapomenutelný Krakonoš z Krkonošských
pohádek

 12.2. – moravský markrabě Jan Jindřich, mladší bratr Karla IV., druhorozený syn Jana Lucemburského
a Elišky Přemyslovny.

J

eště pozvánka nejen pro milovníky
přírody – v Muzeu Těšínska byla
otevřena zajímavá expozice, nazvaná
“Říční krajina Těšínska“, která se soustředí na dvě hlavní řeky našeho regionu, Olši a Ostravici. Dozvíte se mnoho
nového a zajímavého o přírodě a historii těchto řek a všech jejich přítoků.
Výstava potrvá do 28. srpna.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce,
alkronika@email.cz

placená inzerce
Jsme nová ﬁrma v Albrechticích, zabývající se mytím vozidel a auto detailingem.

PŘIPRAVTE SI AUTO NA SEZÓNU. PRO KAŽDÉHO, SE NĚCO NAJDE!
Provádíme desinfekci ozónem, čištění čalounění, voskování, aplikace keramické ochrany,
mytí motoru, vyplachování podvozku, renovace laku, příprava na prodej a mnoho dalšího!
Jsme na adrese Hlavní 6, tel: + 420 732 477 952, web: www.jf-detailing.cz

6

naše školy

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

Okénko do školy
Ačkoli je to u nás ve škole v letošním školním roce díky pandemii zase trochu omezené a nejisté, přece jen nezahálíme a snažíme se život ve škole zpestřit. Zpestřují
si jej hlavně žáci sami, protože se aktivně zapojují do různých akcí.
Tak třeba koncem října 2021 naši deváťáci se svou třídní učitelkou P. Charvátovou zorganizovali veselé Halloweenské
dopoledne pro spolužáky z 1. stupně.
Děti se převlékly do kostýmů a soutěžily
v různých halloweenských disciplínách,
které pro ně starší kamarádi připravili.
Takový slalom na koštěti, hod míčkem
na duchy, halloweenský kvíz a hádanky,

trefa koštětem na branku nebo slalom s
okem na lžičce pro děti byly velkou zábavou a plnily je s nadšením a bravurou.
Vítězný tým z každé třídy pak obdržel
sladkou odměnu.
V listopadu jsme pak „prožili“ tzv. vlajkový den v duchu Velké Británie. Každá třída na 2. stupni, vč. 5.A, si v rámci
celoškolní soutěže vyzdobila „britskou“
třídu – nechyběly národní barvy, státní
vlajky, portréty britské královny (i ručně
kreslené!) a dokonce se v 8. B objevila
i nefalšovaná britská telefonní budka v
životní velikosti! No, prostě žáci pustili
uzdu své fantazii! Paráda! Navíc, v tentýž den se soutěžilo ještě v jedné disciplíně – o největší počet žáků oblečených
v národních barvách této země – takže
se to modro-červeno-bílou ve škole jen
hemžilo. Den se vydařil a děti si prohloubily znalosti o zemi, jejíž jazyk se
všichni povinně učí.
V prosinci deváťáci opět nelenili! I přes
všechna pandemická opatření „navštívila“ školu legendární trojice: Mikuláš-Anděl-Čert. Přinesli dětem balíčky s dobrůtkami a „zlobivce“ počmárali uhlíkem.
V úterý 22. 2. si užijeme tzv. Šátkový den. Opět budou soutěžit „šátkoví“
účastníci v největším počtu ve třídě.
Uvidíme, kolik se ve škole najde třeba
„pirátů z Karibiku“! V 2. pololetí nás če-

ká mnoho dalšího, vč. dílčích soutěží.
Takže si držme palce, ať už to vše klapne bez velkých omezení.
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ

HUDEBNÍ OLYMPIÁDA
Po přestávce, která byla způsobená epidemiologickou situací, se školní život vrací
k normálu a pro žáky jsou opět pořádány

soutěže. Inspirovali jsme se probíhající
olympiádou v Pekingu a pro žáky 2. stupně byla připravena hudební olympiáda.
Nebylo třeba zpívat ani hrát na hudební
nástroj, soutěžní dvojice řešily úkoly z
hudební teorie. Nejlépe to zvládly Hanka
Recmanová a Anežka Štajnerová ze 7.A,
na druhém místě se umístila dvojice z
8.A – Vašek Drobný a Patricie Molišová
a bronzovou příčku obsadila trojice z 6.A
ve složení Klárka Pospíšilová, Barča Galuszková a Natálie Lipowská.

