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Vážení přátelé,
občané Albrechtic,
Máme tady období, kdy vše krásně kvete, všude je
přítomná vůně posečené trávy a naše okna opět zdobí truhlíky s pestrou škálou květin. