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informace z obce

Vážení spoluobčané, čtenáři Albrechtických listů,
dovolím si stručně popsat dění v naší obci v prvním pololetí letošního roku.
Po dlouhých jednáních se nám podařilo
přesvědčit vedení Moravskoslezského
kraje o nutnosti souvislé opravy povrchu silnice III. třídy 4749 ul. Hlavní v
úseku od železničního viaduktu po kruhový objezd na sídlišti v celkové délce
1200 m. Opravu bude dle již uzavřené
smlouvy realizovat v průběhu července
ﬁrma STRABAG.
V průběhu června bude kolem této silnice probíhat oprava chodníků ve dvou
úsecích v celkové délce cca 800 m, kterou budou realizovat již zmíněná ﬁrma
STRABAG a ﬁrma Jankostav, která v
těchto dnech dokončuje opravu úseku
silnice na ul. Školní a Osvobození.

Firma Remax-stav velice hezky opravila úsek chodníku v centru obce. Ještě
letos se snad podaří ve spolupráci s Ministerstvem ﬁnancí ČR zahájit práce na
opravě chodníku na ul. Obecní II. etapa.
Nezapomnělo se rovněž na okrajové
části obce, kde probíhají opravy komunikací na ul. Srnčí a Vrbiny a opravy výtluků po celé obci.
Zde bychom poprosili občany o pochopení omezení dopravy či jiných kompli-

kací, které souvisí s nutností veškeré výše zmíněné opravy provést, do kterých
obec investuje 9,5 mil Kč a ze zdrojů
MSK a MF ČR je to částka 21 mil. Kč.
Probíhá rovněž příprava podkladů
na pokračování v revitalizaci veřejného osvětlení naší obce v rámci Státního
programu EFEKT III – Výzva č. 1/2022.
Cílem je další snižování spotřeby elektřiny použitím moderních LED svítidel.
Dne 12. 5. 2022, spisovatelka Karin
Lednická za účasti členů Rady obce Albrechtice odhalila pamětní desku, která
informuje návštěvníky našeho Dělnického domu o rekonstrukci objektu z roku
1908 a výstavbě zařízení zahrady a parkoviště. Vše proběhlo v období let 2019-21.
Jsem moc rád, že díky společnému úsilí
se podařilo rekonstruovat více než 100
let starý objekt, který naši předkové postavili svépomocí a navíc jsme obohatili
tuto skvělou stavbu o zařízení zahrady a
parkoviště. Významný podíl na realizaci
měly, kromě generálního dodavatele tj.
BD STAV Bruzovice naše místní ﬁrmy
tj. Farma Stonava a DK Plant a nutno
podotknout, že byly použity výhradně
obecní ﬁnanční prostředky. Je třeba rovněž zdůraznit, že zmíněný objekt byl
před rekonstrukcí v havarijním stavu a
v případě jejího dalšího odložení hrozilo zřícení stavby. Provádět tak rozsáhlou
rekonstrukci v současné době by bylo
jak technicky, tak i ﬁnančně mnohem
náročnější, neboť všichni sledujeme vývoj na trhu práce i dodacích lhůt a cen
stavebních materiálů.
Pevně věřím, že tento náš krásný areál
poslouží nejenom naším občanům, ale

i návštěvníkům z širokého okolí. Bude
zároveň dobře reprezentovat naší obec
a poslouží nejméně dalších sto let.
Na závěr bych rád informoval o současné situaci v naší průmyslové zóně.
Zdůrazňuji, že veškeré obchodní aktivity, tj. prodeje pozemků nebo nemovitostí, jsou vyloženě záležitostí soukromých osob či ﬁrem. Obec pouze dohlíží
na následný způsob využití či aktivity
stávajících majitelů v souladu s platnou
legislativou, ale jelikož bylo vedení obce
obviněno z podjatosti, tak zodpovědnost
přechází na nadřízený orgán tj. Magistrát města Havířova.
Jelikož máme v obci několikačlennou
skupinu aktivistů, která využívá služeb
advokátní kanceláře, odsouvá se termín
schválení územního plánu obce z června na září z důvodu požadavku na opětovné veřejné projednání s ohledem na
využití zmíněné průmyslové zóny.
Nadějný švédský investor Rondo plast
po obstrukcích ze strany našich aktivistů prodal halu ﬁrmě W8. Obec tak přišla
o významný příjem v řádech miliónů
korun do obecního rozpočtu, neboť na
rozdíl od nového majitele měla ﬁrma
Rondo plast sídlo v naší obci. Aktivity
nového majitele tj. W8 bude povolovat
výše zmíněný Magistrát města Havířova. Prozatím není znám konkrétní záměr.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem
popřál ničím nerušené pohodové léto,
dětem hezké prázdniny a dospělým vydařenou dovolenou.
JINDŘICH FEBER,
starosta obce

VÝZVA DÁRCŮM KRVE
Obec Albrechtice bude na podzim tohoto roku, stejně jako v minulých letech, oceňovat své občany,
kteří jsou dárci krve a byli v roce 2021 oceněni Českým červeným křížem.
Ocenění dárci krve, hlaste se na zdejším obecním úřadě, v přízemí – kancelář oddělení kultury,
sportu, školství a sociálních věcí. S sebou přineste doklad či potvrzení o dosaženém ocenění.
Obec Albrechtice oceňuje držitele zlatých křížů všech tříd i držitele plaket.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka sociálních věcí

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

VÝZNAMNÁ JUBILEA MANŽELSTVÍ

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

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
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RADA OBCE

Škoda Roomster 1,4 KOMBI, RZ 6T0 1583, z majetku České
republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje do majetku Obce Albrechtice, pro potřeby Jednotky dobrovolných hasičů obce Albrechtice,

za období od 24. 2. 2022 do 5. 5. 2022
projednala např.:
 schválení Smlouvy o výpůjčce nemovitosti – části pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína o výměře
5m2 – mezi společností TextilEco a.s. se sídlem Praha 1, IČ:
28101766 a Obcí Albrechtice (k umístění sběrných kontejnerů a balíkovny),
 rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Oprava chodníku ul. Hlavní (pod obecním úřadem)“ vybranému uchazeči spol. REMAX-stav, s.r.o., se sídlem Horní Suchá, IČ: 5839459, který předložil nejvýhodnější
cenovou nabídku (dokončeno),

 schválení umístění pamětní desky na budově Dělnického
domu Albrechtice,
 stanovení termínu Albrechtické pouti dne 3. 7. 2022
a místo akce před budovou obecního úřadu a souhlas s plnou
uzavírkou části ul. Obecní, v úseku od křižovatky ul. Obecní,
Hlavní a Školní po budovou MŠ včetně v termínu od 2. 7.
2022, 16.00 hod do 4. 7. 2022, 8.00 hod.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 14. 12. 2021 a 19. 4. 2022
projednalo např.:

 schválení dodavatele elektronické úřední desky společnosti DigiDay Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, IČ: 06078362,
 rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava MK ul. Školní a Osvobození“ vybranému uchazeči spol. JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Ostrava, IČ:
25855581, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku
(probíhá),
 rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Oprava chodníků CHS1 ul. Hlavní“ vybranému
uchazeči spol. JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Ostrava, který
předložil nejvýhodnější cenovou nabídku (úsek od křižovatky Hlavní/Obecní/Školní po kruhový objezd na sídlišti),
 schválení rozšíření kamerového systému za cenu
123 000,-Kč (bez DPH) v areálu garáží za kruhovým objezdem
v obci Albrechtice (zrealizováno),

 vydání obecně závazné vyhlášky obce Albrechtice č. 5/
2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(došlo ke změně výše místního poplatku za vyhrazení parkovacího místa).

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).

 schválení bezúplatného převodu majetku automobilu

JARMILA ZATLOUKALOVÁ, tajemnice

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Vážení spoluobčané, ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
Pro registraci podaných kandidátních
listin pro volby do Zastupitelstva obce
Albrechtice je registračním úřadem
Obecní úřad Albrechtice.
Na webových stránkách obce www.
obecalbrechtice.cz, záložka Obecní

úřad, sekce VOLBY – VOLBY 2022, v některých případech i na úřední desce, postupně zveřejníme informace k zajištění
voleb vč. stanovených termínů, důležité
jak pro zmocněnce volebních stran, tak
pro nezávislé kandidáty, kteří budou

TVOŘTE S NÁMI KALENDÁŘ:
Vážení občané obce Albrechtice, již nyní se připravuje kalendář pro rok 2023.
ZVOLENÉ TÉMA:

»Domácí mazlíčci«

Připravili jsme soutěž o 27 nejkrásnějších fotograﬁí domácích zvířátek
– jedná se o jakéhokoliv mazlíčka (psi,
kočky, papoušci, králíčci, myšky atd.).
Organizátor si vyhrazuje právo vybrat
nejlepší fotograﬁe.
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
 Máte-li domácího mazlíčka, kterého
byste rádi zveřejnili v kalendáři v příštím roce, vyfotografujte ho.
 Fotograﬁe musí být vyhotovena na šíř-

podávat kandidátní listiny. Sekci lze
rozkliknout rychleji uvedením výrazu
VOLBY 2022 ve vyhledávači.
JARMILA ZATLOUKALOVÁ,
tajemnice

Fotograﬁcká soutěž

ku a ve vysokém rozlišení (nejlépe 300
dpi). Fotograﬁe je potřeba zaslat ve formátu JPG/JPEG (snímky, které nebudou
odpovídat kvalitou a formátem, není
možné do kalendáře vložit).
 Vyfotografované zvířátko (mazlíček)
zašlete na e-mail: socialni@obecalbrechtice.cz. Zasláním fotograﬁe v elektronické podobě autor uděluje souhlas s jejím
zveřejněním v kalendáři pro rok 2023
a prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv zaslané fotograﬁe.
 do předmětu uveďte: MAZLÍČEK
 k fotograﬁi připojte také své jméno
a příjmení, které se pak v kalendáři objeví pod fotograﬁí

TERMÍN ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ:
 nejpozději do 24. 8. 2022
Kalendáře pro rok 2023 si pak můžete
zdarma vyzvednout koncem roku 2022
(listopad, prosinec) na Obecním úřadě
Albrechtice, oddělení kultury.
Obec Albrechtice jako organizátor
soutěže si vyhrazuje právo nezařadit
fotograﬁe, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat obecná pravidla morálky a občanského soužití. Organizátor
dále prohlašuje, že zaslané fotograﬁe do
této fotosoutěže využije pouze k tvorbě
kalendáře pro rok 2023.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referent kultury
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 27 oznámení, řešeno
20 přestupků na úseku silničního provozu, 2 přestupky dle §4/2 zák.251/2016Sb.
porušení OZV č.1/2013 a 8 přestupků dle §5/1 zák.251/2016Sb. proti veřejnému pořádku.
 Dne 25.02.2022 v 19.41 hodin telefonicky oznámil K.S. z Albrechtic, že na
ulici Hlavní u Dělnického domu došlo
k dopravní nehodě. Hlídka OP pojížďkou zjistila, že do budovy Dělnického
domu narazilo vozidlo Škoda Octavia.
Na místě zastižen řidič vozidla, který
uvedl, že byl ve vozidle sám a ke zranění osob nedošlo. Na budově vznikla
menší škoda, proto byla věc oznámena
hlídce PČR Těrlicko. Do příjezdu hlídky PČR Těrlicko, hlídka OP zajistila
místo nehody.
 Dne 07. 03. 2022 v 20.53 hodin telefonicky oznámil anonym, že v bytě na
ulici Středová dochází pravděpodobně
k domácímu násilí. Je zde slyšet hádku
a sténání ženy. Hlídka OP pochůzkou
na místě zjistila, že jsou zavřené vchodové dveře do bytovky a z jednoho bytu
v přízemí je slyšet pláč a sténání ženy.
Hlídka zazvonila na sousedku a ta otevřela dveře do bytovky. Za dveřmi bytu
v přízemí bylo slyšet naříkání a pláč
malého dítěte, které hlídku prosilo, ať
mamince pomůžou. Hlídce nikdo na
vyzvánění a bouchání do vchodových
dveří bytu neotvíral, jen bylo slyšet za
dveřmi sténání ženy. Jelikož zde byl
v ohrožení život, a také nezletilé dítě,
které volalo o pomoc, tak se hlídka rozhodla, že se do bytu dostane otevřeným
oknem a o všem také informovala hlídku PČR Těrlicko. Strážník vlezl do bytu a zjistil, že v kuchyni pod stolem na
podlaze leží schoulená žena a stěžuje
si na bolesti hlavy a břicha. Ihned byla
na místo přivolána záchranka. Hlídka
PČR po příjezdu na místo rozhodla, že
k otevření bytu zavolá hasiče a strážník mezitím zůstal v uzamčeném bytě
do jejich příjezdu, aby se postaral o
zraněnou ženu a její nezletilé dítě. Po
otevření bytu hasiči si ženu převzala
záchranka a převezla na ošetření do
nemocnice. Babičku dítěte a ta si vnuka převzala a zabezpečila otevřený byt.
Hlídka PČR si věc převzala z ohledem
na možné podezření na trestný čin.
 Dne 13. 03. 2022 v 14.04 hodin telefonicky oznámil anonym, že na ulici
Životická za zastávkou MHD u sídliště
leží již nějakou dobu osoba. Hlídka OP
na místě zjistila, že zde leží muž a spí.
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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

Místní znalostí byl rozpoznán K.V. z Albrechtic. Byl hlídkou probuzen a upozorněn, že se má přesunout do svého
bydliště. Muž sdělil, že byl unavený a
usnul, posbíral si své osobní věci a přemístil se do přístřešku zastávky MHD,
kde počká na autobus, jelikož jede do
Havířova.
 Dne 17. 03. 2022 v 12.55 hodin telefonicky oznámila C.I. z Albrechtic, že na
ulici Hlavní u zastávky MHD nákupní
středisko v zahradě u domu leží na zemi neznámá osoba, která nejeví známky života. Hlídka OP na místě zjistila,
že se zde nachází silně podnapilá žena.
Po probuzení byla zjištěna totožnost
dotyčné, jednalo se o M.J. z Albrechtic.
Ta nebyla nijak zraněná a po probuzení

postoupen správnímu orgánu a mladistvý předvolán písemně na služebnu OP
ohledně neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci a řešen následně hlídkou OP blokově.
 Dne 29. 04. 2022 v 19.30 hodin osobně oznámila slečna M.Z. z Orlové, že
před chvílí potkala u baru „Miczka“
opilého D.S. z Albrechtic, který jí se
sekerou v ruce vyhrožoval a sprostě
nadával. Hlídka OP vyrazila směrem k
baru a naproti po ulici Středová kráčel
vrávoravou chůzí D.S., ale sekeru již v
rukou neměl. Byl vyzván k předložení
dokladu totožnosti, na což sdělil, že jej
má doma. Byl tedy hlídkou doprovozen
do jeho bydliště, kde ale začal být agresivní a vulgární. Vše vyvrcholilo, když

se odebrala do místa trvalého bydliště.
 Dne 14. 04. 2022 v 14.16 hodin se po
ulici Školní pohyboval na kole neznámý mladík, který byl osloven hlídkou
OP, jestli již dosáhl věku 18 let, když
jezdí bez cyklistické přilby a po zadním
kole. Na to se otočil, a když odjížděl od
hlídky, odpověděl, že určitě má 18 let.
Dne 15. 04. 2022 byla stejná osoba viděna v areálu na Zámostí a lustrací bylo zjištěno, že se jedná o mladistvého
Z.S. z Těrlicka. Bylo mu sděleno, že se
dopustil přestupku dle §125c/1 písm.
k) zák.361/2000Sb. tím, že jel bez povinného vybavení cyklistické přilby.
Mladík byl vyzván k zápisu o podaném
vysvětlení, kdy na to reagoval útěkem
přes řeku Stonávku. Přestupek byl tedy

vyběhl z bytu s mačetou v ruce a chtěl
napadnout strážníky. Ti použili výzvy
„jménem zákona, upusťte od svého jednání“. Poté oba strážníci vyběhli před
bytovku, kde je opět chtěl napadnout
mačetou se slovy “rozsekám a zabiju
vás“. Následně se podařilo agresora zahnat do jeho bytu a z důvodu neustálého agresivního chování byly použity
donucovací prostředky – hmaty a chvaty a přiložena pouta. Byla telefonicky
vyrozuměna PČR Těrlicko a ta za asistence hlídky OP převezla podnapilého
a agresivního D.S. na PaZS Karviná.
Celou tuto událost si na místě převzala
k dalšímu šetření PČR.
vrch. insp. DANIEL WRÓBEL,
velitel OP Albrechtice
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ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO KONTEJNERY!
Vážení spoluobčané, nejprve bychom
Vám chtěli poděkovat, že rok od roku
třídíte odpady stále více.
Nutno však podotknout, že se však
poměrně často potýkáme s ukládáním
odpadu (objemným, nebezpečným, tříditelným) mimo kontejnery.
V roce 2020 vstoupil v platnost zákon
č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech), který ukládá jak občanům, tak obcím, mnoho nových povinností a umožňuje řešit
ukládání odpadu na jiných místech (než
k tomu určených) v rámci přestupkového řízení.
Odložení jakéhokoliv odpadu mimo
nádoby k tomu určené je přestupkem,
za který občanům hrozí pokuta ve výši do 1 000 000,- Kč, dle ust. zákona č.
541/2020 §117 odstavce 3 písm. e).
Odložení vytříditelného nebezpečného
odpadu (barvy, laky, oleje, rozpouštědla,
pneumatiky aj.) mimo nádoby k tomu
určené je přestupkem, za který občanům
hrozí pokuta ve výši do 100.000,- Kč,
dle ust. zákona č. 541/2020 §117 odstavce 3 písm. c).
Odložení vytříditelného odpadu (plast,

papír, kovy, polystyrén, stavební odpad
aj..) mimo nádoby k tomu určené je přestupkem, za který občanům hrozí pokuta ve výši do 50 000,- Kč, dle ust. zákona
č. 541/2020 §117 odstavce 3 písm. b).
Upozorňujeme vás, že s ohledem na
tuto skutečnost, budeme na stanovištích
kontejnerů postupně instalovat kamery.

ŽÁDÁME VÁS O VYVÁŽENÍ
OBJEMNÉHO ODPADU
NA SBĚRNÝ DVŮR
Otevírací doba sběrného dvoru:
LETNÍ OBDOBÍ (1. 4. - 31. 10.)
po – pá od 9:30 –18:00 hod
so – ne od 9:30– 16:30 hod
ZIMNÍ OBDOBÍ (1. 11. - 31. 3.)
po – pá od 9:00 – 17:00 hod,
so - ne od 9:00 – 16:00 hod
Na sběrném dvoře nejsou přijímány odpady od fyzických a právnických osob
oprávněných k podnikání.
Přesto, že je v obci sběrný dvůr, jsou
v obci k dispozici 3 kontejnery k ukládání objemného odpadu. Ty jsou na
stanoviště přistavovány dle harmono-

gramu zveřejněného na stránkách obce
Albrechtice v sekci sběrný dvůr.
K ukládání odpadu, máte k dispozici
více než 140 ks kontejnerů s kapacitou
1100 l určených k ukládání komunálního odpadu a vybraných složek tříděného komunálního odpadu po celých 24
hodin 7 dní v týdnu.
Občanům v rodinných domech je likvidace tříděného komunálního odpadu
(papír, plast, biologický odpad) zajištěna
svozem barevných pytlů (termíny vývozu jsou zveřejněny na stránkách obce v
sekci sběrný dvůr – v kalendářích svozu
odpadů).
Pokud jsou nádoby na sběrných místech plné, nebo máte jiný odpad, který
nelze uložit do těchto kontejnerů, nevadí – tento odpad je možné odevzdat
zdarma ve sběrném dvoře.
V roce 2021 byla vydána obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství, která je zveřejněna na stránkách
obce v záložce Obec Albrechtice v sekci
Právní předpisy obce.
LUKÁŠ JABLECKÝ, referent ŽP

Charitní asistence pro své klienty
pořídila řadu nových aktivizačních pomůcek a her
Zajímavými pomůckami jsou Senzomotorické předměty různých tvarů a barev, jako jsou míčky, kostky s texturou číslic a
písmen a jiné. Pomocí těchto pomůcek klienti zapojí jak hmat,
tak i sluch. Řada těchto pomůcek je vybavena zvukovými prvky – cinkání, klapání.
Mezi nové pomůcky patří také zajímavé knihy, klienty velmi oblíbení vědomostní a vzdělávací kvízy, při nichž si procvičí a prohloubí paměť.
Oblíbené jsou i vzpomínkové hry. Klienti se tak s jejich pomocí vrátí do dob svého mládí, dětství, oblíbených míst. Jsou
tak přínosem pro dlouhodobou paměť.
Charitní asistence má pro své klienty k dispozici také dotykový tablet. Pomocí tabletu má klient možnost prohlédnout si

obrázky, videa, fotograﬁe témat, které ho zajímají. Pustit si oblíbenou hudbu, přečíst si aktuální dění ve světě. Tablet klienty
motivuje ke komunikaci, vzbuzuje jejich zájem, zvědavost.
S klientky mohou asistentky hrát také třeba domino, pexeso, člověče nezlob se, šachy a další zábavné deskové hry.
Všechny tyto aktivizační pomůcky a hry, klienty baví, pomáhají zachovat jejich dovednosti, bystří smysly, posilují paměť,
přinášejí radost a zpříjemňují společně strávený čas.
CHARITNÍ ASISTENCE KONTAKT:
vedoucí Mgr. Kristina Lendlová, tel.: 735 792 271,
e-mail: kristina.lendlova@ceskytesin.charita.cz.
KATEŘINA LEMPARTOVÁ asistentka

Charitní poradna pro ﬁnanční a právní tíseň nabízí své služby
Máte dluhy, které Vám přerůstají přes hlavu? Trápí Vás exekuce? Rozpadl se Vám vztah a nyní řešíte péči o dítě?
NA PROBLÉMY NEMUSÍTE BÝT SAMI
Je velice jednoduché dostat se do situace, se kterou si člověk
neumí poradit sám a potřebuje pomoc ostatních. Mnohdy stačí jen málo, zapomenutá upomínka, pracovní úraz či ztráta
zaměstnání, a je zaděláno na velký problém.
Charitní poradna pro ﬁnanční a právní tíseň je tady pro
všechny, kteří se potřebují ve své situaci zorientovat, potřebují
získat informace případně rady, jak dále postupovat, případně
potřebují pomoc vyplněním formuláře či sepsáním návrhů a jiných písemností. Charitní poradna pro ﬁnanční a právní tíseň
poskytuje bezplatnou a diskrétní pomoc v oblastech dluhové

problematiky (např. exekuce, insolvence), rodinné a vztahové
problematiky (např. rozvod, péče o děti), dále v oblasti bydlení, spotřebitelského práva či pracovně právních vztahů.
Sídlíme na ulici Ostravská 285 v Českém Těšíně.
Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech 731 454 650
a 734 796 858, anebo e-mailem na michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz, tereza.ceresnova@ceskytesin.charita.cz.
TÝM PRACOVNÍKŮ CHARITNÍ PORADNY
PRO FINANČNÍ A PRÁVNÍ TÍSEŇ
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Události z mateřské školy

talo se tradicí, že po dlouhé zimě se
děti těšily, až přijde čas a budou opět
vynášet k řece Stonávce Morénu. Cestou
k řece, za hlasitého doprovodu různých
hudebních nástrojů a zpěvu písniček,
slavnostně vhodily Morénu do řeky a těšily se na první prosluněné jarní dny.