ČESKÝ JAZYK NETRADIČNĚ
Výuka literatury, slohu a gramatiky by
se měla prolínat, a proto dostali žáci 7.
A a 9. A možnost si vyzkoušet, jaké to je
vytvořit si vlastní knihu. Nejprve museli
napsat text podle zadání. Tím byla dvě
slova – náhodná kombinace přídavného
a podstatného jména z předloženého
seznamu, např. mrazivý soumrak, dokonalá rouška. Většina žáků se pustila
do psaní příběhu (detektivka, horor,
příběh ze života apod.), ale někteří našli
odvahu i k vytvoření básně. Texty jsme
potom vytiskli, doplnili obrázky, žáci si
je slepili do formy leporela a opatřili titulní stránkou.

DESKOVÉ A JINÉ HRY
Komenského „Škola hrou“ se u nás v
Albrechticích daří naplňovat i díky příspěvku RaŠ, který umožnil nákup různých her. Žáci prvního i druhého stupně
mají možnost si každé pondělí ve školní
knihovně nejen půjčit knížku ke čtení,
ale také pobýt zde s kamarády a zahrát
si společně některou z nabízených her.
RADKA KOZLOVÁ
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Události z mateřské školy

S

talo se Vám někdy, že se Vám ztratila jedna ponožka? Děti naší mateřské školy by Vám o tom mohly povyprávět.
V měsíci lednu se vydaly do divadla „Bajka“ v Českém Těšíně, kde shlédly krásné představení „Neuvěřitelná cesta levé
ponožky“. Dětem i p. učitelkám se představení velice líbilo,
a snad už teď vždy najdou každý tu svou druhou ponožku.

D

ne 3.2. 2022 navštívil děti v MŠ jejich oblíbený malíř
Adolf Dudek. Se svými kreslenými obrázky a spoustou
legrace tentokrát všichni procestovali celý svět. Během této cesty děti poznávaly daleké země, jejich tradice a zvyky.
Z cestování byly nadšené, a už se nemohou dočkat na příští
setkání.

P

o roce opět do mateřské školy zavítal na dětský karneval
klaun Hopsalín se svým zábavným programem „V cirkuse.“ Celé dopoledne si děti převlečené v překrásných kostýmech užívaly tance, soutěží a karnevalového veselí. Domů
odcházely s dobrou náladou a sladkou odměnou.

Školní družina žije olympiádou
Ještě před zahájením ZOH 2022 se děti školní družiny seznámily se zimními
sporty, se symboly ZOH, s olympijskými kruhy, s různými státy a jejich vlajkami.
Zimní sporty děti ztvárnily i kresbou,
která se velmi povedla i těm nejmladším
žákům.

V pátek 18.2. se pak konala v tělocvičně školy „Družinová olympiáda“, kde si
děti vyzkoušely různé sporty v netradičním provedení např. běh na lyžích, lední
hokej, rychlobruslení, curling, skeleton,
biatlon a další. V těchto disciplínách si
děti prověřily svou odvahu, zdatnost a
obratnost. Malí závodníci vše zvládli

na jedničku a za své sportovní výkony všichni získali symbolické medaile
a sladkou odměnu.
Už teď se těšíme se na další společné
sportování.
Vychovatelky
KRISTINA SZWEDOVÁ
a LUCIE CHYBOVÁ
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Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Albrechtice
pro školní rok 2022– 2023
Jako každoročně se i letos těšíme na budoucí prvňáčky, kteří poprvé zasednou do lavic naší školy ve čtvrtek 1. září 2022.
Nástupu žáků do 1. třídy předchází
vždy zápis, který je v celé České republice stanoven na období od 1.4 do 30.4.
2022.

