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V

ážení přátelé, občané Albrechtic,
čas rychle ubíhá a tak se pomalu přehoupneme do druhého
poločasu letošního roku. V tom prvním se podařilo v obci
uskutečnit několik projektů, které bych rád stručně zmínil.
Tím největším, který bude letos dokončen, je odkanalizování
části obce Zámostí. Součásti této investice je realizace nové
kanalizace pro naší základní školu a následné zprovoznění
kanalizace jako celku. Z tohoto důvodu bude o letošních
prázdninách uzavřena školní jídelna. První den v novém školním
roce musí být vše zprovozněno - včetně školní jídelny. Postupně
jsou opravovány komunikace poničené výstavbou kanalizace.
Zde bych chtěl poděkovat všem občanům dotčených výstavbou
za jejich trpělivost a vstřícnost. Jsem moc rád, že naprostá
většina pochopila důležitost realizace těchto sítí a do budoucna
se tak budeme moci zapsat do seznamu moderních a ekologických obcí. Je rovněž nutno zdůraznit, že na rozdíl od okolí,
se naše obec výrazným způsobem podílela i na financování
přípojek v celkové výši více jak pět milionů korun.
Dle finanční situace naší obecní pokladny budeme schopni
do konce roku provádět pouze projekty menšího rozsahu,
neboť většinu našeho letošního rozpočtu tj. 22 milionů korun
pohltila stavba zmíněné kanalizace. V centru obce a v prostorách

kolem Dělnického domu probíhají práce s cílem postupné
estetizace, park nám zdobí socha – Dívka se džbánem řezbářky
Jany Vytřasové. Od dubna je v provozu bankomat, který,
jak se zdá, bude plně využit. Naše tři kostely jsou nyní nasvíceny úspornými LED reflektory, které nahradily dvacet let
staré, dnes již neekonomické, sodíkové výbojky, čímž se ušetří
90% spotřeby elektřiny. Podařilo se nám rovněž dojednat
urychlení rekonstrukce mostu, která by měla být zahájena
na přelomu roku. Chceme rovněž co nejrychleji zrealizovat
přechod pro chodce u mateřské školky. Tam je však nejprve
potřeba zajistit přeložky sítí – plyn a elektřina, což je technicky
i časově náročné. Doufám, že v příštím roce bude mnohem
větší prostor na investice, které znatelným způsobem vylepší
celkový vzhled obce ku prospěchu jak nás místních, tak i návštěvníků. Na závěr mně dovolte, abych poděkoval všem
spoluobčanům, kteří se osobně podílejí na zvelebování svého
okolí leckdy i za hranicemi svých pozemků. Jedná se zejména
o sečení a údržbu zelených ploch. Moc všem děkuji a přeji
hezké, slunné léto.

RADA OBCE

- Smlouvu o dílo ve věci sečení příkopů podél místních komunikací v obci Albrechtice mezi společností TOPSMART, s.r.o.
se sídlem v Ostravě a Obcí Albrechtice.

za období od 19. 2. 2015 do 21. 5. 2015
projednala:
- schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2014 (Základní škola
a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Základní
škola a Mateřská škola Albrechtice,
- záměr pronájmu části pozemku p.č. 747/1 v k.ú. Albrechtice
u Českého Těšína o výměře cca 255 m2 od 1. 5. 2015 (na ul.
Nádražní) a schválila jeho pronájem,
- navýšení ceny za provoz sběrného dvora v Albrechticích
z částky 283 800,- Kč/rok na 330 630,- Kč/rok,
- poskytnutí místa pro umístění prodejního zmrzlinového stánku
před budovou hasičské zbrojnice,

Jindřich Feber
Váš starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 3. 3. 2015 a 28. 4. 2015
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu za rok
2014 a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce
Albrechtice za rok 2014,
- schválilo Závěrečný účet Obce Albrechtice za rok 2014.
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce
Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce
www.obecalbrechtice.cz.
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Srdečně zveme na tradiční

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM,

ALBRECHTICKOU POUŤ

kteří oslaví ve 2. pololetí roku 2015
významné životní jubileum:

která se uskuteční
v neděli 28.6.2015
v areálu Zámostí.
Pouťové atrakce zajišťuje p. Václav Tvardek.
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Ing. Jindřich Feber
starosta

Lukášek Lubomír, Zientková Anna, Pšenicová Anna, Barvík
Chrudoš, Jonsztová Zuzana, Němcová Bronislava, Jeriga
Miroslav, Mikulová Alžběta, Inkomerová Vanda, Kalinová
Helena, Miczková Vanda, Dobša Ladislav, Jurnostová Marta,
Szotková Wanda, Wojtynová Aloisie, Matučíková Zdenka,
Waloszková Marta, Feber Evžen, Bojko Alfred, Delongová
Štěpánka, Sztefek Karel, Wierzchowská Marie, Sikora
Josef, Makówková Ludmila, Prymus Adolf, Matuszynská
Marie, Krochmalná Cecilie.

INFORMACE PRO OBČANY

I

nformujeme občany, kteří ještě neuhradili místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za odpady za rok 2015 (dále jen ODPAD), aby tak
učinili co nejdřív.
Poplatek činí 400,- Kč / osoba / kalendářní rok
a je splatný jednorázově do 30.6. příslušného
kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 30.6. a do 30.9. příslušného
kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice,
a to v přízemí, dveře č. 2 (sekretariát) nebo v prvním patře,
dveře č. 22 (matrika) nebo také bankovním převodem na číslo
účtu: 1721599329/0800.
Specifický symbol pro odpady: 7337.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení všech
osob, za které poplatek hradíte, číslo popisné, popřípadě
po telefonické domluvě na tel. čísle:
596 428 448 kl. 13 přidělený variabilní symbol.
V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku, nutno doložit
patřičné potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám
viz „OZV č. 2/2014“ v čl. 6, na stránkách www.obecalbrechtice.cz
v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice.“

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Pospíšil Ondřej, Pszczólka Nicolas Alex, Havrlantová Viktorie,
Kazík Vojtěch, Gerlichová Ema, Milerski Michal, Palowská
Anežka.
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Gratulujeme!
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích
Maleństwo się Wam urodziło,
wielki szum do domu wprowadziło.
Ty dzisiaj mamusią zostałaś,
i swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy!
Aktyw dla Spraw Obywatelskich
w Olbrachcicach

Kornelia Kapiasová, referentka MP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 3. ČTVRTLETÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 2
Srpen: 6
Září:
9
13
16
20
23
27
30

3
10
17
24

2. Svoz (plastů) - žluté pytle
Pátek 10. července
Pátek 7. srpna
Pátek 11. září
3. Svoz zhodnotitelných odpadů (papíru) – modré pytle
Čtvrtek 9. července
Čtvrtek 6. srpna
Čtvrtek 10. září

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
1, 8, 15, 22, 29. července
Středa
5, 12, 19, 26. srpna
Středa
2, 9, 16, 23, 30. září
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
17. července
Pátek
14. srpna
Pátek
18. září
Zpracoval: Kolář Petr
Mistr skládky
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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ALBRECHTICE NAD VLTAVOU POŘÁDAJÍ „ŠTÍT ALBRECHTIC“

L

etos se sportovní turnaj „Štít Albrechtic“ koná v Albrechticích nad Vltavou. Bude tam již po páté. Do soutěže
přistoupili v roce 1987 a pořádali již „Štít“ dříve v letech 1989,
1994, 2001 a 2006. Za léta své účasti se jednou stali vítězi
„Štítu“.
Albrechtice nad Vltavou se nacházejí v okrese Písek v turisticky atraktivní jihočeské krajině. Na výlety lze zamířit třeba
do měst České Budějovice, Písek, Milevsko, Protivín a Strakonice, na zámek Orlík, na hrad Zvíkov, na Vltavu s Orlickou
přehradou, za církevními památkami do kostelů, klášterů
a kaplí, na jihočeské tekoucí i stojaté vody řek, přehrad a rybníků. Památné stavby z bohaté historie tohoto kraje jsou tu
na každém kroku. Kráčel tudy též Haškův literární hrdina
dobrý voják Josef Švejk. To vše je motivací a důvodem, proč
navštívit tento krásný kraj České republiky.
Z našich Albrechtic, z moravskoslezského severovýchodu,
je to vzdálenost přes celé Česko, až na jihozápad Čech. Autem, při jízdě převážně po dálnici, se ujede něco přes 400 km.
Bez delších zastávek se trasa dá zajet za 5 hodin jízdy. Jméno
obce – Albrechtice, není to jediné, co nás spojuje. Máme také
kostely sv.Petra a Pavla. Ten jejich je dominantou obce.
Románský kostel pochází z druhé poloviny 12.století, později
byl přestavován. Unikátem je přilehlý hřbitov a zeď s kapličkami. Je ozdoben lidovými malbami a veršovanými nápisy
z let 1841 až 1854. V letech 2010 až 2013 byla provedena jejich
náročná obnova a restaurování. Spolu s kostelem je kapličkový
hřbitov od roku 1958 kulturní památkou.
Reliéf krajiny obou Albrechtic má příbuzný charakter. Terén
je kopcovitý s protékající řekou. Ta jejich proslavená řeka
Vltava je přímo v názvu obce a územně hraničí s Orlickou
přehradou. Naše Albrechtice s řekou Stonávkou navazují na
přehradu Těrlickou. Shodně mají obě obce patnáctičlenné
zastupitelstvo a pětičlennou radu. V čele obce Albrechtice
nad Vltavou je starosta Ing.Miroslav Ušatý.
Přirozeně se v mnoha věcech obě obce odlišují. Naše Albrechtice jsou velkou obcí s bydlením v domech rodinných. Velký
počet obyvatel ale bydlí v bytových domech. Části naší obce

–
Bažantnice,
Červenky, Pacalůvka, Pardubice,
Paseky, Zámostí
a Zadky nebyly
v minulosti samostatné. Současné
Albrechtice nad
Vltavou sestávají
ze šesti dříve historicky samostatných obcí. Tvoří
je Albrechtice nad
Vltavou, Hladná,
C h ř e š ťo v i c e ,
Jehnědno, Údraž
a Újezd. Ke konci
loňského roku měly
dohromady 831
obyvatelů. Tedy
skoro pětkrát méně
než naše Albrechtice.
Rozlohou
3672 ha jsou naopak Albrechtice nad
Vltavou
téměř
Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad
třikrát
větší. Vltavou.
Z jednoho konce na opačný to po silnici mají 11 km. Průměrnou nadmořskou výškou 428 m. nad mořem jsou položeny
výše než naše Albrechtice se svojí polohou 246 – 324 m. nad
mořem.
Kdo z občanů našich Albrechtic na letošní „Štít“ nepojede,
měl by někdy v budoucnu malebné jihočeské Albrechtice nad
Vltavou cíleně navštívit. Už teď to lze alespoň virtuálně
na internetových stránkách jejich obce:
www.albrechticenadvltavou.cz