V

pátek 29.dubna navštívily naše děti Divadlo loutek v Ostravě. Herci
alternativní scény představili pohádku:
„O nablýskaném prasátku.“ Dětem se
představení líbilo, odcházely nadšené
a spokojené.

N

aši předškoláci se od konce března zúčastnili plaveckého výcviku
v Havířově na Slávii. Děti absolvovaly
10 lekcí, kde se postupně seznamovaly s vodou a plaveckými technikami,
zábavnými hrami překonávaly strach
z vody. Paní učitelky z plavecké školy se
jim maximálně věnovaly a děti se na ně
každý týden vždy velmi těšily.

Z

ačátkem dubna děti z naší mateřské školy navštívil kouzelník Aleš
Krejčí s programem: „Kouzelná dopravní školička.“ Připravil si program plný
dopravních čar a kouzel. Děti si vyzkoušely, jak se přechází přes přechod a jak
dobře znají dopravní značky. Kouzlení
se všem moc líbilo. Na závěr jim byly
rozdány hračky s reﬂexními prvky.

J

edno květnové čtvrteční dopoledne se
děti naší mateřské školy vydaly na fotbalové hřiště, kde na ně čekali dva psí
kamarádi. Pejsek Drufus a Billy se svými psovody z Policejních kynologických
činností v Karviné. Děti viděly ukázku
poslušnosti a výcviku policejních psů.
Pejsci se jim moc líbili a už se na ně těší
zase příští rok.
(r)
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Okénko do školy
V 2. pololetí letošního školního roku
pandemická opatření rozvolnila a tak
jsme opět nezaháleli a pod taktovkou
nejen Žákovské rady se uskutečnilo
spoustu akcí a různých soutěží. Ať už
to byly různé tematické dny: Kytičkový,
Šátkový, Brýlový… anebo dílčí soutěže,
které zorganizovali vyučující z různých
oblastí (Hudební olympiáda, „Čeština
není nuda“, „Jazyky hrou“, Matematický
klokan, Soutěž v knihovně, Mistrovství
vlaštovek…), očividně se vše vrací do
starých kolejí a žáci se opět plně zapojují a užívají si zpestření školního života.

což se velice líbilo jak našim nejmenším
z MŠ, tak našim nejstarším žákům ZŠ.
Navíc se žáci mohli seznámit s výstrojí
příslušníků PČR a vyzkoušet si speciál-

Jednou z výrazných akcí byl Branný a Ekologický den, který se konal ve
čtvrtek 5. 5. 2022 a zúčastnili se ho žáci
2. stupně a 5. A. Kromě toho, že se vystavovali sluníčku a užívali si teplíčka,
také zápolili v rozmanitých disciplínách
spjatých s brannou výchovou. Některé dvojice excelovaly při řešení kvízů
z různých oblastí: doprava, zdravotnictví, krizové situace, topograﬁe, ekologie,
naše obec, a jiné zase ve fyzických disciplínách jako je hod granátem či přenos
zraněného (i přes vážné téma, bylo na
tomto stanovišti spoustu legrace). Třešničkou na dortu byly interaktivní disciplíny, které nám letos zajistila Police ČR
formou ukázky práce se služebními psy,

ní brýle simulující pocit únavy a pocit
po požití alkoholu a drog. SDH Albrechtice pro žáky připravil velmi zajímavou
disciplínu, kdy si žáci mohli vyzkoušet
hašení ohně pomocí hasičského přístroje. O tom, jak se dětem vedlo a jak se jim

tato akce líbila, svědčí spousta fotograﬁí
v galerii na webových stránkách školy.
Celá akce byla součástí celoročního
cyklu soutěží, které vyhodnocujeme body a zároveň ti nejúspěšnější byli obdarováni věcnými odměnami.
Ačkoli se školní rok pomalu, ale jistě
chýlí ke konci, máme před sebou ještě
spoustu akcí a soutěží, např. tradiční
Sběrové dny, kdy soutěžíme o největší počet účastníků-sběračů ve třídách,
v plném proudu už je Výtvarná soutěž.
A co nás dále čeká? Třeba „Stavitelská
výzva“, „Mistr odhadu“; 2. kolo Recyklohraní.
24. 5. jsme vyhlásili další vlajkový
den, původní téma „Německo“ jsme
jednohlasně změnili na téma „Ukrajina“, abychom vyjádřili solidaritu našim
novým ukrajinským spolužákům a také
se o této zajímavé, bohužel válkou zmítané, zemi dozvěděli něco více. Žáci si
vyzdobí své třídy v ukrajinském duchu
a v tento den přijdou oblečeni do barev
ukrajinské vlajky. Už se těšíme!
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ
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Vlaštovky opět létaly
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Matematický
klokan
Třetí pátek v březnu zůstalo 30 žáků z
2. stupně ve škole po vyučování. Proč?
Zúčastnili se mezinárodní soutěže Matematický klokan, která probíhá v ČR od
roku 1995. A jak to dopadlo?

V KATEGORII BENJAMIN:
1. místo JANÍK ŠTĚPÁN 7.A
2.místo BLONSKI MATYÁŠ 7.A
3.místo HUBERTOVÁ NATÁLIE 7.A

V KATEGORII KADET:
Na hřišti základní školy v Albrechticích
se odpoledne sešli žáci z 2. stupně. Proč?
Konal se zde již 13. ROČNÍK ALBRECHTICKÉHO MISTROVSTVÍ V HÁZENÍ
PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK, kterého se

Mezi dívkami zvítězila Valerie Miczková z 6.A, s hodem 15,40 m. Stříbrnou
medaili vybojovala Natálie Hubertová
ze 7.A a bronzová byla Olena Stanichna
z 8.A.

1. místo DRŠŤÁK MICHAEL 8.B
HRUŠKA VÍT 8.B
RUSUNA JAN 9.A
2.místo ČAJKA JAN 8.B
3.místo CYPRICH DAVID 8.A
Všem gratulujeme
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Český den
proti rakovině

zúčastnilo 32 žáků včetně všech tří děvčat z Ukrajiny.
Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Letos doletěla nejdále vlaštovka
Vojtěcha Miczky z 6.A, která překonala
vzdálenost 19,60 m. Druhé místo obsadil Tomáš Ferenc z 9.A a třetí se umístil
Jan Kübl z 8.B.

Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na
cíl, přistála vlaštovka jen 2 cm od cílové
čáry Elle Tomašákové z 6.A a stala se
tak vítězkou. Těsně na druhém místě se
umístil Vojtěch Miczka z 6.A a třetí byla
Denisa Grabowská z 8.B.
Všem gratulujeme.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Stalo se již tradicí, že se ZŠ a MŠ Albrechtice zapojuje do sbírky Ligy proti
rakovině.
V letošním školním roce se konala tradiční charitativní sbírka hned dvakrát.
Akce byla v roce 2021 přesunuta kvůli
covid19 z května na září. Tehdy jsme
prodali 300 kytiček a vybrali 6 540Kč. V
celé ČR lidé přispěli částkou téměř 16,5
milionů Kč.
Letos se „kytičkový den” uskutečnil v
tradičním květnovém termínu. Žáci 9.
třídy ve žlutých tričkách nabízeli kytičky s ﬁalovou stužkou spolu s letáčky v
oblasti prevence rakoviny.

HLAVNÍ TÉMA
LETOŠNÍ SBÍRKY:
PREVENCE NÁDORŮ DĚLOŽNÍHO
ČÍPKU A VARLAT. PRODALI JSME
VŠECH 350 KYTIČEK A VYBRALI
JSME ČÁSTKU 8 064 KČ.
Peníze získané za kytičky jsou využity
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení
onkologických center.
Velké poděkování patří všem štědrým
dárcům, kteří podpořili dobrou věc.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Výlet za minerály
Na naší škole je hodně žáků, kteří se zajímají o nerosty a minerály. A tak p. uč.
Miriam Charvátová jela s 14 žáky z 2.
stupně v sobotu na výlet do Ostravy, kde
se na VŠB konalo Mineralogické setkání
2022. Návštěvníci, kterých tentokrát dorazilo rekordních 1900, měli možnost si
prohlédnou zajímavé minerály a fosilie
z celého světa. Prohlédli jsme si i sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného. A každý z nás si i několik minerálů koupil. Akce se všem líbila a těšíme se
na příští setkání, plánované na 8. října
2022.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Noc vědy ve škole
V pátek 27. května ve čtyři hodiny odpoledne přišlo do školy 35 žáků 2. stupně a paní učitelky Miriam Charvátová
a Barbora Kajfošová. PROČ? Konal se
zde již 4. ročník NOCI VĚDY.
Co všechno jsme společně zažili?
Rozlosovali jsme se do týmů a společně
plnily různé úkoly, soutěžili a dělali pokusy. Např. jsme hodili syrové vajíčko
z výšky 10m a ono se nerozbilo. Stavěli
jsme „bez doteku“ pyramidy z kelímků.
Z 2 648 plastových víček jsme vytvářeli
mandaly. Programovali ozoboty pomocí barevných kódů. Hráli aktivity, které
si připravili žáci - Kahoot, křížovka a
kvíz z hlášek učitelů. Večer byla show

se svítícími náramky, kterou si secvičil
každý tým a také jsme si zasportovali
při noční vybíjené. Zažili jsme spoustu
zábavy.
A zde jsou některé postřehy samotných žáků:
– Jsem ráda, že jsem poznala hodně
nových lidí. Bavila mě spolupráce s
ostatními. Byla to zábava a bylo super
spát ve škole.
– Byla to úžasná noc, kdy jsme se skamarádili s jinými třídami. Užila jsem si
to naplno, naučila jsem se více pracovat
v týmu. Líbili se mi roboti, hry a soutěže. Byli jsme dobrý kolektiv a zažili
spoustu legrace.

– Moc mě bavilo to tančení se svítícími náramky a ozoboti. Seznámila jsem
se s novými žáky. Škoda že bylo zataženo a nemohli jsme jít pozorovat hvězdy.
Bylo to super, určitě přijdu i příští rok.
– Byl dobře nabitý program, pokusy,
ozoboti a hry v týmech. Nejvíc se mi
líbilo stavění pyramidy v kolektivu, poznal jsem při tom nové lidi. Celkově to
byl super zážitek.
Přestože nám počasí nepřálo, všichni
jsme si to moc užili a těšíme se na příští
ročník.
BARBORA KAJFOŠOVÁ,
MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Przedszkole Wesoła Biedronka
W

drugim półroczu w naszym przedszkolu działo się bardzo dużo! Pojechaliśmy do zielonego przedszkola,
gdzie w Górnej Łomnej, pełnej leśnych
ścieżek, strumyków, wodospadów i ciekawych zwierząt, spędziliśmy niezapomniane dni (zjęcie 1).

1

W

Święta Wielkanocne dzieci przygotowały dla rodziców koszyczki
z niespodziankami, odwiedził nas również zajączek wielkanocny (zjęcie 2).

Z

nadchodzącą wiosną trzeba było
zrobić porządki na naszych grządkach w ogrodzie i zasadzić sadzonki
różnych warzyw (zjęcie 3).

U

dana była też wycieczka przedszkolaków do Hawierzowa na ściankę
wspinaczkową w sali gimnastycznej
przy ul. Palackého. Czekały na nich
dwie bardzo miłe panie trenerki, które
miały dla dzieci przygotowany sprzęt
dla prawdziwych wspinaczy. Były zachwycone możliwością wspinania się
aż pod suﬁt. Mamy w przedszkolu prawdziwe talenty! Napewno odwiedzimy tę
atrakcję jeszcze kilka razy! (zjęcie 4).

S

korzystaliśmy również z boiska ruchu drogowego przy czeskiej szkole
podstawowej w Olbrachcicach. Dzieciom
bardzo podobała się jazda w super pojazdach. Zarazem uczyły się podstawowych
zasad ruchu drogowego (zjęcie 5).
areszcie, po bardzo długiej przerwie
spowodowanej pandemią, dzieci

N

mogły wziąć udział w przedstawieniu
Teatru Lalek Bajka w Czeskim Cieszynie. Niektóre z nich były po raz pierwszy
w prawdziwym teatrze (zjęcie 6).
Przed nami jeszcze następne wycieczki, festyn, a potem czekają na nas już
wymarzone przygody wakacyjne!
RUT PRZECZKOWA

6
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Wiosna w szkole
Marzec, to miesiąc kiedy nadchodzi długo wyczekiwana przez wszystkich wiosna. W czasie kiedy czekamy na cieplejsze dni, by móc z uczniami wyruszyć
na podwórko i do lasu, 1 marca czekanie umiliło nam kino planetarne, które
przyjechało do naszej szkoły z dwoma
ﬁlmami „Podwodny świat” i „Lot w kosmos”. Podczas projekcji uczniowie
utrwalili wiadomości, których nauczyli
się na lekcjach w szkole. 15 marca odbył się dzień projektowy pt.: „Przetwórca odpadów”, w ramach którego dzieci
zaznajomiły się z problemami likwidacji śmieci, które my ludzie wytwarzamy.
Zaprojektowały i następnie wybudowały spalarnię odpadów. Na zakończenie
zajęć wykonały z makulatury, ozdobiony artystycznie ziołami, papier ręczny.

z różnych rodzinnych czy szkolnych wycieszek, jednak nie przypuszczaliśmy,
jakie bogactwo ﬂory i fauny znajduje
się na tych terenach. By w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca, skorzystaliśmy z możliwości współpracy z
trenerami ośrodka URSUS. Pracownicy
– naukowcy przygotowali bardzo ciekawe zajęcia badawcze w przyrodzie oraz
w samym ośrodku URSUS. Nie wszystkie dzieci mogły z nami wyjechać, więc
w ramach projektu „Las w szkole” dzieci brały udział w ciekawych zajęciach
w parku Na Zamościu prowadzonych
przez panią nauczycielkę. W ten sposób
i one mogły korzystać z nauki w przyrodzie.

Po dwuletniej przerwie udało nam się
wreszcie wyjechać do zielonej szkoły.
Przy wsparciu ﬁnansowym Macierzy
Szkolnej im. Jana Farnika, Státnímu
fondu životního prostředí České republiky wyruszyliśmy w nasze Beskidy do
Górnej Łomnej, pięknej i malowniczej
wioski. Większość z nas zna te miejsca

Macierz Szkolna im. Jana Farnika z
okazji Świąt Wielkanocnych zasponsorowała zajączki dla naszych dzieci, a nauczyciele przygotowali dla nich krótką
zabawę w ogrodzie szkolym w środę 13
kwietnia.
Spotkania z książką należą zawsze do
bardzo przyjemnych i lubianych zajęć.
W tym roku 20 kwietnia zaprosiliśmy
do naszej szkoły na popołudnie również
rodziców z dziećmi. Gościem była pani
mgr Ewa Katrušák, promotorka projektu „Celé Česko čte dětem”. Przyjechała do nas z aktorami Teatrzyku Lalek

„Bajka”, którzy przygotowali dla dzieci
scenki z bajek, w których one same mogły zagrać. Dla rodziców pani Katrušák
przygotowała interesujący wykład pt.
„Czytanie dzieciom czyni cuda”. Teatralne zajęcia i interesujące informacje
na temat ważności regularnego czytania
swoim dzieciom były bardzo pozytywnie przyjęte przez wszystkich, dzieci i
ich rodziców.
Dzień Ziemi, który przypada na 22
kwietnia, w naszej szkole tradycyjnie
obchodzimy sprzątaniem „świata”. Jednak w tym roku uzupełniliśmy zajęcia
jeszcze zagadkami i rozwiązywaniem
zagadnień ekologicznych. Podczas tych
zajęć wszyscy się dobrze bawili, powtarzali wiadoności zdobywane na lekcjach
a przy okazji posprzątali naszą okolicę.

18 maja Teatr Lalek „Bajka” zaprosił
nas na wesołe przedstawienie pt. „Wielka bajka policyjna”, której autorem jest
znany czeski pisarz Karel Čapek. Wyjazdy do teatru z prawdziwego zdarzenia zawsze należą do ulubionych przez
wszystkie generacje dzieci.
Atmosfera budynków teatralnych,
spotkanie żywych aktorów oraz piękne kulisy do przedstawień robią na
naszych dzieciach duże wrażenie. Tak
było i tym razem.
ZAPISY DO SZKOŁY
I DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Do zapisów przyszło 11 dzieci, z tego
dwoje podało prośbę o odroczenie o jeden rok szkolny, która została zaakceptowana przez dyrektorkę szkoły.
Do przedszkola podano 12 zgłoszeń,
przyjętych zostało 7 dzieci na zajęcia
całodniowe, a 1 dziecko wg artykułu
§34b ustawy o edukacji.
JK
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Albrechtický Permoník

Již po několikáté jme uspořádali akci
s názvem „Albrechtický Permoník“.
Na rozdíl od předešlých ročníků nám
konečně přálo počasí. Jako vždy šlo o
sobotní procházku s dětmi, rodinou,
přáteli a i se psy. Pochod jsme zahájili
v restauraci U Dubu. Celá trasa měřila

zhruba 6,5 km, byly na ní rozmístěny
stanoviště s úkoly. V cíli každý účastník
obdržel tradiční medaili, drobnou pozornost a občerstvení. Po ukončení jsme
usmažili vaječinu a strávili pěkný zbytek sobotního odpoledne na čerstvém
vzduchu.

Ráda bych za pořadatele poděkovala Tomášovi Paříkovi, za jeho ochotu
a vstřícnost, že jsme mohli využít prostory jeho Hospůdky U Dubu.
Předsedkyně RaŠ,
GALINA STRUHÁROVÁ

Konečně po dvou letech opět vzplála čarodějnice
Po dvouleté pauze způsobené covidem
jsme se 30.4.2022 opět sešli na Zámostí,
abychom udělali symbolickou tečku za
zimou. S pomocí hasičů jsme postavili
vatru a čarodějnice už pak netrpělivě
čekala na svůj osud. Letos se při této příležitosti sešlo velké množství návštěvníků. Pro děti bylo připraveno klaunské
vystoupení, skákací hrady a malování

na obličej. Kolem sedmé hodiny večerní vzplála čarodějnice, ale většina návštěvníků zůstala díky krásnému počasí
až do pozdních hodin a dobře se bavila
u hudebního programu. Snad vše vyjde
i příští rok a opět se zde v hojném počtu
uvidíme.
Za Spolek přátel Albrechtic
HELENA MARKOVÁ
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Beseda s Karin Lednickou

Již 2 roky jsme plánovali besedu s Karin Lednickou. Autorka krásných knih
situovaných do našeho regionu mezitím
stihla vydat druhý díl z plánované trilogie Šikmý kostel a také knihu Životice:
obraz (po)zapomenuté tragédie. Všechny knihy se setkaly s obrovským zájmem
čtenářů. Bylo to vidět i na zájmu o plánovanou besedu, která se uskutečnila
12.5.2022 v Dělnickém domě. Všechna
místa v sále byla zaplněna. Paní Lednická poutavě vyprávěla o tom, jak knihy
vznikaly, ale také o minulosti Karvinska,
jeho přítomnosti a hlavně budoucnosti,
o kterou se velmi zajímá. Trpělivě odpovídala na všechny dotazy Heleny Markové, která besedou provázela, a také
na dotazy účastníků. Všichni zájemci si
mohli odnést podepsané knihy, k nimž
nezapomněla připojit věnování. Dík za
krásné setkání tak patří nejen paní Lednické, ale také všem zúčastněným, kteří
vytvořili v sále příjemnou atmosféru.
Spolek přátel Albrechtic

Děkujeme všem, kteří pomáhají
W
М

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kdo nám nabídli pomocnou ruku
a díky kterým teď společně pomáháme
lidem z Ukrajiny žijícím v České republice. Pomáháte nezištně. Vaše tváře jsou
mnohdy i pro nás neznámé, ale určitě si
Vás budou navždy pamatovat ti, kterým
pomáháte, a za to Vám z celého srdce
děkujeme.
S Vámi už byli Ukrajinci dopraveni
na KACPU, pomohli jste nám překládat
a tlumočit, montovat nábytek, stěhovat,
darovali jste ﬁnance i věcné dary, pomohli vyřídit potřebné dokumenty, převážet lidi na úřady či jste přijali Ukrajinské občany do své rodiny, ale určitě
budeme Vaše síly potřebovat i nadále.
Pokud nám chcete pomoci, napište na
tento e-mail:nikola.sikorova@ceskytesin.charita.cz.
Nyní nabízíme přicházejícím Ukrajin-

e would like to thank to all
volunteers from the Czech
Republic, Ukraine and other
countries. You have helped us
many �mes, but we will need you
as well in the following weeks and
months. If you are willing to help
us, contact us via e-mail:
nikola.sikorova@ceskytesin.charita.cz.

cům pomoc se sestavením či přeložením
životopisu v českém nebo anglickém jazyce, svou schůzku si můžete rezervovat na e-mailu: michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz nebo na tel. čísle +420
731 454 650.
NIKOLA SIKOROVÁ,
koordinátor pomoci pro Ukrajinu
za Charitu Český Těšín

и допоможемо вам
перекласти або написати
резюме чеською або англійською мовами, ця послуга
безкоштовна. Якщо ви зацікавлені, ви можете зв‘язатися
з нами електронною поштою
michal.kawulok@ceskytesin.
charita.cz або надіслати нам
текстове повідомлення за
номером +420 731 454 650.
Повідомлення має містити дату (дати), коли у вас є час для
зустрічі, ваше повне ім‘я та
прізвище, мова(и), якими ви
говорите.

14

co nás zajímá

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

Za časů hraběte Jana...
V roce 1879 vyšla ve Vídni kniha s předlouhým názvem „Pamětihodnosti města Fryštátu ve Vévodství slezském z hlediska
historického a topograﬁckého, včetně míst s ním spjatých a všech vesnic a osad k okresu fryštátskému příslušejících od
nejstarších zpráv až po naše dny sepsal Dr. Julius Bayer“. Kniha byla věnována jeho Excelenci Janu hraběti z Larischů-Mönnichů a Její Excelenci Františce z Larischů-Mönnichů.