Termín zápisu na ZŠ a MŠ
Albrechtice je
6.4. 2022
od 8.00 do 17.00 hodin
a 7.4.2022
od 12.00 do 17.00 hodin.
Letošní zápis se týká dětí narozených v
době od 1.9.2015 do 31. 8. 2016 a dětí s
odkladem povinné docházky v loňském
školním roce.
Povinná školní docházka začíná pro
dítě v následujícím školním roce po
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 2022 – 2023
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:
1. V den uzávěrky příjmu žádosti budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem v obci Albrechtice.
2. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2022
pěti let ( mají předškolní vzdělávání povinné )
3. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2022
čtyř let
4. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2022
tří let
5. Děti, které budou řádně přeočkovány.
ZDENĚK FEBER, ředitel školy

dosažení 6. roku věku, pokud mu není
povolen odklad.
Zákonný zástupce u zápisu doloží
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, ostatní dokumentaci vyplní předem
nebo na místě.
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 doporučení
k odkladu z tohoto zařízení a ještě od
odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud má rodič dítě, které 31. srpna
2022 nedosáhne věku 6 let a má zájem
o jeho předčasný zápis do 1. třídy, je
jeho povinností u dětí nar. od 1.9. do

31.12.2016 doložit k ostatním dokumentům vyjádření školského poradenského
zařízení o vhodnosti nástupu dítěte do
školy, u dětí narozených od 1.1. 2017 do
30.6.2017 ještě navíc potvrzení odborného lékaře.
V předchozích dvou letech probíhal
zápis na naší škole kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci online formou
bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole.
Věříme, že letos už se spolu ve škole setkáme, děti se seznámí se školou, předvedou pedagogům, jak jsou na školu
připravené a co všechno už umí.
Těšíme se na budoucí prvňáčky a věříme, že se jim bude v 1. třídě ZŠ a MŠ
Albrechtice ve školním roce 2022-2023
líbit.
J. KOWALCZYKOVÁ

Staň se dobrovolným hasičem!

Dobrovolní hasiči jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného
systému nezbytnou pro potřebu obce.
Mimo likvidaci požárů zabezpečují
dobrovolní hasiči širokou škálu dalších
zásahů – především zajišťují záchranu
osob, včetně záchranných akcí na
i pod vodní hladinou, podílí se na
záchraně majetku při živelných
pohromách, jako
jsou větrné smrště a přívalové
deště, zabezpečují
odstraňování překážek z vozovek
nebo odstraňování
sněhu ze střech, provádí likvidaci bodavého hmyzu, v případě
požadavku
operačního
dispečinku zajišťují pomoc
při autonehodách. atd.
„Jako dobrovolní hasiči nechybíme
u žádné větší mimořádné události, neobešla se bez nás likvidace žádného velkého požáru, zasahovali jsme u všech
povodní, které postihly Karvinsko a
okolí, na Moravě i Slezsku,“ přiblížil
člen jednotky dobrovolných hasičů obce Albrechtice Jakub Kotas.
Pro mladé hasiče organizují mimo