OBDOBÍ TÁBORÁKŮ JE TADY!

větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým
až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.
K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit
i vážné popáleniny. Rovněž pamatujte, že děti by neměly být
u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby. Oheň
nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem
dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal
kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim
zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde nelze plně
využít hasičskou techniku. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod zemí) a podobné
zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání
většího množství jednotek požární ochrany. Pokud již dojde
k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni
danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně
můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici, lopatu,
písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte. Pokud si nejste
jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na linku 150 nebo 112.
Ing. Lukáš Rylko

V

létě mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety a k nim
neodmyslitelně patří rozdělávání ohňů v přírodě. Než si
však rozděláme takovýto ohníček, musíme si uvědomit,
že oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole,
ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé
řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno
alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti
od budov a různých hořlavých látek. Pamatujte, že v lese lze
rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Zcela zakázáno
je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy
i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi
a na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině,
ani v blízkosti stohů, seníků, apod.. Létající jiskry nebo náhlý
poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Každoročně
kvůli neopatrnosti lidí vznikají desítky požárů. Za silného
větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě
neměli rozdělávat vůbec. Místo táboráku je nutno i vhodně
uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně
oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny,
obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě

Jaromír Pawlas
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VZHŮRU NA 42. ROČNÍK ŠTÍTU ALBRECHTIC

P

řátelské sportovní zápolení obcí s názvem
Albrechtice se bez přerušení uskuteční
letos již jako 42. ročník Štítu Albrechtic.
Proběhne ve dnech 26. - 27. června 2015
v Albrechticích nad Vltavou. Původně fotbalový turnaj se stal místem sportovních soutěží
v kopané i v dalších oborech. Ten letošní bude
soutěžením osmi fotbalových družstev
a zapojí se také hasiči v požárních disciplinách a myslivci ve střelbách na střelnici. Štít
Albrechtic se stal v průběhu desítek let také
místem pravidelného setkávání zástupců
albrechtických občanů a výměnou zkušeností
vedení jejich obcí. Za naše Albrechtice
se letos Štítu zúčastní delegovaní zástupci fotbalisté Baníku Albrechtice, hasiči místního Svazu dobrovolných hasičů a myslivci
z Mysliveckého sdružení Albrechtice-Sosny.
Naši delegaci povede starosta obce Ing. Jindřich
Feber.
Znaky obcí – účastníků Štítu Albrechtic

PROGRAM 42. Štítu:
Pátek 26. června
9,30 – 10,30 příjezd starostů na Obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou
11,00 – 14,30 starostové – prohlídka Jaderné elektrárny Temelín
manželky starostů – prohlídka královského města Písek
15,00 – 15,45 společná návštěva rozhledny Vysoký Kamýk
16,00 – 16,45 návštěva významného chovu koní – farma Újezd
17,00 – 18,00 zahájení výstavy o obci a spolcích
18,00 – 19,00 pokřtění knihy o albrechtickém hřbitovu
19,00 – 24,00 zasedání zástupců jednotlivých obcí a stálého výboru
společenský večer
Sobota 27. června
8,00 – 8,30 průvod reprezentantů, slavnostní zahájení Štítu
8,30 – 9,00 přesun sportovců na sportoviště
9,00 – 18,00 sportovní soutěže
18,00 – 19,00 příprava vyhodnocení
19,00 – 20,00 vyhlášení výsledků ŠTÍTU
20,00 – 05,00 společenský večer a noc až do ranního kuropění
Neděle 28. června
Odjezd jednotlivých výprav směrem po jižních Čechách a pak domů.
Rozlosování fotbalu:
skupina A
skupina B
hřiště Albrechtice nad Vltavou
hřiště Temelín
1. Město Albrechtice
1. Albrechtice v Jizerských horách
2. Albrechtice nad Vltavou
2. Albrechtice u Českého Těšína
3. Albrechtice u Lanškrouna
3. Velké Albrechtice
4. Albrechtice nad Orlicí
4. Lesní Albrechtice
Přátelé sportu, připojte se i Vy, a pojeďte do Albrechtic nad Vltavou fandit
našim fotbalistům, hasičům a myslivcům. Štítu Albrechtic zdar, zdar, zdar !!!
Stanislav Kowalski
předseda stálého výboru Štítu Albrechtic

POCTA OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

D

ruhá světová válka v prostoru Albrechtic začala 1. září 1939 okupací Německou
armádou (tehdy Wehrmacht) a skončila 3. května 1945 osvobozením naší obce
Sovětskou (tehdy Rudou) armádou. Oběti z řad našich občanů a vojáků, kteří padli
při osvobozování obce připomíná pomník na hřbitově u dřevěného kostela.
U příležitosti půlstoletí ukončení 2. světové války byl v centru naší obce, v parčíku
u Obecního úřadu, postaven pomník z kamenného monolitu.
Rada obce Albrechtice uctila položením věnce k tomuto památníku dne 7. května t.r.
70. výročí osvobození obce a památku obětí 2. světové války.
Až půjdeme kolem, věnujme chvilku zamyšlení a vzpomínce. Letošní výročí sedmdesáti let života v míru a probíhající válečné konflikty ve světě nás k tomu vyzývají.
Nezapomeňme na hrůzy války… a přejme si a čiňme tak – ať mír dál zůstává s touto
krajinou.
Rada obce
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
38 oznámení, řešeno 22 přestupků na úseku silničního provozu,
4 přestupky dle §46/2 zák. 200/90Sb. porušení OZV č.03/2001 čl.V.
„o nakládání s komunálním odpadem“, porušení OZV č.03/2005
čl. 3 „povinnosti držitelů psů“ a porušení OZV č.01/2013
„o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“.
• Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno 9 volně
pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti byli psi
majitelům vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
Psi, u kterých nebylo možno zjistit majitele, byli předáni
odchytové službě a převezeni do útulku.
• Na úseku zákona č.379/2005Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami bylo řešeno 6 přestupků. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 22.3.2015 v 18.55 hodin osobně oznámil M.J. z Albrechtic,
že na ulici Osvobození u hřiště leží v trávě neznámý muž
a nejde jej probudit. Hlídka OP na místě zjistila, že se jedná
o D.S. z Albrechtic a ten sdělil, že byl trošku unavený po návštěvě baru na hřišti a jenom si zdřímnul. Jelikož mu začala být
zima, tak již kráčí domů. Jelikož nebyl agresivní, tak mu bylo
doporučeno, aby v poklidu odešel do místa bydliště.
• Dne 23.3.2015 v 20.55 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že v lese u rozvodny došlo k požáru dřevěné
boudy a následně k jejímu shoření. V boudě žili dva bezdomovci, kteří ale na místě nebyli. Žádá hlídku OP o součinnost
při prověření jejich údajného pobytu v bytě na ulici Středové.
Hlídka OP na uvedené adrese zjistila, že skutečně zde bydlí
a jsou v pořádku. Kontrola osob a jejich prověření bylo zpětně
nahlášeno PČR.
• Dne 10.4.2015 v 8.55 hodin osobně oznámil J.V. z Albrechtic,
že u rozvodny na okraji lesa leží mrtvá ovce. Hlídka OP
pojížďkou na místě zjistila, kde se ovce nachází a poté věc
nahlásila pracovnici životního oddělení Albrechtice a ta dohodla
odvoz ovce s pracovníkem kafilérie Mankovice.
• Dne 19.5.2015 v 11.17 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na ulici Těšínské v části obce Červenky
došlo k dopravní nehodě se zraněním a prosí OP o součinnost.
Hlídka OP vyjela na místo společně s hlídkou PČR a zjistila,
že zraněná řidička vozidla byla již převezena k ošetření do
nemocnice. Hlídka OP pomohla usměrňovat provoz do vyproštění a odtažení havarovaného vozidla.
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• Dne 19.5.2015 v 14.07 hodin telefonicky oznámila N.R.
z Albrechtic, že za plotem jejich zahrady spí na trávě neznámý
muž. Hlídka OP na místě zjistila, že muž je silně podnapilý
a po probuzení jej požádala o doklad totožnosti. Jednalo se
o K.P. z Bystřice. Bylo mu doporučeno, aby se odebral na vlakové
nádraží a odjel domů, což také učinil.
• Dne 25.5.2015 v 0.27 hodin telefonicky oznámil W.D.
z Albrechtic, že slyší řinčení rozbitého skla od nákupního
střediska Hruška na ulici Hlavní. Hlídka OP okamžitou pojížďkou
na místo zjistila rozbitou výlohu obchodu a rozházené zboží
u pokladny. Místo bylo okamžitě zajištěno a vše nahlášeno
dozorčímu PČR Těrlicko. Hlídka PČR dorazila na místo
v 0.40 hodin a hlídky společně místo prohlédly. Hlídce PČR
bylo sděleno, že během příjezdu hlídky OP na místo zahlédla
protijedoucí vozidlo Škoda Fabia zelené barvy, které jelo směrem
na sídliště. Hlídka OP následně zajela pro vedoucí prodejny
a její zástupkyni. Vedoucí otevřela prodejnu a hlídky společně
prohledaly objekt, jestli se zde nenachází pachatel vloupání,
což bylo negativní. Dále byl přivolán technik PČR, který odebral
biologické stopy. Hlídka OP zůstala na místě do 3.00 hodin,
kdy byla výplň provizorně opravena a prodejna uzavřena.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

UPOZORNĚNÍ

M

agistrát města Havířova, odbor životního prostředí,
vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky
užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své
činnosti omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů
a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů
a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu.
Žádáme, aby v obytné zástavbě byly pozemky posekány
v termínu do 30. 6. 2015.
V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě)
z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu
do 31.7.2015. Pracovníci odboru životního prostředí budou
po uvedeném termínu provádět kontroly. V případě, že tento
termín nebude dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého
lze uložit pokutu.
Anna Babišová
referentka odboru životního prostředí
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE VYDAŘILO

P

oslední dubnový den jsme se už pod hlavičkou nově založeného Spolku
přátel Albrechtic rozhodli uspořádat Pálení čarodějnic. Protože nejdůležitějším bodem programu je zapálení vatry, oslovili jsme albrechtické
hasiče, aby se do příprav zapojili a na akci se prezentovali. K propagaci
akce jsme využili jednu z dětských kreseb, která v posledním týdnu před
akcí zvala Albrechtičany z vývěskových tabulí i letáčků.
Podařilo se. V den konání bylo na Zámostí připraveno mnoho zajímavého.
Skákací hrady, malování na obličej, hasiči, stánky s občerstvením i balónky
slibovaly zábavu a dřevěná vatra s čarodějnicí čekající k odletu na vrchol
večera. Přestože předpovědi nebyly úplně příznivé, počasí vyšlo velice
dobře a už vlastně zbývalo jediné překvapení: přijdou návštěvníci?
Už před pátou hodinou se začali objevovat první z nich, zejména děti.
Postupně se areál zaplnil, pivo teklo proudem a děti i jejich rodiče si užívali pěkného počasí a nabízených atrakcí. Hasiči předvedli štafetu s hasičskou technikou, hrady byly stále obležené dětmi, stejně tak jako stolek,
kde si malí i velcí mohli nechat vytvořit třpytivé tetování. Proběhla i soutěž
o nejkouzelnější čarodějnici nebo čaroděje. Počet čarodějnic a čarodějů
sice nebyl velký, doufali jsme v hojnější přílet, ale o to kreativnější některé
modely byly. Vyhodnoceny byly také obrázky namalované dětmi z naší
základní školy.
Kolem sedmé hodiny už všichni napjatě čekali, jak dopadne čarodějnice
usazená na špici vatry. Zapálení se zdařilo, kvalitní konstrukce i materiál
se rozhořel, šaty čarodějnice se začaly nadouvat, chvílemi to vypadalo,
že opravdu odletí. Když vzplála i čarodějnice, dav zabouřil. Až do pozdních hodin se někteří z návštěvníků na Zámostí zdrželi. Čarodějnický
večer byl velmi vydařený a v příštím roce ho zopakujeme.
Za spolupráci při přípravě děkujeme Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska SDH Albrechtice pod velením pana Jana Konji a za poskytnuté dřevo
na vatru panu Nevřelovi. A dík patří všem, kteří pro zdar akce obětovali
čas a energii, ať už jako členové Spolku nebo kamarádi.
Za Spolek přátel Albrechtic
Helena Marková

Připravená čarodějnice.

ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBCI POKRAČUJE …

N

a konci roku 2014 obec Albrechtice uskutečnila regeneraci zeleně před budovou
stavebního úřadu. Rok 2015 je věnován výsadbě stromů, které plní v obci nejen
estetickou funkci, ale jsou také zdrojem živin pro včelstva, která zajišťují až z 97 %
opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace. Včelstev v současnosti na našem
území značně ubývá, a protože se bez zmíněných žlutočerných pracantů neobejdeme,
je v zájmu nás všech jim pomoci.
K příležitosti 80. výročí založení Českého svazu včelařů Albrechtice, se naše obec
rozhodla zajistit 95 kusů medonosných stromů. Tyto dřeviny byly předány včelařům,
kteří je vysadili ve vhodných lokalitách na pozemcích obce, s úkolem o ně dále
náležitě pečovat. Dodáním stromů a odborným zaškolením včelařů byl pověřen
Ing. Petr Zahraj.
Obec plánuje s výsadbou dále pokračovat a nahradit tak mnoho stromů, které bude
nutné z důvodu špatného zdravotního stavu pokácet. Vysazením stromů nových,
pomůžeme ke zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme. Chránit přírodu,
zlepšovat životní podmínky a zvyšovat spokojenost obyvatel obce je našim dlouhodobým úkolem. Ke splnění vytyčených cílů, bychom rádi využili řadu projektů
a akcí, které připravujeme.
Závěrem bych Vás ráda informovala o skutečnosti, že lípy v okolí domu PZKO svým
stavem vykazují příznaky možného ohrožení života. Abychom předešli případným
spekulacím týkající se nutnosti a oprávněnosti pokácení stromů, byla k posouzení
jejich stavu přizvána Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která
v závěru své zprávy vyjádřila souhlas s pokácením předmětných dřevin.
Na snímku včelaři Tomáš a Josef Wojtynovi
při výsadbě stromů.

Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP
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LUDOWYM PIÓRYM

C

zym żech je starszy, tóż coroz wiyncyj rozmyślóm
i zateskniym po downo miniónych chwilach młodości,
aji po nikierych rzeczach. Je mi luto, żech se nie uchowoł wiecy, kiere żech mioł moc rod. Baji takóm łupkowóm tabliczke
z piyrszej klasy na kierej se rysikym tak pieknie malowało,
abo oszkubany „Rodokaps” kiery żech tajnie czytoł pod ławkóm we wydziałówce. Ni że bych wszystko stare wyciepoł móm schowane moji piyrsze ostrzigane włosy, stare fotki, aji
piyrsze pisma od galanki... W pamiynci móm też cosi ułożóne
coch przeżył, a jak se spómniym to jak by se mi prziśniło. Tóż
nie wyciepujcie wszystko do pudlice, wy młodzi niechcie se
też na pamióntke to co, mocie moc radzi.
O podrótowanym bóncloku
Moja starka kupiła kiesi na torgu
we Frysztocie piekny wielki bónclok
na mlyko. Beztak to było eszcze
przed piyrszóm wojnóm. Fajnie se
w nim wartko kiszczyło mlyko,
a kiszka była tak twardo, że w ni
stoła łyżka.
Dycki żech go rod oglóndoł jak był pieknie podrótowany.
Na wyrchu był olemowany ciyniutkim lańcuszkym spleciónym
jak warkocz. Dookoła były wyplecióne sześciokónty jak plastry
pszczeli, a na spodku zaś był taki sóm łańcuszek jak na wyrchu.
Był żech ciekawy, czymu je podrótowany choć nie był praskły.
Przipytoł żech se starki i dowiedzioł żech se, że przed drugóm
wojnóm chodzowoł po Meksyku dróciorz i wołoł: „hrnce
drátovat, okna šklit”.
Roz na jesiyń, jak uż wiater pościepowoł ostatni listki, padoł
drobny zimny deszcz, tóż na dwiyrze zaburził dróciorz.
Popytoł jeśli se może troche zegrzoć a odpocznyć. Starka go
pozwała dali, bo kiedysi se żodnymu kiery potrzebowoł
pómocy nie odmówiło.
Dróciorz ściepoł z pleców drzewianne pudło w kierym nosił
dróty, plechy, pore tabulek szkła, aji wercajg, ściepoł aji lichy
umaszczóny kabot, siednył se na ryczke i grzoł se przi blasze.

Z JASANU JE MAGDALENA

J

asan ztepilý (Fraxinus excelsior) je mohutný strom, který
dorůstá do výšky až 30 – 40 metrů. Největším v České
republice je Nudvojovický jasan. Je památným stromem
a roste v městské části Turnova, v okrese Semily. Tento velikán
má kolosální parametry. Vysoký je 33 metrů, obvod jeho
kmene měří 640 centimetrů a má už 250 roků.
Strom jasan lidem nerozdává jen svoji ztepilou krásu, ale
i hojný užitek. Je medonosnou dřevinou. Jeho listy, kůra i plody se někdy užívají v lékařství. Listy z jasanu chutnají kozám
a ovcím. Pružné, tvrdé a těžké dřevo z jasanu dříve sloužilo
k výrobě kočárů a lyží.
Jeden z těchto krasavců rostl ve stromové společnosti javoru,
jírovce maďalu a vrby v parku u Dělnického domu v centru
Albrechtic. Několik posledních let ale chřadnul. Větve v jeho
koruně prosychaly a ve spodní části kmene hniloba vyhlodala
hlubokou dutinu. Špatný zdravotní stav posoudil orgán ochrany
krajiny a přírody a vydal rozhodnutí o jeho pokácení. Stalo
se tak letos koncem března. Nebyl však seřezán až k zemi,
na malý pařez. Zůstalo několik metrů vysoké torzo kmene.
Zásluhou kreativního přístupu starosty obce Ing. Jindřicha
Febra a pracovnice Obecního úřadu Ing. Táni Wojtynové

Starka mu też hned naloła czornej pszynicznej lury kieróm
miała w kastrolu w trómbie, ukroła aji kónsek wyndzónej
szpyrki i krajiczek dómowego chleba. Dróciorz moc dziynkowoł
i rozmówił se o swojim smutnym losie.
Wtedy za 1 republiki nie było roboty, a dóma mioł 5 głodnych
dziecek. Baba se starała o kónsek pola, ale na kysuckich kopcach
se tego wiela nie urodziło. Nastrugoł warzechy, klekotki
do dziecek, rogule, wzión dróty, plechy, szkło i doł se na tułaczke, aby cosi mało – wiela zarobić.
Za to, że se zegrzoł i dostoł najeść podrótowoł bónclok, aji
posprawowoł dziurawe garce. Choć nie chcioł nic za robote,
tóż mu starka podstyrczyła pore korón, aji swaczyne na ceste.
Ze łzami w oczach podziynkowoł, pore razy za sebóm pożyczył zdrowio i szczyńścio, chynył kiśnie na pleca i poszeł.
Pore roków se nie ukozoł.
Aż po wojnie se ozwoł, a to żech uż aji jo go słyszoł wołać
„hrnce drátovat, okna šklit”. Wtedy syncy se z niego aji
wyśmiywali i wołali my „okna drátovat – hrnce šklit”. Zastawił
se u nas i wtedy podrótowoł moji mamie miske na zarobiani
ciasta. Zaś poopowiadoł jak ciynżko przeżył wojne, że uż
nimo ani kaj miyszkać, bo Niymcy wypolili jego chałupe
i całóm wtedy drzewiannóm dziedzine. Teraz ón, starziczek
nie chce ujodać chleba młodym, bo stawiajóm nowóm drzewiónke, a aji każdo choć wyżebrano koróna je dobro. Potym
żech go eszcze tak ze dwa razy słyszoł wołać „hrnce drátovat
okna šklit”, ale uż zech mu nie podrziźnioł, a były to ostatni
spotkania z prowdziwym dróciorzym kansi z Kysuc.
Dóma dłógo zustała po nim pamióntka – pieknie podrótowany bónclok. Historia szła dali. Stónawe zaczli niszczyć
hawiyrze od spodku, Na Meksyku miała być wielko koksownia.
Były wielki plany, akurat z polski stróny wtedy ludzie protestowali, ale koksownie zaczli stawiać. W jednym roku zbulali
57 chałup, w tym aji naszóm. Zawiyźli piekne miejsca mojego
dzieciństwa i młodości hołdóm i niechali tak. Do dzisio
wszystko zarosto brzozami – samosiejkami, a kansi pod nimi
je aji podrótowany bónclok...
Starzik Władek
neskončil hned celý jasan jako
palivové dřevo. Rada obce
odsouhlasila jejich záměr
vdechnout stromu druhý život.
Ve druhé květnové dekádě
vyrostlo kolem něj lešení. Pak
nastoupila Jana Vytřasová,
umělecká řezbářka z Ostravy.
Strom byl svlečením z kůry
obnažen a kmen byl v dutině
zpevněn špalkem původního
dřeva.
Hotová
skulptura
je nakonzervována ochranným
nátěrem. Autorka dílo pilně
sochala pilou a dlátem až
vykouzlila novou podobu stromu.
Přivedla na svět reliéf ženy
se džbánem. Narodila se v máji,
měsíci lásky a jmenuje se Magdalena. Co nese ve džbánu
je její tajemství… Tajemstvím ale není, jak se starý nemocný
jasan proměnil v májovou Magdalenu. Stačí podívat se na
internetové stránky obce: www.obecalbrechtice.cz.
JP
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TĚŠÍNSKÝ KVÍTEK

K

dyž si prohlédnete znak naší obce, nemůžete si nevšimnout v jeho horní části zelené květinky se šesti okvětními
lístky. Co je to za rostlinu a jak se dostala na náš znak?
Květina se jmenuje hvězdnatec zubatý, zvaný také těšíňanka
či těšínský kvítek. Jako jedna z prvních jarních květin
rozkvétá počátkem března, někdy dokonce již ve druhé
polovině února. Objeví se žlutozelené soubory květů na bezlistém stonku. To, co bývá považováno za okvětní lístky, je ve
skutečnosti nepravé okvětí, tvořené 5 – 7 zelenými listeny,
což jsou přetvořené listy. Samotné květy jsou drobné, žluté
a vyplňují prostředek. Listy se objevují až později. Hvězdnatec
rychle odkvétá. Je to poměrně vzácná květinka, která se stala
symbolem Těšínského Slezska. K jejímu původu se dochovalo
i několik lidových pověstí a legend.
Ta nejznámější a nejromantičtější nás vrací do dob třicetileté
války. Krajinou kolem Těšína procházela švédská vojska.
Jeden z mladých vojáků byl těžce raněn a pomalu umíral
v chaloupce slezského sedláka Zabystrzana. Sedlákova dcera,
hezká Hanička, se do mladíka zamilovala. Když voják zemřel,
splnila jeho poslední přání a vysypala na jeho hrob váček
s prstí z jeho rodného Švédska, který mladík nosil zavěšený
na krku. Příští jaro na vojákově hrobě vykvetla neznámá světle
žlutá květinka. Byla nazvána „těšíňanka“, protože se poprvé
objevila u Těšína.
Další pověst připomíná spisovatel Gustav Morcinek. Podle ní
se k nám rostlina dostala z Alp a její semínka přineslo rakouské
vojsko generála Debaty, které za třicetileté války obléhalo
těšínský hrad.
Hvězdnatec zubatý, latinsky Hacquetia epipactis, se vyskytuje
v Evropě pouze ve dvou poměrně vzdálených lokalitách. Jižní
oblast zahrnuje východní výběžky Alp, Štýrsko a Korutany,
Slovinsko, Chorvatsko a Bosnu. Severní oblast pak Moravu,
západní výběžky Karpat a východ Slovenska. V Polsku se
hojně vyskytuje pouze na Těšínsku. Lze jej také najít v okolí
Ustroně, Żywce či v okolí Ratiboře. Bohužel se ale nevyskytuje
ve Švédsku, ale pověst je to hezká a musíme ji brát s rezervou.
Roste především v listnatých lesích a úrodných vápnitých
půdách. Na jeho ochranu byly vyhlášeny přírodní rezervace
– např. Městský lesík nad Puncovkou a Městský lesík nad Olší

Foto: Marek Santarius.

v Cieszyně a rezervace Velké doly na území Českého Těšína
a Třince za železničním přejezdem do Třince.
Latinský název dostala rostlina podle francouzského lékaře
a přírodovědce Baltazara Hacqueta, který v letech 1787 až 1810
přednášel na univerzitách ve Lvově a v Krakově. Polský oficiální
botanický název zní „cieszynianka wiosenna“, který navrhl
v roce 1924 profesor těšínské Vysoké školy zemědělské Kazimierz Simm.
Hvězdnatec zubatý roste i v naší obci a to nejen jako zahradní
rostlina. Příští jaro si udělejte malou procházku ze Zámostí
na Kostelec. V pramenité oblasti bezejmenného potůčku
po levé straně cesty tak můžete najít těšíňanku v jejím přirozeném prostředí.
A jak se těšíňanka dostala na náš obecní znak? Švédský voják
z citované pověsti nosil na prsou váček s hlínou, aby mu připomínala jeho rodnou zemi. I tak si tedy můžeme zdůvodnit,
proč se tato skromná květinka stala pro obyvatele Těšínského
Slezska symbolem lásky k jejich rodné zemi. A protože i naše
obec patří historicky k Těšínsku, patří na náš znak i hvězdnatec
zubatý čili těšíňanka.
Zuzana Macurová
kronikářka obce

ZABAVENÍ MAJETKU PRO DLUH SYNA

P

an Jan je rozvedený a sdílí společnou domácnost se
svým dospělým synem. Syn se chová nezodpovědně,
propadl hazardu a neúměrně se zadlužuje. Nedávno došlo
k situaci, kdy jeho byt navštívil soudní exekutor a zabavil
nejen majetek syna, ale také majetek pana Jana. Z tohoto
důvodu kontaktoval OBČANSKOU PORADNU v Karviné
a dotazoval se, jak má situaci řešit.

Sociální pracovnice poskytla panu Janovi informace z exekučního řádu, ve kterém je uvedeno, že ten, jemuž svědčí právo
k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na
vyškrtnutí věci ze soupisu. Tento návrh může pan Jan podat
do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věcí, a to u exekutora, který věci pojal. K návrhu je vhodné přiložit kopie
důkazů o vlastnictví daných věcí. Opožděný návrh může
exekutor ze zákona odmítnout. O návrhu na vyškrtnutí věci
ze soupisu by měl exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho

doručení. Pokud by se stalo, že návrh bude zamítnut, tak ještě
není vše ztraceno. Pan Jan může poté podat do 30 dnů od
doručení rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci, kterou uplatní u exekučního soudu. V návaznosti na sdělené
informace poskytla sociální pracovnice panu Janovi také vzor
příslušného návrhu a pomohla mu s formulací obsahu.
Bezplatného a anonymního odborného sociálního poradenství
mohou občané Albrechtic využít v sídle OBČANSKÉ
PORADNY Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji,
a to v pondělí od 8.00 do 12:00, v úterý od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00, ve středu od 8.00 do 12.00 a ve čtvrtek
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00. Poradnu lze navštívit
osobně nebo kontaktovat telefonicky na čísle 734 645 272.
Mgr. Lenka Starečková, DiS.,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná
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NOVINKA V OBLASTI PREVENCE

I

nternetové stránky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (http://www.policie.cz/moravskoslezskykraj.aspx), stejně jako obecně celé Policie ČR (www.policie.
cz), poskytují nepřeberné množství informací, ze kterých lze
jednoduše a přehledně každý den čerpat. Z pohledu denních
„infoservisů“ či v reakci na dotazy policisté zpravidla informují
o kriminálních činech a represi. Nedílnou, avšak zásadní součástí
práce policistů v Moravskoslezském kraji je také široké spektrum
rozličných preventivních aktivit, realizovaných již dlouhé
roky nazpět. A proto: novinkou na homepage krajských
stránek jsou zveřejněné ucelené informace k prevenci
a nabídce preventivních aktivit, formou zřízeného odkazu
„Prevence“.
Moravskoslezská policie může jít kromě obecné prevence
příkladem také různými projekty, včetně unikátních, které
realizuje pouze naše krajské ředitelství. Posledním projektem

SPOLEK PŘÁTEL ALBRECHTIC

D

ne 16.2.2015 jsme v naší obci založili spolek přátel
Albrechtic. Naším cílem je pořádání kulturních,
sportovních a vzdělávacích akcí a činností, které budou
směřovat k ochraně a tvorbě přírody a krajiny. Předsedkyní
výboru spolku jsme zvolili Helenu Markovou. Ke dni 12. 5. 2015
byl spolek zapsán ve veřejném rejstříku.
Nejbližší pořádané akce budou Kinematograf na Zámostí
v srpnu a Lampiónový průvod v listopadu 2015.
Více informací o naší činnosti najdete na facebooku a webu.
Vaše podněty pro naši činnost uvítáme na e-mailové adrese
spa2015@post.cz.

jsou „Policejní pohádky“ (http://www.policie.cz/policejnipohadky.aspx ) – zájem o ně je stále intenzivní. Za zmínku
stojí i jiné realizované preventivní aktivity, například filmy
„Drogová závislost aneb droga až na 1. místě“ či „Virtuální
nápadník“, dále Den s Hopsalínem, KUZMA (kurz zodpovědného majitele městského psa) a podobně.
Věříme, že nabízená novinka, kterou představujeme, napomůže
při orientaci v oblasti základních nabízených preventivních
aktivit policistů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Pokud se rozhodnete naší nabídky využít, bude
se jednat o první krok k naplnění podstaty prevence: společně
se budeme snažit účinněji předcházet obecně řečeno určitému
nežádoucímu jevu.
por. Mgr. Soňa Štětínská

DEN ZEMĚ A EKOLOGICKÉ HRY

D

ne 20.4. se konal Den Země, při kterém žáci uklízeli
školní pozemek. V rámci tohoto dne se konaly i Ekologické hry. Žáci z každé třídy byli rozděleni do dvou skupin
podle náhodného losu. Jejich úkolem bylo řešit otázky zaměřené na ekologii a ochranu přírody.
Nejlepšími řešiteli se stali žáci 6. třídy. První místo obsadila
6.A sk. 1 ve složení Šipulová, Pipreková, Kožuszniková,
Holbová, Folwarczná, Škutová, Krupinská, Divišová, Ryš,
Kamienski, Delong, Hrachovec. Stejný počet bodů získali
žáci z 6., 8. a 9. třídy a umístili se tak na společném druhém
až čtvrtém místě. Mladým ekologům gratulujeme!
Mgr. Barbora Kajfošová

Spolek přátel Albrechtic
Vás zve na

KINEMATOGRAF
Bratří Čadíků
na Zámostí.
19.8. Hodinový
manžel
20.8. Vejška
21.8. Tři bratři
22.8. Fotograf
vždy od 20,30 hod.

V pátek a v sobotu odpoledne skákací hrady pro děti.
V sobotu od 16,00 Vás zveme na

1. ročník Albrechtobraní,
kde můžete prezentovat své pěstitelské, chovatelské,
kulinářské a kutilské úspěchy.
Více informací už brzy na facebooku a webových
stránkách Spolku přátel Albrechtic.
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LÉTO V HONITBĚ ALBRECHTICE

P

řichází červen, letní slunovrat, a tím začíná asi pro všechny
nejoblíbenější část roku léto. Červen bývá označen jako
měsíc myslivosti. V tomto období vrcholí v přírodě přípravy
všeho živého na založení nové generace a péče o vylíhlá
a vyvedená mláďata. My lidé bychom k tomuto dění měli
přihlížet s úctou a pokorou a pokud možno, co nejméně zasahovat do po staletí se opakujícího cyklu přírody. Příroda
je plná mláďat, která jsou odkázána na péči svých rodičů
a jedinou jejich ochranou před nepřáteli je jejich zbarvení,
díky kterému často úplně splynou s prostředím. Pokud náhodou
naleznete při své procházce lesem srnče, zajíčka, bažantíky,
nebo jiná mláďata v žádném případě na ně nesahejte a neodnášejte. Zdánlivě opuštěná mláďata jsou pouze ukryta a jejich
matky je několikrát denně přicházejí napojit mlékem nebo
nakrmit. Při procházkách se svými čtyřnohými miláčky
pamatujte na tato mláďata a nenechte je volně pobíhat po louce
nebo v lese. Také zdánlivě neškodné domácí kočičky se v tomto
období mění v nenasytné lovce a působí značné škody
především na ptáčatech. V tomto období rovněž začíná sečení
travních porostů. Při sečení dochází velmi často k usmrcení
mláďat. Před započetím sklizňových prací je uživatel povinen
dle Zákona o Myslivosti nahlásit tuto skutečnost uživateli
honitby, jinak se vystavuje možnému postihu ze strany orgánu
státní správy myslivosti. Nahlásit sečení můžete nejlépe
telefonicky mysliveckému hospodáři Marku Daňhelovi
606 693 870, který zajistí vše potřebné k minimalizaci škod

ZATMĚNÍ SLUNCE PŘES CEDNÍK

V

pátek 20. března pozorovali žáci naší školy zatmění
Slunce.
Vyrobili jsme několik brýlí pro bezpečné pozorování, sehnali
svářečské filtry. Hlavně jsme se zaměřili na projekční metody,
při kterých mohlo pozorovat zatmění více žáků současně.
Zrcátkem jsme promítali obraz Slunce na zeď školy, zaparkované auto nebo bílý výkres.
U druhé metody jsme promítali Slunce pomocí cedníku.
Na stínítku se objevily obrazy zastíněného Slunce, které
vypadaly jako spousta měsíčků.
Bylo to hodně zajímavé a netradiční pozorování.
Mgr. Miriam Charvátová,
Mgr. Irena Ruhswurmová

Lovecký pes je nepostradatelným pomocníkem při záchraně mláďat.

na zvěři. Další možností je nahlášení na webovou aplikaci
Ministerstva životního prostředí http://senosec.czu.cz/ kde se
můžete zaregistrovat a nahlásit lokalitu a termín sečení
případně se přihlásit, jako dobrovolník k provedení kontroly
pozemku a ochrany mláďat. Příroda okolo nás, živočichové
a zvěř, která v ní žije je naše společné národní bohatství.
Pečujme a chraňme ji, ať ji můžeme předat dalším generacím.
Společným úsilím to dokážeme.
Ing. Marek Daňhel
Myslivecký hospodář pro honitbu Albrechtice

DEBRUJÁŘI NA BAMBIFESTU
V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

D

ebrujáři naší školy reprezentovali naši školu a tím
i Albrechtice na Bambifestu, který se konal v sobotu
23.5. 2015 na náměstí v Českém Těšíně. Jedná se o celostátní
akci, zaměřenou na prezentaci dětských sdružení a subjektů,
které organizují volný čas dětí a mládeže.
V celém Moravskoslezském kraji působí jen 12 klubů debrujárů. Z toho jsou dva na naší škole Albrechticích.
Stánek debrujárů měl, stejně jako před rokem, velký úspěch.
Přivezli jsme 20 zajímavých pokusů. Například magnetické
dráhy, otisky prstů, měření kapacity plic, potápěče na dálkové
ovládání, střílení z vyrobeného katapultu.
Pochvala patří všem debrujárům naší školy, kteří strávili
spoustu času přípravou pokusů a v sobotu věnovali 12 hodin
svého volného času této akci.
Vedoucí klubů AMD ČR
Mgr. Miriam Charvátová
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

V

měsíci dubnu ve školní družině výchovnou činnost zpestřily tři výchovné akce.
1. 4. 2015 jsme navštívili obecní knihovnu, kde nám paní
knihovnice připravila besedu o dětské literatuře. Děti se také
seznámily s prostředím a provozem obecní knihovny.
Děkujeme tímto paní knihovnici za velmi hezké odpoledne.

11

KAM NA VÝLET?

V

e středu 20. května jsme se vypravili na výlet do Ostravy.
Cesta vlakem uběhla velmi rychle. Vystoupili jsme
na zastávce Stodolní a procházeli jsme městem kolem Ostravské
televize. Nejdřív jsme šli na radniční věž, která měří 27 m.
Po jízdě výtahem se před námi rozprostřel úžasný výhled
na Ostravu a okolí. Poté jsme tramvají odjeli do Malého světa
techniky U6 v Ostravě Vítkovicích. Nejdřív jsme viděli video
Jules Verne a jeho vize. Části výstavy byly pojmenovány
po jeho knihách, např. Ocelové město. Průvodkyně nám pak
ukázala všechny exponáty od šlapacího jeřábu až po simulátory
dopravních prostředků. Mohli jsme si vyzkoušet frézování,
pudlování, prohlédnout si vzorky oceli pod mikroskopem
nebo se zvedat na kladkostroji. Nádherný byl i obrovský
model Nautila, zevnitř dobově zařízený i s periskopem.

14. 4. 2015 - dopravní výchova. Členové obecní policie zábavnou
formou seznámili děti s dopravními předpisy a poučili děti
o základních pravidlech silničního provozu. Děti si také mohly
prohlédnout základní výstroj a uniformy policistů.
Děkujeme policistům za velmi poučnou a hezkou besedu.

Na závěr nás čekala výstava na železničním nádraží Ostrava
Střed, kde jsme si vyzkoušeli telegraf, výhybky, oblečení
železničářů a sledovali elektrické modely vláčků. Výlet se nám
vydařil, počasí nám přálo a všichni byli se zážitky spokojení.
Poděkování patří paní učitelce Uvírové, která vše připravila,
paní Štajnerové a panu Baronovi, kteří nás na výletě doprovázeli.
Za všechny páťáky Hana Kotlářová
17. 4. 2015 jsme přivítali již potřetí v ŠD „naše myslivce“ členy mysliveckého sdružení „Sosny“ Albrechtice, p. Febra
V. a p. Krauzoviče J.
Děti se velice těšily na tuto besedu. Myslivci seznámili děti
s různými zvířátky v lese, jak se o zvířátka musí starat
a pečovat o ně.
Děti byly velice zvídavé a rovněž je potěšila návštěva mysliveckých pejsků, které si mohly prohlédnout i pohladit.
Děkujeme myslivcům za velmi hezkou a poučnou besedu.
K. Szwedová

EXKURZE ČOV

D

ne 13.5. se žáci 8. třídy zúčastnili pod vedením p. uč.
Kajfošové exkurze do místní čistírny odpadních vod.
Byli jsme seznámeni s celým procesem od počátečního
zbavování vody největších nečistot až po vypouštění do řeky
Stonávky. Za odborný výklad a nové informace děkujeme
p. Miechovi.
Mgr. Barbora Kajfošová
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CIEKAWOSTKI O ŻYCIU W NASZEJ SZKOLE

C

zas bardzo szybko płynie, a w szkole jeszcze szybciej,
ponieważ czas mierzymy od wakacji do wakacji.
Od ostatnich wiadomosći szkolnych, które pokazały się w marcu
tego roku znowu dużo się działo, więc warto o tym napisać.
2 marca dzieci pojechały do Teatru Lalek Bajka w Czeskim
Cieszynie na przedstawienie pt.: O kiju samobiju. Dalsze
przedstawienie teatralne naszej ulubionej „Bajki“ odbyło się
14 maja pod tytułem „Pasibrzuch“.
Wszyscy czwarto - i piątoklasiści wzięli udział w Międzynarodowym konkursie w języku angielskim FOX, który odbył
się 3 marca. Laurów zwycięstwa wprawdzie nie zdobyli, ale
wyszli całkiem nieźle.
Brali również udział w konkursie matematycznym Kangur,
gdzie uczeń IV klasy Adam Recmaniok otrzymał wyróżnienie
w swojej kategorii za zajęcie 6. miesjca spośród 55 uczestników.
Bardzo dobrze wypadł również Michał Fukała z klasy V
zajmując 11. miejsce na 60 możliwych.
8 marca obchodzimy Dzień Kobiet a z tej okazji nasi uczniowie
wystąpili w Domu PZKO w Olbrachcicach w programie Kwiatek
dla pań.
Ciekawym wydarzeniem była obserwacja zaćmienia Słońca
w piątek 20 marca od godziny 9.45 do 12.00. Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali, przez specjalne szkiełka (dar
naszych rodziców), to zjawisko przyrodnicze, które zdarza
się widzieć u nas raz na kilkadziesiąt lat.
Regularnie dbamy o to, by nasi uczniowie zdobyli umiejętność pływania, dlatego i w tym roku szkolnym biorą udział
w kursie nauki pływania w Sibicy.
Tradycyjnie przygotowywujemy programy świąteczne dla
najstarszych obywateli Olbrachcic. Również w tym roku
odwiedziliśmy z programem wielkanocnym 1 kwietnia
seniorów w Domu Opieki Społecznej.
Macierz Szkolna wraz z nauczycielami regularnie przygotowywuje dla dzieci szkolnych oraz przedszkolaków sportowe
popołudnie pełne dyscyplin lekkoatletycznych oraz zabawy.
W tym roku oprócz tradycyjnych biegów na 50 m, biegów
na 300 m, skoków w dal i rzutów dzieci miały wielką zabawę,
ponieważ MSZ zaprosiła pana z zamkiem do skakania – i było
bardzo wesoło. Po rozdaniu medali, dyplomów i nagród,
które zafundowała MSZ, było jeszcze opiekanie parówek
wraz z rodzicami. Kochana Macierzy Szkolna w imieniu
wszystkich dzieci bardzo dziękujemy za wspaniały, wspólnie
z rodzicami spędzony, czas.
Już drugi raz nasi pierwszacy zostali zaproszeni, przez panią
bibliotekarkę z Olbrachcic, na uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na „Czytelnika“. Impreza odbyła się w olbrachcickiej
bibliotece 20 maja o godzinie 15.00. Pierwszacy zostali zaproszeni
wraz ze swoimi rodzicami na pogadankę z czeską pisarką
panią Zuzaną Pospíšilową, która dzieciom przedstawiła swoje
książeczki dla dzieci. Impreza była udana i wszystkim pasowanym „Czytelnikom“ i ich rodzicom bardzo się podobała.
Na pamiątkę dzieci otrzymały książeczkę podpisaną przez
autorkę.
Dzień Matki, to bardzo lubiane święto w naszej szkole.
W tym roku wypadło ono dokładnie na wtorek 26 maja
– dzień, w którym jest ono obchodzone w Polsce. Dzieci pod
opieką nauczycieli przygotowują dla swoich mam zaproszenia,
prezenty, program i mały poczęstunek, w tym roku zdrowe
ciasteczka i kanapki – obrazki.
29 maja sześciu naszych uczniów, Terezka Pasz, Gabka Nožička,
Janek Jeżowicz, Michał Fukala, Krysia Rybar i Mariola Recman,