A

utor knihy Dr. Julius Bayer pocházel ze zámožné fryštátské
rodiny lékárníka Josefa Bayera,
který byl váženým místním občanem a
v roce 1948 dokonce velitelem místní
národní gardy. Syn Julius se narodil v
roce 1848 a zemřel v roce 1886 na plicní tuberkulózu. Vystudoval lékařství ve
Vídni a stal se městským lékařem ve
Fryštátě. Na základě disertační práce
o chemickém složení darkovské lázeňské soli získal doktorát z chemie. Jeho
dílo o Fryštátě a jeho okolí je vlastně
obdivuhodně rozsáhlou vlastivědnou
studíí. K jejímu sepsání měl k dispozici dokumenty z městského i farního
archivu a také ze zámecké knihovny
Larisch-Mönnichů a okolní šlechty.
V jeho díle je znát hluboký citový vztah
k rodnému městu a jeho okolí. Jen tak
mimochodem - knihu vydal vlastním
nákladem.
Jakkoliv je dílo dr. Bayera zajímavé,
nebudeme se zabývat Fryštátem, ale
necháme autora hovořit o naší obci a
životě v ní v koncem sedmdesátých let
předminulého století.

který několik let vykonával funkci kontrolora hraběcího larischovského lihovaru ve Starém městě u Fryštátu. Ve jmenovaném poplužním dvoře se provozuje
chov hovězího dobytka a koní, je zde 50
kusů skotu bernské rasy a 10 – 15 hříbat
plnokrevných anglických hřebců, kromě
nutných tažných volů a koňů.
Druhý poplužní dvůr „Červjenka“cho-

ALBRECHTICE
Vesnice patřící Jeho Excelenci Janu Larischovi z Monnichů, přivtělena k okresu
C.K. hejtmanství ve Fryštátě. Leží 2 a 1/4
míle jižně od Fryštátu na zvlněném terénu, u Stonávky. Již v roce 1587 nacházíme tu rod Larischů jako majitele jedné
části Albrechtic. Vévoda Adam Václav
potvrzuje totiž Bedřichu Larischovi ze
Lhoty a Karviné jeho listiny vlastnického
práva na Albrechtice, taktéž i Janu Rudskému na jeho polovinu Albrechtic. Později se stal Mikuláš Rudský vlastníkem i
druhé poloviny vesnice a týž vévoda mu
udělil se souhlasem fryštátského magistrátu právo vařiti pivo; v současné době
se však již nedochovala památka na místo, kde pivovar stál.
Na výšině, nacházející se u této vesnice, byl počátkem 19.století za tehdejšího
majitele Jeho Excelence pana hraběte Jana Larische z Mönnichů, dědečka dnešního vlastníka, vystavěn nový poplužní
dvůr zvaný “Belgrad“(Bělehrad) a současně zřízena i obytná budova pro hospodářského úředníka.V současné době
vykonává tu úřad správce pan A. Dusch,

Jan hrabě Larisch-Mönnich 1821-1884.
vá 400 kusů ovcí „merino“, nejdůležitějšího to druhu ze všech známých druhů
ovcí, který se vyznačuje mimořádně
hustou, jemnou a měkkou vlnou, velmi
pravidelně zkadeřenou v surovém stavu
barvy žlutavě bílé. Ovce se stříhají jednou, občas i dvakrát ročně.
Třetí dvůr „Matuškovec“ má 25 kusů
mladého skotu.
Lihopalnu nemají Albrechtice žádnou,
avšak brambory se kromě jiných plodin
na prodej pěstují hlavně pro blízký lihovar v Horní Suché. Lesní úřad obstarává
revírník pan Vincenc Reiter.
Katolický ﬁliální kostel, patřící ke
karvinské farnosti, zasvěcený svatým
apoštolům Petru a Pavlovi, je nově vybudovaná stavba na místě někdejšího
zchátralého kostela a mši svatou tu čte
každou třetí neděli katolický duchovní z

Karviné. Patronát nad kostelem má vždy
pozemkový pán, toho času pan Jan hrabě Larisch z Mönnichů.
Katolická škola, která je veřejnou školou pro obě pohlaví a jejíž učitel je zařazen ve III. platové třídě, byla ve školním
roce 1877-78 navštěvována 140 žáky
a žákyněmi. Tato škola je jednotřídní.
O vyučování se stará učitel pan Jiří Morys, pan František Glombek, statkář,
vykonává funkci předsedy místní školní
rady a je zároveň pověřen i funkcí starosty. Je zde i evangelická soukromá
škola s právem veřejnosti, v níž bylo v
uplynulém školním roce 1877-78 vyučováno 113 dítek. Učitel – pan Jan Buczek,
předsedou školní rady pan Jan Delong.
Vyučovacím jazykem byla v obou školách němčina.
Kromě toho se ve vsi nacházejí mlýn a
pila pana Bernáta Klimši, dále dvě hospody a výčepy, dále obchod smíšeným
zbožím pana Josefa Gawelczika.
Vesnice má 159 domovních čísel, čítá
1015 obyvatel, z toho 507 mužů, 508 žen,
podle náboženského vyznání 625 katolíků, 384 protestantů a 6 izraelitů.
Celkový stav dobytka: 78 koňů, 410
kusů skotu a 961 kusů vepřového dobytka.
Výměra půdy činí: 41 jiter 1213 čtverečních sáhů stavebních pozemků, 1454
jiter 1004 čtv. sáhů rolí, 10 jiter 722 čtv.
sáhů luk, 8 jiter 960 čtv. sáhů zahrad, 13
jiter 1011 čtv. sáhů pastvin, 427 jiter 1098
čtv. sáhů vysokého lesa, 20 jiter 1030 čtv.
sáhů nízkého lesa, pastvin s těžbou dřeva je 58 jiter, 731 čtv. sáhů neplodné půdy 80 jiter 1106 čtv. sáhů, celkem 2204
jiter 875 čtv. sáhů.
Takže takhle to vypadalo v Albrechticích v době vydání knihy, L.P. 1879. Nahlédneme do ní i příště a podíváme se,
jak si v oné době vedli podle Dr. Bayera
naši nejbližší sousedé ve Stonavě a Horní Suché a jak se tehdy na vsi žilo...
Jen tak pro zajímavost – jitro byla stará plošná míra, v českých zemích 0,5755
ha a čtvereční sáh – historická míra
3,597 m². Kdo chce, může si to přepočítat na dnešní hodnoty.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce,
alkronika@email.cz
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Jaké kuchyňské oleje a tuky třídit?
Otázka – CO PATŘÍ DO POPELNIC NA TŘÍDĚNÍ OLEJE – se zdá být jednoduchá. Přece olej ze smažení a fritování – a to
my doma skoro neděláme, takže nás se třídění oleje vlastně netýká… Omyl! Většina použitého odpadního oleje v domácnosti totiž nepochází z fritování. Takže kde olej vhodný k vytřídění v kuchyni hledat?
Jasným adeptem na třídění je olej z rybích konzerv. Sardinky, sledě, makrely,
tuňák a všechny další rybky v konzervě
v oleji přímo plavou. Do těstovin, salátu
nebo do pomazánky je ovšem mnohem
lepší použít čerstvý, kvalitní olej, a ten

z konzervy vyhodit. Samozřejmě do
správné popelnice – do olejové.
Stejně nápadné je množství oleje použitého u nakládaného hermelínu či jiných sýrů s bylinkami, česnekem nebo
chilli. Pokud nejste zvyklí použít zbylý
bylinkový olej třeba pod maso – šup
s ním do PET lahve a pak do olejové popelnice. Vytřít jej stěrkou můžete nejen
ze sklenice, ale také z talířů.
Nakládání do oleje je vůbec oblíbený
způsob konzervace, ať už jde o nakládaná sušená rajčata, houby, česnek, papriky, chilli, olivy a jakoukoli další zeleninu. Ze všech naložených pochutin
vám přitom zbyde spousta oleje vhodná

ke slití do vaší sběrné PET lahve. A nevadí přitom ani drobné kousky zeleniny,
které v oleji zůstávají. Každá kapka se
počítá.
Také salátové zálivky jsou nejčastěji
na olejové bázi, ať už používáte olivový,
slunečnicový, řepkový nebo třeba ořechový či avokádový olej. Takže když
vám v míse či talíři něco zálivky zbyde,
přilijte ji do PETky také. Pokud obsahuje trochu šťávy ze zeleniny, nevadí. Lepší troška vody ve vytříděném oleji než
kapka oleje v odpadní vodě.