základní výcvik soutěže v požárním
sportu.
„Myslíme si, že mezi dětmi, mládeží
i dospělými je významná skupina, pro
kterou by zapojení mezi dobrovolné
hasiče mohlo být zajímavé,“ doplnil Jakub Kotas. Podle
něj může členství
u dobrovolných
hasičů pomoci
mladým lidem
úspěšně naplnit
i jejich někdy
obtížné období
puberty a může
vést třeba i k tomu, že se z dotyčného stane hasič
profesionální.
Podle zkušeností
trvá výchova akceschopného hasiče tři až
pět let. Proto je nezbytné
začít intenzivně oslovovat
nové zájemce o členství, kterým
by starší hasiči mohli předat své zkušenosti.
„Není to jen koníček, naplňují poslání
pomáhat a zachraňovat ve volném čase.
Toto si uvědomujeme, a proto jim chceme poskytovat lepší podmínky,“ dodal
starosta obce Ing. Jindřich Feber.
Těšíme se na Vás.
JSDHO Albrechtice
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Przedszkole Wesoła Biedronka
W maju zeszłego roku nasze przedszkole wykazało zainteresowanie udziałem
w bardzo ciekawym projekcie „Bębnimy z fantazją” (konkretnie chodziło o
projekt pod nazwą „Afrykańskie wybryki – Africké dovádění”), który realizowany był w ramach projektu Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání v
ORP Havířov II (Lokalny plan działań
na rzecz rozwoju edukacji).
W ramach tego projektu nasze przedszkole otrzymało darmowo 24 kostki
multifunkcyjne „Carton Cajon”, które
służą nie tylko do bębnowania, ale również do składania obrazków – puzzle
z motywami afrykańskimi do różnych
zabaw dydaktycznych ze zwierzętami,
cyframi, literami... Kartonowe „kachony” są środkiem dydaktycznym, który
można wykorzystać na wiele różnych
sposobów. W zależności od tego, jaką
aktywność z ich wykorzystaniem proponujemy dzieciom, możemy rozwijać

czucie rytmiczne, koordynację, psychomotorykę. Można wykorzystać je jako
bęben – djembe, stopień, element budowlany, krzesło itp.
Praca z kostkami pobudza wyobraźnię oraz przyczynia się do rozwoju czytania i umiejętności matematycznych.
Za pomocą tych kostek można razem
z dziećmi tańczyć, śpiewać i poprzez
muzykę wchodzić w świat afrykańskich
zwierząt, ludzi, kultury...
W ramach tego projektu nagrywaliśmy też krótki ﬁlmik – podziękowanie
dla MAPíka (maskotki MAPu).
Niestety Kolędowania w tym roku
szkolnym nie udało nam się zrealizować tak, jak było zaplanowane, jednak
mamy wielką radość, że mogliśmy na-

grać ﬁlmik dla rodziców i dziadków ze
świąteczną niespodzianką. Wszystkie

dzieci wspólnie ze swoimi rodzinami
miały możliwość obejrzeć występ świą-

teczny przygotowany przez dzieci naszego przedszkola, uczniów szkoły oraz
nauczycieli.
Chodziło o jasełka pod tytułem „Na
betlejemskim pastwisku”. Scenariusz
został opracowany na podstawie opowiadania absolwentki naszej szkoły
pani Maryli Adamec. Chcemy serdecznie podziękować olbrachcickim pezetkaowcom za udostępnienie lokalu do
nagrania, Mgr. Danielowi Cieślarowi za
techniczne opracowanie nagrania oraz
nauczycielkom za muzyczne opracowanie oraz wyćwiczenie programu. Podziękowania należą się również naszym
dzieciom za cały ich wkład, cierpliwość
i entuzjazm.
Oprócz innych działań sportowych
w ramach przedszkola dzieci wzięły
udział również w lekcjach pływynia na
basenie „Delﬁnek” w Hawierzowie.
Grono pedagogiczne
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Rok pełen ciekawych projektów
Kalendarz imprez szkolnych znów się
zapełnił i wreszcie można je wszystkie
zrealizować.
W listopadzie i grudniu 2021 r. uczniowie brali udział w kursie pływania w Sibicy. W ramach zajęć z projektu „Šablony III” poznali pracę stolarza, obejrzeli
zdjęcia z Betlejem i krótko zapoznali się
z historią chrześcijaństwa oraz z historią szopek krakowskich. Następnie sami
zbudowali szopki z drewna. Udekorowali je zwierzątkami i własnoręcznie
wymodelowanymi postaciami Józefa i
Marii z Dzieciątkiem. Takie praktyczne
zajęcia z drewnem bardzo wszystkich
zainspirowały.

Coroczne tradycyjne „Kolędowanie” niestety ponownie się nie odbyło.
W Domu PZKO udało nam się jednak
zrealizować nagranie programu świątecznego, które później mógł każdy obejrzeć we własnym domowym zaciszu.
Kolejnym projektowym dniem dla
uczniów był „Budowniczy mostów”
prowadzony przez trenera z „Malé tech-

nické univerzity”. Dzieci poznały historię budowy Mostu Karola w Pradze.
Uczniowie mieli zbudować małe mosty
przez rzekę, a na koniec zbudowali most
wg planu i próbowali, czy ich utrzyma.
Kino Planeta Země 3000 ﬁlm i osobiste spotkanie z podróżnikiem Adamem
Lelkiem było dla wszystkich niesamowitym przeżyciem. Po obejrzeniu ciekawego ﬁlmu z jego podróży po Madagaskarze i nie tylko, uczniowie mieli okazję z
podróżnikiem porozmawiać i zapoznać
się z jego pracą.
17 lutego to dzień balowania w naszej
szkole. Panie nauczycielki przygotowały dla uczniów program „Zabawy karnawałowe w świecie i u nas”. Uczniowie
ubrani w ciekawe i wesołe kostiumy zapoznali się z karnawałowymi zwyczajami w Brazylii, Wenecji, Niemczech, Austrii i w polskich górach. Następnie był
tradycyjny polonez, wesołe tańce „Just
dance”, zabawy karnawałowe i smacz-

ne przekąski... W własnoręcznie udekorowanej sali wszyscy bawili się wesoło.
W ramach baliku odbył się również
pokaz eksperymentów z wodą, który
przygotowali uczniowie klas 4. i 5. dla
swoich młodszych kolegów.

W ramach projektu „Jeden świat
w szkołach – Żyć normalnie” nasi
uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i zrozumieniem. Obejrzeli 2 krótkie
ﬁlmy dokumentalne pt. „Dom pełen marzeń” i „Anna”. Wspólnie z paniami prowadzącymi zajęcia rozmawiali o radości, przyszłości, niezależności, gniewie,
miłości, smutku, marzeniach. Porównywali własne uczucia z uczuciami ludzi
upośledzonych. Upośledzenie mentalne
oraz Zespół Tourette’a (zespół tików głosowych i ruchowych) to trudne tematy,
a jednak dzieci potraﬁły bardzo empatycznie do nich podejść.
To jeszcze nie koniec ciekawych przeżyć i niespodzianek dla naszych dzieci
w tym roku szkolnym. Za niedługo wyjedziemy na Zieloną Szkołę w Beskidy.
JK
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Tříkrálová sbírka 2022 v Charitě Český Těšín
Tříkrálová sbírka je svátkem solidarity, dobré vůle a představuje unikátní příležitost začít nový rok dobrým skutkem. Po
roční pauze mohli koledníci v prvních dvou lednových týdnech opět vyrazit do ulic a šířit mezi lidmi boží požehnání a
poselství milosrdné lásky.
Ani v Charitě Český Těšín tomu nebylo jinak. 243 zapečetěných tříkrálových pokladniček poputovalo do rukou koledníků, kteří díky svému nadšení pro dobrou věc vytvořili více než
sto kolednických skupinek a navštívili domácnosti v Českém
Těšíně a okolních obcích. Pro všechny, kterým se nepodařilo
koledníky zastihnout, byly připraveny stacionární pokladničky na úřadech, v kostelích, knihovnách, soukromých ﬁrmách
a ve vybraných prodejnách Hruška a COOP. Umístění těchto
pokladniček by nebylo možné bez vstřícnosti dobrých lidí,
kteří se z vlastní vůle zapojili do organizace koledování.
Díky všem zúčastněným a štědrým dárcům se v letošní sbírce podařilo během 16 dní vykoledovat úžasných 1 206 382
Kč. Dále stejně jako v loňském, tak i v tomto roce je pořád
možnost bezhotovostně přispět do sbírky, která pokračuje až
do 30. dubna 2022 pomoci QR kódu nebo přes platební bránu
na www.trikralovasbirka.cz.
Výnos letošní sbírky pomůže při realizaci nové aktivizační
zahrady a vytvoření bezbariérových prostor v Charitním centru pro seniory. Vybrané ﬁnance také zajistí klientům preventivních služeb nové zážitky z výletů, které pro ně zorganizujeme.
„Díky štědrosti dárců a ochotě všech zapojených stran, která předčila naše očekávání, se můžeme kromě plánovaných
záměrů pustit také do přípravy dalších projektů, které nám
pomohou zlepšit fungování našich služeb v dalších letech“,
zdůraznila Ing. Monika Klimková, ředitelka organizace.
Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky 2022 zapojili a
svým dobrým skutkem podpořili činnost Charity Český Těšín.