Reprezentacja szkoły na ILA w Trzyńcu, Gabka Nožička srebrny
medal.

reprezentowało naszą szkołę w Igrzyskach Lekkoatletycznych w Trzyńcu. Najlepszy wynik uzyskała Gabka Nožička,
w skoku w dal w kategorii dziewczyny klasa 4 i 5 zdobyła
srebrny medal.
Nauczyciele szkoły i przedszkola biorą udział w projektach
unijnych ESF + EU + MŠMT + OP Vzdělání pro konkurenceschopnost: „Učitelé online“ oraz „Příprava pedagogů mateřských škol na polytechnické vzdělávání předškolních dětí“.
JK

KROUŽEK NETRADIČNÍCH
VÝTVARNÝCH TECHNIK

P

o celých deset měsíců se skupina 14 dětí od 1. - 3. třídy
žádný čtvrtek nenudila. Za rok si vyrobily velké množství
výrobků, které byly pro radost či užitek. Pár snímků z jejich
činnosti si můžete prohlédnout.
Mgr. Ingrid Demelová
vedoucí kroužku netradičních výtvarných technik
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WIOSNA RADOSNA

LENTILKY OPĚT V AKCI

N

ajnowsze wieści z przedszkola „Wesoła Biedronka“
Wiosna to czas, w którym na naszych wychowanków czeka
najwięcej przyjemności i niespodzianek. Gdy tylko ucichło
echo baliku i emocje po wycieczce do Świata Techniki, wyjechaliśmy na kolejne przedstawienia teatru lalkowego „Bajka“,
starszaki rozpoczęły kurs pływania, wzięliśmy udział w Igrzyskach Lekkoatletycznych organizowanych przez Macierz
Szkolną i przygotowaliśmy program dla kochanych Mam
z okazji ich święta... Były tradycyjne śpiewy, recytacje ale
również, co powoli staje się naszą nową tradycją, dzieci zaprezentowały ruchowe oraz instrumentalne interpretacje słynnych
światowych dzieł muzyki poważnej. Niektóre mamusie uroniły
łezkę ze wzruszenia, ale chwilę później śmialiśmy się i bawiliśmy w przedszkolnym ogrodzie przy wspólnym smażeniu
jajecznicy. W Dniu Dziecka z kolei udaliśmy się do gospodarstwa
Państwa Skotniców, gdzie czekała na nas niezliczona ilość
przeróżnych zwierząt. Mogliśmy pokarmić owce, kury, kaczki
i inne nieznane dla nas do tej pory ptaki, jednak największe
wrażenie zrobiły na nas małe prosiaczki przepychające
i przewracające się wzajemnie. Były przesłodkie!
Korzystając z okazji, pragniemy się pochwalić niemałym
sukcesem w konkursie Głosika - dziecięcej rubryki Głosu
Ludu. Naszym zadaniem było zbieranie kuponów konkursowych z sobotnich wydań gazety. W staraniach wsparli nas
rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi, a także Klub Kobiet
miejscowego koła PZKO. Nasze wspólne starania zaowocowały
zaszczytnym II. miejscem, za które otrzymaliśmy nagrodę
pocieszenia! Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, niezwykle uradował nas fakt, że mamy tylu sympatyków
i że możemy liczyć na solidarność naszej społeczności.
Za nami również dwie wycieczki: jedna do ostrawskiego
planetarium, druga do muzeum straży pożarnej w Czeskim
Cieszynie. Na Zamościu odbył się 13 czerwca tradycyjny
festyn, gdzie nasze przedszkolaki i uczniowie szkoły wystąpili
w kolorowym, cyrkowym programie.
Przed nami końcówka roku, ale wcale nie zwalniamy tempa.
Czeka nas uroczyste pożegnanie dzieci, które pójdą od września
do pierwszej klasy, a pod koniec czerwca wypatrujcie pierwszego
wydania naszego wspólnego tabla.
W imieniu całego grona pedagogicznego i pracowników przedszkola, życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji!
AW

SOUTĚŽÍME S MATEMATIKOU

Z

ajímá Tě matematika? Rád řešíš zvláštní úlohy? Je pro
tebe hledání a objevování nových řešení výzvou?
To jsou otázky, které si kladou naši žáci, kteří pravidelně
pokoušejí štěstí v matematických soutěžích.
Matematická soutěž Pangea umožňuje porovnat síly s ostatními
žáky z celé České republiky.
Také jsme soutěžili v matematické olympiádě v Karviné.
Do 1. kola této soutěže se z naší školy přihlásila děvčata z 6.A
a postoupila rovnou do okresního kola. Jsou to: Anička
Folwarczná a Sára Ruhswurmová.
Dále jsme bojovali v matematických soutěžích „Matematický
Klokan“ a „Pythagoriáda“.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Fialová nám sluší...
Dívky z 5.A a 9. A při nácviku na Radovánky.

Páni kluci v modrém.
Chlapci z 5.A při nácviku na Radovánky jako jeden muž.

Všem drží palce paní učitelka Dagmar Uvírová

EXKURZE DO PLANETÁRIA

Ž

áci 9. tříd naší školy dne 25.5.2015 navštívili nově
zrekonstruované Planetárium Ostrava. Pořad Spanilá jízda
Sluneční soustavou se nám líbil. Navštívili jsme také nově
otevřené Experimentárium. Tvoří jej interaktivní exponáty
určené ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů.
Například jsme si vyzkoušeli, jaké to je vyskočit si na měsíčním
povrchu. Viděli jsme sami sebe v infračerveném světle. Řídili
jsme vozítko na Marsu.
Možná by to mohl být tip na rodinný výlet.
Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Irena Ruhswurmová
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JSME GLOBE ŠKOLA!

P

oznáváme prostředí v okolí naší školy a přispíváme
ke zlepšení jeho kvality.

GLOBE at Night opět v Albrechticích!

Poznáte souhvězdí na obrázku? Díváte se rádi na hvězdy?
My ano, proto jsme se připojili k celosvětovému sledování
světelného znečištění noční oblohy.
V pátek 10. dubna 2015 jsme se zapojili do celosvětové kampaně na sledování světelného znečišťování ovzduší. Tentokrát
jsme pozorovali souhvězdí Lva.

GLOBE GAMES po osmnácté tentokrát v Praze!
Každoročním vyvrcholením programu GLOBE je celorepublikové čtyřdenní setkání žáků, učitelů, spolupracujících vědců,
GLOBE veteránů a organizátorů z TEREZY - GLOBE Games.
Setkání nabízí učitelům i žákům mimořádnou příležitost
potkat se s ostatními „GLOUBÁKY“ z celé republiky, sdílet
své úspěchy i nové zážitky, inspirovat se a motivovat pro další
práci i objevovat nová místa netradičním způsobem. Významnou
součástí akce je GLOBE konference, na které týmy představují
své projekty. Akce se každoročně účastní čtyřčlenné žákovské
týmy v doprovodu 1-2 učitelů z cca 30 škol.
Letos byly GG výjimečné už tím, že slavily 20 let od svého
vzniku. A oslavili jsme to opravdu pořádně. Naši velkou
zeměkouli jsme dokouleli ze Staroměstského náměstí na
Václavské náměstí, pak jsme slavnostně zahájili letošní hry
v Lucerně.
Celý pátek jsme prezentovali naše projekty na studentské
konferenci, kde žáci představují formou prezentace a plakátů
své GLOBE projekty. Naše děvčata prezentovala projekt
s názvem „Škeble rybničná v Těrlické přehradě“, prezentace
se jim moc povedla a naše dívky byly oceněny i porotou.
A kdo nás v Praze reprezentoval? Byla to Anna Folwarczná,
Natálie Macurová, Kateřina Pipreková a Sára Ruhswurmová
z 6.A.
Program byl doplněný zajímavými dílnami a diskuzemi
s vědci a dalšími odborníky. V sobotu jsme se zúčastnili
terénní hry v údolí Kunratického potoka, který skrýval spoustu
tajemství a přírodních zajímavostí. A na závěr ožil areál
Základní školy v Kunraticích oslavami 20 letého výročí programu GLOBE.
Děkuji děvčatům za celoroční práci a už nyní se těšíme
na příští GLOBE Games, které se uskuteční skoro za rohem
– v Karviné.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Kampaň GLOBE at night probíhá každoročně již od roku
2006 a připojit se může opravdu každý. Na severní polokouli
sledujeme viditelnost hvězd v souhvězdí Orion, Lva a nově
i Labutě, Herkula, Pegasa nebo Persea.
GLOBE at Night má upozorňuje na problematiku světelného
znečištění, správného používání osvětlení, na plýtvání energií
a ovlivnění životního prostředí nadbytečným osvětlením.
A proč pozorujeme světelné znečišťování?
Tak třeba proto, že:
Ušetříme elektřinu na zbytečné svícení, dosáhneme větší
bezpečnosti na silnicích i na chodnících, přejeme klidný
spánek pro lidi a klidnější, méně rušený život pro noční živočichy a nad našimi hlavami se bude opět klenout temnější
obloha plná hvězd.
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TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

P

ilotní sběr dat PISA 2015
Naše škola byla vybrána pro pilotní sběr dat již pátého
cyklu mezinárodního projektu OECD PISA.
Vybraní patnáctiletí žáci se 10. dubna 2014 zúčastnili počítačového testování, zaměřeného především na přírodovědnou
gramotnost a schopnosti žáků řešit mezipředmětové problémové úkoly.
Šetření jsme se zúčastnili spolu s dalšími 358 školami z celé
České republiky. V současné době se projektu účastní žáci
z více než 70 zemí celého světa.
Výsledky testování pomohou ČŠI připravit ostré testování
PISA 2015 a slouží k porovnávání schopností patnáctiletých
žáků.
Více informací o projektu PISA naleznete na webových
stránkách České školní inspekce www.csicr.cz
Testování se v naší škole uskutečnilo v průběhu jednoho dne.
Celková doba testování byla přibližně 4 hodiny.
V naší škole bylo testováno 16 žáků, kteří byli vybráni na
základě jednotného mezinárodního kritéria, kterým je věk žáka.
Testování bylo realizováno v „zelené“ počítačové učebně.

Žáci vyplnili test, na který měli 120 minut, a žákovský dotazník,
pro který byla stanovena délka 30 minut.
Elektronické dotazníky vyplňovali i učitelé testovaných žáků
a ředitelé škol.
Počítačový test zadávali Mgr. Zdeněk Feber a Mgr. Irena
Ruhswurmová, kteří byli proškoleni pracovníky národního
centra.