Je na vás té zeleniny už příliš? Pojďme
na maso! Třeba takový výpek z kachny
nebo žeber, který vám zůstane na dně
pekáče a který obsahuje až 50 % tuku.
Když jej slijete a stěrkou setřete do PET
lahve, budou vám vaše myčka i potrubí
pod dřezem vděčné. K recyklaci se hodí
také tukový škraloup ze silného masového vývaru. Vytřídit nezapomeňte ani
zbylou marinádu z grilování, klidně i se
zbytky koření.

Vidíte, kolik oleje už jsme doma našli?
A to jsme ještě nezačali se smažením.
I zbylý olej po smažení a fritování řízků,
ryb, sýrů, hranolek, langošů, křidýlek,
špalíčků nebo koblih sem samozřejmě
patří, a je jedno, jestli smažíte radši na
oleji, másle nebo sádle. Jen nezapomeňte nechat tuk vždy vychladnout, abyste
se při manipulaci s ním nepopálili nebo
neroztavili plastovou lahev.
Pokrmy a pochutiny, ve kterých najdete jedlý olej a tuk vhodný k recyklaci,
má zkrátka doma každý z nás. Třídit se
navíc dají i pevné živočišné tuky, jako
je máslo nebo sádlo. Pokud byste měli
problém je do PET lahve dostat s pomocí stěrky, stačí je nechat chvíli roztát
v pánvi. Těšit vás při tom všem můžou
nejen čisté ﬁltry v myčce a nezanesené
odpadní trubky, ale i pocit, že dáváte
oleji šanci být ještě jednou užitečný a že
tím vším berete ohled na naši společnou
planetu.
(r)

»Škola smyku« v Charitní ošetřovatelské službě
My, jako sestřičky domácí péče jsme
zvyklé neustále se vzdělávat. Zvyšujeme své odborné znalosti i praktické
dovednosti s cílem poskytnout pacientům co nejkvalitnější péči. Při své práci
denně sedáme do služebních aut a za
každého počasí vyjíždíme ke svým pacientům. Protože chceme zdokonalovat
i své řidičské schopnosti, rozhodly jsme
se absolvovat Školu bezpečné jízdy, tzv.
„školu smyku“.
V domluveném termínu jsme přijely
každá ve svém autě k motoristickému
areálu Steel Ring v Třinci. Nejdříve nás
čekala asi dvouhodinová teoretická část,
ve které jsme si zopakovaly, jak a proč
správně sedět a držet volant, aby bylo v
případě nehody minimalizováno riziko
zranění, proč jezdit v obci padesátkou,
proč připoutat nejen sebe, ale i věci v

autě a mnoho dalších užitečných informací. Pak jsme byly obeznámené s obsahem praktické části, která měla trvat asi
4 hodiny. Při výrazech „losí test, vyhýbací manévr, smyk zadní nápravy, zatáčka
s kluznou plochou, krizové brzdění“ nám
začaly blednout tváře a rychleji bušit
srdce. Instruktor na nic nečekal, každé
vtisknul do ruky vysílačku a už jsme seděly v autech a pomalu ve „vláčku“ projely polygon, abychom věděly, co nás čeká.
Instruktor nám akci vždy ukázal a potom
jelo jedno auto za druhým a provádělo
dané cvičení. Super bylo, že jsme přes
vysílačku všechny slyšely všechno, co
instruktor říkal. Řekl nám, kde děláme
chybu a jak na to jít lépe. Po počátečním
jemném šlapání na brzdu a pomalém rozjíždění jsme získaly větší jistotu a s odvahou zkoušely, jak prudce brzdit, jezdit po

různém povrchu, vyhýbat se překážkám,
ovládat vozidlo při smyku přední i zadní
nápravy, používat za jízdy ruční brzdu.
Bylo zajímavé pozorovat, jak jsou pokusy kolegyň s ubíhajícím časem lepší
a odvážnější. Čas na polygonu rychle
utíkal a najednou byl konec. S úsměvy
na tvářích a s trocha roztřesenými koleny jsme vystoupily z aut a konečně jsme
mohly sdílet své pocity. To jediné nám
asi během jízdy chybělo. Nakonec jsme
se setkaly v učebně ke krátkému zhodnocení a předání certiﬁkátů.
Děkuji lektorovi panu Daliboru Bednaříkovi za profesionální přístup a kolegyním za odvahu. Školu smyku jsme
si moc užily a všem řidičům můžeme
jenom doporučit.
BEÁTA DULAWOVÁ,
vedoucí Charitní ošetřovatelské služby
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Vzájemná ohleduplnost
mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty
Teplé slunečné dny přilákaly na cesty milovníky cykloturistiky. Nejen na
cyklostezkách, ale také na cestách je
se zvýšeným pohybem cyklistů spojené
také riziko nehodovosti. Počet cyklistů
v poslední době výrazně stoupl, přičemž
tato skupina patří mezi nejohroženější
účastníky silničního provozu. Policisté
krajského ředitelství Moravskoslezského kraje se v předchozích dnech zaměřili nejen na ohleduplnost mezi cyklisty
a řidiči motorových vozidel, ale také
na dodržování zákonem stanovených
pravidel provozu na pozemních komunikacích.

NA PŘEDEM URČENÝCH
MÍSTECH ÚČASTNÍKŮM PŘIPOMNĚLI NĚKOLIK ZÁSAD,
JAKO JSOU NAPŘÍKLAD:
 Účastníkem provozu na pozemních
komunikacích je každý, kdo se přímým
způsobem účastní provozu na pozemní
komunikaci
 Mezi povinnosti účastníka silničního
provozu patří kromě jiného zákaz požití
alkoholických nápojů nebo užití návykových látek před a během jízdy
 Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou
 Cyklista mladší 18 let je povinen za
jízdy použít ochrannou přilbu a musí jí
mít nasazenou a řádně připevněnou na
hlavě
 Na jednomístném jízdním kole není
dovoleno jezdit ve dvou
 Cyklista za snížené viditelnosti musí
mít za jízdy rozsvícený světlomet s bí-

lým světlem svítícím dopředu a zadní
svítilnu se světlem červené barvy nebo
přerušovaným světlem červené barvy
 Cyklista je povinen užít zřízených
jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro
cyklisty
 Pokud je stezka pro chodce a cyklisty
označena dopravní značkou „Stezka pro
chodce a cyklisty“ nesmí cyklista chodce ohrozit
 Na vozovce nesmí ohrozit chodce,
musí jezdit při pravém okraji vozovky
 Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
 Před vjezdem na přejezd pro cyklisty
se cyklista musí přesvědčit, zda může
vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i

placená inzerce

ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (na přejezdu pro
cyklisty se jezdí vpravo)
 Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím jízdního úkonu
Od ledna 2022 vyšel v platnost zákon,
který řidiči přikazuje povinnost předjet
cyklistu ve vzdálenosti nejméně 150 cm.
Aby si mohl řidič lépe představit vzdálenost, kterou musí dodržet, doporučujeme objíždět cyklistu stejným způsobem,
jako při předjíždění vozidla.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
MARTINA JABLOŃSKÁ
komisař oddělení prevence
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Tělovýchovná Jednota

ALBRECHTICE
U příležitostí 30. výročí založení ČASPV a zároveň 30. výročí TJ Albrechtice u Českého Těšína, z.s., předala předsedkyně RC SPV Karviná Dagmar Pipreková vyznamenání za
dlouholetou práci v TJ těmto svým členům:
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ
stříbrný odznak vzorný cvičitel
KRISTINA CIELECKÁ
stříbrný odznak vzorný cvičitel
MILAN KLÍVAR
zlatý odznak vzorný cvičitel
MARTA KORNASOVÁ
stříbrný medaile Dr. Miroslava Tyrše
BLAHOPŘEJEME.
Všem členům přeji hodně sportovních zážitků a úspěchů.
DAGMAR PIPREKOVÁ

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

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.

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
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