Podpora pečujících osob Pobeskydí
ze strany Slezské diakonie nekončí!
Stejnojmenný projekt ﬁnancovaný Evropským sociálním fondem po dobu 4 let, skončil. Slezská diakonie však hledá zdroje, jak by pečující alespoň částečně podporovala dále. A proto
na konci roku 2021 zareagovala na jednu z dotačních výzev
Moravskoslezského kraje. Pevně věříme, že projekt vyjde a
budeme tak moci pokračovat v bezplatné realizaci svépomocných skupin, rehabilitačních cvičení formou Feldenkraisovy
metody či přímé podpory pečujícím prostřednictvím setkávání s psychologem.
Pro zájemce z řad pečujících nabízíme již 23. 2. 2022 účast
na první akci. Jde o moderovanou svépomocnou skupinu, která se uskuteční od 16.00 hodin v SEN centru v Třanovicích.
V následujících měsících pak pro Vás chystáme další aktivity. Jejich termíny a konkrétní pozvánky budou zveřejněny
jak na webových stránkách,facebooku a instagramu Slezské
diakonie, tak také v regionálním tisku.
V případě zájmu o nabízené aktivity a doplňující informace kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu Mgr. Hanu
Adamčíkovou na telefonním čísle 732 693 405 nebo elektronicky na adrese podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz.
(r)
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Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu
posloužit? Stačí je slít do obyčejné PET lahve a odnést do některé z označených olejových popelnic. Je to snadné a navíc
užitečné. Pomáháte tak nejen předcházet ucpání odpadního
potrubí, ale zároveň šetříte přírodní zdroje a podílíte se na snižování emisí CO2.

ucpání potrubí u vás doma i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední řadě tímto procesem dochází k úsporám CO2.
Děkujeme, že třídíte spolu s námi. Děkujeme, že dáváte odpadu šanci být znovu užitečný!
(r)

JAK NA TO?
Do olejových popelnic můžete třídit všechny kuchyňské oleje
a tuky – z konzerv, z marinád, salátových zálivek, nakládané zeleniny či sýrů a samozřejmě ze smažení. Stejně tak sem
patří také máslo, sádlo nebo výpek z masa. To vše může ještě
dobře posloužit, a přitom vám neucpat odpady.
Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET lahve,
kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev pak
odneste do označeného kontejneru na třídění oleje. Mapu
kontejnerů zapojených do našeho projektu najdete na www.
tridimolej.cz v sekci Mapa popelnic, kde si jednoduše vyhledáte ten nejbližší.
A co se stane s vytříděným olejem dál? Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovinou, například pro
výrobu biopaliv pro letadla. Díky tomu, že olej recyklujeme,
snižuje se potřeba pěstovat olejniny pro průmyslové účely
– jeden olej je zkrátka použit dvakrát. Zabraňujete ale také

Zažijte více v Těšínském Slezsku
Slevová karta Těšínské Slezsko Region Card poskytuje návštěvníkům slevy na ubytování ve vybraných hotelech a penzionech, dále na wellness procedury, skipasy, na vstupy do
bazénů, do muzeí, na rozhledny a na další turistické atrakce.
Výše slev dosahuje i 100 %.
Na webových stránkách www.tscard.cz je uveden přehled
slev z různých oblastí. V oblasti ubytování lze dosáhnout až
na 30% slevy. Výše slev na vstupy do wellness center, na bazény či jiná sportoviště se pohybují kolem 20 %. S kartou se můžete vydat rovněž za kulturou a poznáním. Zámek Fryštát mohou držitelé karty navštívit zdarma – získají totiž 100% slevu
ze vstupného a navíc pro druhou osobu získají 50% slevu ze
vstupného na prohlídku. Láká vás procházka přírodou, chystáte se na hory? I zde nezapomeňte na svou Těšínské Slezsko
Region Card. Nabízí slevy ze vstupného na rozhlednu nebo
na skipasy.
Kartu lze získat v síti informačních center od Mostů u Jablunkova po Bohumín nebo u smluvních partnerů, a to jako
bonus k ubytování. Více informací zájemci najdou na webu
www.tscard.cz nebo www.tesinskeslezsko.cz. Kartu je možné
také získat v rámci speciálních akcí. Sledujte facebookovou
stránku a InstagramTěšínské
Slezsko pro všechny. Najdete
zde mj. zajímavé tipy na výlety
a informace o zajímavých kulturních a sportovních akcích v
Těšínském Slezsku.
Přehled aktuálních slev na
webu: https://www.tscard.cz/
sluzby-se-slevou/?all=1.
QR kód s přehledem všech
aktuálních slev:
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PÉTANQUE V ČÍSLECH ANEB OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021

Zahájení sezóny
Ze známých důvodů, v rámci vládních opatření kvůli corona
viru, začala sezóna v roce 2021 až koncem května. Konkrétně
byl úvodní turnaj uskutečněný 22.5.2021, s příznačným názvem První turnaj, v obci Ořech. Skoro to vypadá, že název
byl zvolen až zpětně. I když, za normálních časů by to mohl
být první turnaj pořádaný v minulém roce konkrétním klubem C.T.P. Club Ořech. Každopádně, z důvodu velké vzdálenosti (okres Praha-západ), nebyl tento turnaj zahajovacím pro
nikoho z Albrechtic.

TURNAJE S ÚČASTÍ HRÁČŮ ALBRECHTIC
Turnajů, na které zavítal aspoň jeden hráč Albrechtic, bylo
v minulém roce celých 18. Jedná se o turnaje pod hlavičkou
České federace Koulových sportů (ČFKS), resp. Českou asociací pétanque klubů (ČAPEK). Pro zajímavost, celkový počet
turnajů ČAPEK, byl 58. Bezmála na třetinu pořádaných turnajů jsme tedy zavítali. To myslím není špatné, vzhledem k tomu,
že v celkovém počtu jde o pokrytí celé republiky a tím pádem
se většinou jedná o „nepopulární dojezdové vzdálenosti“.
Výše uvedené číslo ale není konečné. Jako každý rok se
i tentokrát postarali především Kamil Vajčovec a Jaroslav Ševčík o skvělou reprezentaci našeho klubu na několika turnajích v Polsku.
V neposlední řadě je potřeba zmínit přátelské turnaje nejbližších klubů. Ne, že by ostatní turnaje byly nepřátelské,
ale v tomto případě je možná vhodnějším označením slovo
neformální. Do této kategorie spadá třeba Prezidentský pohár, jehož pořadatelství koluje a letos na jaře byl u nás. Dále
potom 2 turnaje (pokud dobře počítám), pořádané klubem
Pétanque klub Staříč. Zimní turnaje v soft pétanque se tuto
zimu nekonaly, hlavním důvodem byly v úvodu zmíněné virové restrikce.
Podtrženo sečteno to bylo zhruba 23 turnajů. Abychom to
za půl roku, kdy se reálně hrálo, stihli, byly dny, kdy se hráči
rozjeli do různých míst, případně naopak, stejní lidé odehráli
v průběhu víkendu dva samostatné turnaje.