TAKÉ ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE OPĚT
ZJIŠŤOVALA VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 9. ročníků
základních škol, a to v oblasti společenskovědních předmětů
a přírodovědných předmětů.
Do testování bylo zařazeno cca 2 300 škol. Každý z obou ověřovacích testů o délce 75 minut zahrnoval úlohy tří vzdělávacích oblastí (chemie, fyzika, přírodopis v případě testu přírodovědného přehledu, dějepis, výchova k občanství, zeměpis
v případě společenskovědního přehledu).
Výsledky byly žákům a školám zpřístupněny bezprostředně
po ukončení, souhrnně pak budou k dispozici v průběhu června
2015. Výsledky poskytnou objektivizovanou informaci o tom,
do jaké míry žák dosahuje očekávaných výstupů příslušného
rámcového vzdělávacího programu v oblastech, které jsou do
testů zahrnuty, v čem je slabší a v čem naopak požadavky
splňuje. Informace bude podrobná a bude poskytovat jak údaje
souhrnné, tak údaje týkající se výsledků v jednotlivých
částech testu.

Mgr. Irena Ruhswurmová

KVĚTINKOVÝ DEN V ALBRECHTICÍCH

J

e až neskutečné, jak krátká doba je jeden rok. Alespoň
to tak připadá s každoročním konáním Dne proti rakovině
– květinkovým dnem. A opět tuto akci podpořilo mnoho
občanů Albrechtic.
Přispěla k tomu i naše děvčata z 9. ročníků, která se stala
ve středu 13. května členkami tisícihlavého týmu dobrovolníků
z celé ČR. Tito dobrovolníci vybírali příspěvky pro sbírku
Českého dne proti rakovině. Symbolem sbírky byl žlutý kvítek
měsíčku lékařského se stříbrnou stužkou.
„Minimální příspěvek je dvacet korun a můžete věnovat
i více. Za něj obdržíte symbolický žlutý kvítek,“ to jste mohli
slyšet od Veroniky Ševčíkové, Natálie Bořutové, Michaely
Chnúrikové a Karolíny Szczygielové, pokud jste je ve středu
v Albrechticích potkali.
Upřímně děkujeme všem ochotným dárcům, kteří ve středu
13. května za slunečného počasí sbírku podpořili a ozdobili
se tak žlutým kvítkem a vyjádřili svou solidaritu s nemocnými
rakovinou a také samozřejmě děvčatům, která tuto sbírku
v Albrechticích pořádala.
Mgr. Irena Ruhswurmová
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MINIVOLEJBAL „O POHÁR STAROSTY OBCE ALBRECHTICE“

P

o předání titulu PŠ ČVS ZŠ Albrechtice se okamžitě zrodil
nápad zorganizovat závěrečný interní turnaj v minivolejbalu
klubu VKO u příležitosti Dne dětí 2015, „en plein air“ venku.
Nechyběl nám k tomu souhlas obce ani vedení školy, a přestože
času k realizaci akce bylo pramálo, vše se nakonec podařilo
díky bláznivé energii pana Saida a ještě bláznivějšího nápadu
pana Pelikána.
V sobotu dne 30. 5. 2015 v 6 hodin ráno byly postaveny volejbalové kurty. Pitný režim, hudba, později i bufet byl v provozu.
Po příchodu dětí s rodiči začala panovat krásná rodinná atmosféra na pozadí Dne dětí. Nic nebránilo tomu, abychom se
vrhli do rozlosování prvního turnaje „O pohár starosty
Albrechtic v minivolejbale“.
Pětihodinové soutěžení v úžasné atmosféře přineslo následující
výsledky:
Oranžová kategorie 1: ZŠ Těrlicko
Oranžová kategorie 2: ZŠAlbrechtice
Modrá kategorie 1: ZŠ Šenov
Modrá Kategorie 2: ZŠ Vratimov
Pohár starosty obce Albrechtice získala ZŠ Šenov ve všech
kategoriích dohromady.
Cenu za nejlepší budoucí talent získal Jakub Malík.
V tomto prvním turnaji minivolejbalu se zúčastnilo devadesát
dětí z deseti různých základních škol, což byl pro nás velký
úspěch a my věříme, že příští rok se počet zúčastněných ještě
navýší…
Závěrem bych rád poděkoval panu Pelikánovi za víru v úspěšnost
realizace akce, panu Martinu Vaculíkovi za administrativní
vedení celé akce, vedení školy za materiál a aparaturu, trenérům
za skvělou spolupráci, rodičům za nenahraditelnou podporu
a dětem za jejich snahu a píli. Velký dík patří samozřejmě
také majiteli fotbalového bufetu, který nám usnadnil dlouhou
administrativní cestu.

Osobně jsem moc rád, že ZŠ Albrechtice prošla úspěšně druhou
fází ve školní volejbalové koncepci, kde nejen, že připravuje žáky
pro klub, ale vede také své žáky k lásce k této disciplíně jako
takové, bez toho, aby tito byli samotnými extraligovými hráči.
ZŠ dále organizuje různé turnaje ve všech žákovských
kategoriích (mini, ml. žáci, st. žáci) na klubových úrovních
nebo na těch školních a to v kategorii hoši nebo dívky,
na základě čehož byl škole prodlouženo partnerství s klubem
VK Ostrava a dokonce i s ČVF. Mimoto škola získala pochvalu
za aktivitu v Asociaci AŠSK a na okresní úrovni za totéž
v Asociaci Juventus.
Said Habboudji

ALEXANDR MAIKRANZ SE ÚSPĚŠNĚ ZÚČASTNÍL MISTROVSTVÍ SVĚTA
JUNIORŮ A DO 23 LET VE SLALOMU NA DIVOKÉ VODĚ V BRAZÍLII

S

edmnáctiletý juniorský kajakář Alexandr Maikranz,
podporovaný ve sportovní činnosti také naší obcí, se na
Mistrovství světa juniorů a do 23 let ve slalomu na divoké
vodě neztratil. Šampionát se konal ve dnech 22. až 26. 4. 2015,
na umělé slalomové dráze v brazilském Foz do Iguazu. Čeští
kanoisté do Brazílie přicestovali tři týdny před započetím
šampionátu. Cílem bylo zejména aklimatizovat se a přivyknout
si vodě na slalomové dráze, tj. na její specifické proudy, vlny
a vodní válce. Tento záměr však zcela nevyšel. Několik dní
byla slalomová dráha „na suchu“ a slalomáři museli trénovat
na klidné vodě. Do turbíny, přes kterou se přivádí voda z řeky
Rio Paraná do slalomové dráhy, vplul krokodýl a poškodil ji.
Když technici turbínu opravili a voda začala konečně téci,
nebyli slalomáři na dráhu opět puštěni. V dojezdovém prostoru
se utábořili jiní krokodýli, bylo nutné predátory vyhnat. Až
poté mohli slalomáři na trať.
Alexandr Maikranz si i přes absenci všech plánovaných
tréninků na slalomové dráze na její vodu přivykl. Kvalifikaci
čistou jízdou bez trestného doteku vyhrál. Jistící semifinálovou
jízdou si následně zajistil postup mezi deset nejlepších
juniorských kajakářů světa. Ve finále K1-Men Junior pak

Saša vybojoval krásné 5. místo. Saša tak potvrdil, že se s ním
mezi slalomovými bránami na divoké vodě musí počítat.
Výsledky a záznam jednotlivých jízd lze shlédnout na internetové stránce http://www.canoeliveresults.com/event/2015/
foz-iguazu-junior-u23-world-championships.php
Ing. Petr Maikranz
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ZŠ ALBRECHTICE VEDOU HAVÍŘOVSKOU ŠKOLNÍ LIGU
V TAG RUGBY PRO ROK 2014/2015

V

e školním roce 2014/2015 opět sportují jak žáci prvního
stupně, tak i žáci druhého stupně ve školním kroužku
Tag Rugby (bezkontaktní forma rugby) při ZŠ Albrechtice.
Každá skupina trénuje zvlášť, mladší žáci mají tréninky
v pondělky a starší pak v pátky. Tréninky jsou zaměřeny nejen
na nácvik prvků a hry Tag Rugby, ale také na všeobecný tělesný
rozvoj žáků.
Mladší žáci se stále pravidelné soutěže neúčastní, ale od loňského září byly pro ně připraveny čtyři společné tréninky se
stejně starými hráči rugby ze sportovního klubu RC Havířov,
dvakrát na hřišti a dvakrát v tělocvičně. Tréninků kroužku
mladších žáků se v poslední době účastnilo pět chlapců a dvě
dívky, z těch zkušenějších to byli Filip Kubica, Matěj Šimara
a Matyáš Daňhel, kteří trénují a hrají od loňského školního
roku.
Skupina starších žáků je zkušenější a tvoří ji tito hráči družstva:
Jakub Kačmarčík, David Adamec, Pavel Novobilský, Jiří
Dziedzic, Daniel Uhrin, Dominik Nekoranec a Sylvie Zajícová.
Družstvo ze ZŠ Albrechtice se pravidelně každoročně zúčastňuje Havířovské školní ligy v TAG RUGBY a již jednou získalo do trvalého držení putovní pohár za tři vyhrané turnaje.
V rámci 8. ročníku Havířovské školní ligy v TAG RUGBY
pro rok 2014/2015 se již uskutečnilo 8 turnajů, z toho 5 turnajů se uskutečnilo na venkovním hřišti (ragbyové hřiště v Havířově) a 3 v tělocvičně.

V obranné akci je Jakub a za ním ho sledují David a Michal.

Dan s míčem útočí, sleduje ho Jakub v černém tričku.

Družstva ze ZŠ Albrechtice a ZŠ Gorkého postupují do finále
Celostátního turnaje školní ligy Tag rugby, které se uskuteční
16. června 2015 opět na hřišti RC Tatra Smíchov. V loňském
roce obsadilo družstvo ZŠ Albrechtice celkové čtvrté místo.
Ing. Radomír Kloda

RODINA A ŠKOLA VÁS ZDRAVÍ
O míč bojuje Dominik se soupeřem ze ZŠ Gorkého.

V osmi turnajích se celkem představilo 6 družstev z havířovských škol a družstvo ze ZŠ Albrechtice, avšak pouze družstva
ze ZŠ Gorkého a ZŠ Albrechtice se zúčastnila všech turnajů.
Všechna družstva vždy po každém turnaji obdržela za umístění v turnaji diplomy a připsala si za umístění v turnaji body
do průběžného bodování. Družstvo ZŠ Albrechtice vyhrálo
pět turnajů, jedenkrát skončilo druhé a dvakrát obsadilo třetí
místo. Ziskem 67 bodů (druhé družstvo ZŠ Gorkého získalo
pouze 49 bodů) je první před posledním turnajem a již nemůže
být nikým o prvenství v tomto ročníku Havířovské školní ligy
v TAG RUGBY připraveno.

V

ážení rodiče, kamarádi a přátelé. Školní rok se blíží ke
svému konci. Proto mi dovolte zhodnotit tento rok
z pohledu Rodiny a školy. Školní rok 2014/2015 se nesl v duchu
nových akcí. Zorganizovali jsme např. Svatomartinskou
zábavu, Školní ples, Albrechtický Permoník, smažení vaječiny a Radovánky. Všechny jmenované akce byly velmi úspěšné
a velká návštěvnost, spokojenost a dobrá nálada všech zúčastněných nás přesvědčila, že o tyto akce máte zájem. Dovolte
mi, abych Vám všem poděkoval za přízeň, za společné zážitky z akcí a doufám, že příští rok se opět uvidíme.
Všem přeji krásné a slunné prázdniny plné pohody.
Za Raš Albrechtice
Marek Miech, předseda
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA

Z

hodnocení sportovních a turistických akcí od ledna do
května 2015.