TURNAJE S NEJPOČETNĚJŠÍM
OBSAZENÍM HRÁČŮ ALBRECHTIC
Jak už bylo zmíněno myslím v minulém zpravodaji, dlouhodobě nejoblíbenější turnaj v tomto ohledu je u našich nejbližších
sousedů v Orlové. I letos se to potvrdilo, ale i při této „početní
převaze“ se podařilo vytěžit pouze dvě umístění v první desítce, druhé a deváté místo. Druhé místo je samozřejmě ceněné,
ale jelikož to bylo pro trojici Václav Valík, Vojtěch Žiak a Radomír Žiak již podruhé v řadě, mrzelo je, že ani tentokrát ve
ﬁnále nezvládli závěr s vítězným koncem.
Jak vidíte v následujícím výpisu, všechny námi nejvýše navštěvované turnaje jsou pochopitelně v Moravskoslezském
kraji, případně ještě u „sousedů“ v kraji Olomouckém:






11.9.2021 – Orlovský kahan, 17 hráčů
09.10.2021 – Albrechtický pohár, 12 hráčů
19.06.2021 – Albrechtický kahan, 8 hráčů
25.09.2021 – Svatováclavské koulení, Valšovice, 7 hráčů
23.10.2021 – Polouveský svatomartinský turnaj, Polouvsí,
6 hráčů

ČESKÝ ŽEBŘÍČEK
Dost hráčů nemá poměřování výkonnosti na základě umístění v českém žebříčku rádo. Je pravda, že záleží na jakých
turnajích člověk hraje. Body do žebříčku vždy neodpovídají
náročnosti turnaje, s „papírovou“ sílou soupeřů může například dost zamávat účast kvalitních zahraničních týmů. To je
díky geograﬁcké poloze Albrechtic (Polsko za rohem) celkem
pravidlem. Poslední dva roky s počtem přidělovaných bodů
navíc trochu zamíchal virus (čím méně se hrálo, tím nižší bodové zisky i při porážení silných soupeřů).
Nicméně, osobně si myslím, že žebříček smysl má. Do nejvyšších pater, řekněme do první padesátky, se člověk rozhodně nedostane náhodou – musí hrát často, ale hlavně dobře.
Z první stovky žebříčku Albrechtice tentokrát vypadly, což ale
může být výzva pro letošní rok. Nahlédněme tedy do stovky
druhé:
124. Jan Bukovčík
144. Radomír Žiak
159. Jaroslav Ševčík
161. Kamil Vajčovec
Mimochodem, ono se nevyplatí podceňovat ani hráče momentálně umístěné v hloubi pole. Výhoda ale nakonec je, že
se už lidé z turnajů znají a většinou vědí, co se dá od soupeře
očekávat.

PŘÍSLIB DO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNY
Dá se to říci třemi slovy: „návrat do normálu“. To například znamená, že uspořádáme tři domácí turnaje namísto dvou a budeme moci jezdit na tolik turnajů, na kolik má každý sílu a chuť.
Nejbližší turnaj, který se koná v Albrechticích - Beraní koule,
proběhne 2. dubna 2022. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Za PAK Albrechtice zdraví
FRANTIŠEK FAJMON
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placená inzerce

PEDIKÚR A

ve zdravotním středisku






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.

ALENA KAŠPAROVÁ
kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
lakování
depilace horkým voskem
parafínové zábaly
masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

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
již 30 let poskytujeme pohřební a hřbitovní služby

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 24. 5. 2022 do 13.00 hodin
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