V únoru TJ zajistila výšlap na Godulu z Komorní Lhotky.
Akce se velmi líbila.
V březnu naše TJ zajišťovala pro MsKASPV turnaj žáků ve
florbalu v hale ve Stonavě. Účast: Hladké Životice, žáci
ze ZŠ Stonava, kteří jsou v evidenci TJ a žáci ze ZŠ Albrechtice.
Starší žáci
1. místo TJ Albrechtice (Stonava)
2. místo ZŠ Albrechtice (Stonava)
3. místo Hladké Životice
Mladší žáci
1. místo Hladké Životice
2. místo TJ Albrechtice (Stonava)
Všem soutěžícím blahopřejeme!
V březnu se naše cvičitelky zúčastnily jako lektorky krajského
semináře v Pustkovci, kde Karla Králová měla hodinu
s činkami a Dagmar Pipreková předvedla balanční plochy –
rozvoj rovnováhy, účinné posilování. Akce byla velmi úspěšná.
V měsíci dubnu se naší členové zúčastnili turnaje bowlingu
v Karviné.
1. místo získal Karel Cielecki, 2. místo Kristina Cielecká,
3. místo V. Krčmářová
Blahopřejeme!
Květen je pro TJ velmi náročný. 1.5. jsme se zúčastnili 40
pochodů za Pohledy z Rybí okres Nový Jičín. Trasa byla
vyznačena na 13,5 km a 25 km. Naše děvčata I. Nogolová,
D. Hauptová, E. Szewieczková a D. Jablecká si vybraly tu delší
trasu a došly až na Štramberskou Trúbu. Za to jim patří poděkování. Akce se velmi líbila. Zúčastnilo se 35 turistů.
8.5. po několikáté se odehrál turnaj v nohejbale. Účast 6 družstev
a to TJ Albrechtice a Internacionál Petrovice a příchozí.
1. místo získali členové TJ Internacionál Petrovice
2. místo členové TJ Albrechtice
3. místo členové z Petrovic
Všem blahopřejeme!
9.5. se na hřišti v Albrechticích odehrál turnaj ve woodballu.
Účast 32 soutěžících z toho členové z TJ Albrechtice, Kovony
Karviná, SK SPV Havířov a příchozí z okolí. V jednotlivcích
obsadili:
1. místo Vladimír Kampas, 2. místo Vasil Kurej, 3. místo
Tomáš Grym
V družstvech se umístili:
1. místo Vladimír Kampas a Otto Kampas
2. místo Radka Kampasová a Blanka Hřebačková
3. místo Otto Polák a Vasil Kurej
Všem blahopřejeme!
Dne 16.5. se v prostorách tělocvičny Základní školy uskutečnil již 16. ročník Volejbalového turnaje smíšených družstev
„O pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady“.
Turnaje se zúčastnily družstva Horních Bludovic, Soběšovic,
Těrlicka a Albrechtic. Pořadatelem bylo družstvo Těrlicka.

Nohejbalový turnaj.

Na zahájení všechny přivítal starosta z Těrlicka a starosta
z Albrechtic. Vítězem se stalo družstvo Albrechtic, které
vyhrálo všechna utkání.“ Chtěl bych poděkovat řediteli ZŠ
za poskytnuté prostory, kuchařkám za perfektní oběd, obci
Albrechtice za podporu a zvlášť panu starostovi, který nám
celou dobu fandil“.
Za volejbalový oddíl Milan Klívar
18.5. pro starší ženy byl připraven mini woodball spojený
se smažením vaječiny.
Jak se ženy umístily? Na 1. místě Bronislava Struhalová
2. místo Alena Rašková a 3. místo Marcela Palowská
Všem děkujeme za účast a oceněným blahopřejeme!
23.5. ve Stonavě proběhly atletické závody ve čtyřboji pořádané
MsKASPV.
Účast: okres Nový Jičín, Frýdek Místek a Karviná
Umístění žáků okresu Karviná:
Mladší žáci I.
3. místo Martin Čuba
Mladší žákyně I. 1. místo Denisa Grabowská
Mladší žáci II.
3. místo David Wawrzyk
Mladší žákyně II. 1. místo Tereza Čubová
3. místo Martina Glogarová
Starší žáci III.
2. místo František Štipka
3. místo Vojtěch Gabrhel
Starší žákyně III.
3. místo Sofie Melicherová
Starší žáci IV.
3. místo Lukáš Šurik
Starší žákyně IV.
1. místo Kateřina Sedlmajerová
Dorostenci:
2. místo Daniel Bůček
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem soutěžícím, kteří
nás v letošním roce reprezentovali nejen za TJ Albrechtice
u Českého Těšína, obec Albrechtice, okres Karviná a Moravskoslezský kraj, ale také těm, kteří postoupili do republikového
finále, které se konalo 6.6.2015 v Třebíčí. Rovněž patří poděkování cvičitelům, trenérům a rodičům, že mají porozumění
a děti podporují ve sportu.
Rovněž děkuji celému výboru za práci, kterou po celou
hodnocenou dobu odvedl.
Vážení sportovní přátelé, přeji všem krásné, slunné prázdniny
a po prázdninách se budeme opět na vás těšit v tělocvičně.
A proč? Protože POHYB JE ŽIVOT!
Za výbor TJ Albrechtice u Českého Těšína
Předsedkyně Dagmar Pipreková
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Pětiletá Nelinka prodělala mozkovou příhodu.
V USA jí doporučili rehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice.
„Nela měla čtyři roky, když jsme byli na dovolené. Tam náhle zkolabovala. Vrtulník ji odvezl do nemocnice,“ vzpomíná maminka Olga
Kuiper na dramatické okamžiky. Lékaři dlouho zkoumali, co se dívence vlastně přihodilo, než zjistili, že prodělala cévní mozkovou
příhodu, která už dávno není jen nemocí starších. Postihuje i lidi v produktivním věku, ovšem u dětí je výjimečná.
Holčička ochrnula na polovinu těla. Rehabilitace Nelince pomohla opět se
postavit na nohy, ale stále nedokázala používat pravou ruku. Zoufalí rodiče se
dozvěděli o metodě CI Therapy a úspory vložili na to, aby odletěli s dcerou do
Ameriky, kde podstoupila skupinovou léčbu. „V USA nám řekli, že v České
republice právě vyškolili terapeuty a lázně Klimkovice jsou první ve střední
Evropě, kde tuto léčbu najdeme,“ říká maminka Olga. Malá Nela tedy jako
první dítě ve střední Evropě nastoupila do Sanatorií Klimkovice na unikátní
léčbu mozkové mrtvice metodou CI Therapy.
Nela měla po tři týdny zcela zafixovanou zdravou ruku, a to proto, aby jí
mozek vyhodnotil jako nefunkční a začal používat ruku poškozenou. „Vše
probíhá zábavnou formou a to tak, že dítě si hraje a vlastně dělá přesně
pohyby, které my chceme. Tedy jaksi rehabilituje, aniž si to uvědomuje. Když
Nela přijela, měla téměř nepohyblivý ukazováček. Tady se nám podařilo
uvolnit celou pravou ruku i natáhnout prsty.

Pohyb ukazováčku se výrazně zlepšil, takže nakonec jím dokonce začala
ovládat tablet,“ líčí fyzioterapeutka Karin Laská. Nela strávila rehabilitací
téměř čtyři hodiny denně. A bavilo jí to, nikdo jí totiž nenutil do otravného
cvičení. Vlastně si celou dobu spolu s fyzioterapeutkami hrála.
Rehabilitovala, aniž by to věděla, a ještě si přitom dobře bavila. Malá Nela
udělala za tři týdny neskutečný pokrok. Naučila se uchopovat věci a používat
všechny prsty.
CI Therapy je rehabilitační metoda, která opakovanými pohyb učí mozek tak,
aby některá jeho zdravá část převzala funkci té postižené. Nepostižená
končetina se zcela znehybní třeba dlahou a člověk je nucen používat
postiženou končetinu, až se v mozku vytvoří nové dráhy i spojení a mozek se
opět naučí končetinu ovládat. Pomocí tréninku nemocné ruky ve skutečnosti
pak trénuje mozek.
Maminka je s dítětem po tři týdny v sanatoriu. Terapeuti léčbu doporučují
třikrát do roka.

z

Oblastní zastoupení
AVON
Barbora Koneszová
nezávislý reprezentant společnosti
Možnost registrace, vyzkoušení výrobků,
poradenství a servis.
pondělí - pátek od 8.00 do 16.00
nebo kdykoliv po telefonické domluvě

Najdete nás na ul. Těšínská 195
GSM +420 603 834 874
avon.albrechtice@seznam.cz

KUTILKA s.r.o. Albrechtice

KOMINICKÉ

Koupím dům,
chatu nebo parcelu.
I zadlužený.
Prosím nabídněte.
t.č.: 608 370 379

nabízí v měsících
červenec, srpen, září
výměnu či montáž zdarma
při koupi vodovodních baterií.
(Hezkého vzhledu, lidových cen,
se zárukou 5 let a pozáručním servisem.)

Dále nabízíme poradenství
v oboru voda, plyn a topení.
PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ

SLUŽBY

Ctibor Izaiáš
Hornická 651, Albrechtice
(nové sídliště)

Mobil: 724 810 632

TONERY, INKOUSTY

repasované i originální
Stroje na laminování a vazbu dokumentů,
včetně spotř. materiálu, skartovače,
řezačky a jiná kancelářská technika
Jan Rusina, Albrechtice, tel.: 603 417 109,
(rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com
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P
EDIKÚRA
VE ZDR. STŘEDISKU

Pohřební služba ARON

Alena Kašparová, kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
• lakování
• depilace horkým voskem
• parafínové zábaly
• masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

Havířov-Město, ul. Národní třída 1541/14a
Držitel Znaku kvality

nepřetržitý provoz tel.
737 238 105, 737 238 106, 596 815 131
www.pohrebnisluzbahavirov.cz
20 let poskytujeme pohřební a hřbitovní služby
Právní záležitosti

s obèany a podnikateli projedná a vyøídí
každé pondìlí mezi 14.00 - 15.20 hodin
na Obecním úøadì v Albrechticích v 1. patøe
(zasedací místnost)

JUDr. Marcela Žorièová

formou poradenství, sepisování listin, žalob,
smluv vèetnì kupních, také pøevody nemovitostí
a zøizování vìcných bøemen.
Kontakt možný i na tel. è.
Ha 596 810 741, 603 447 219
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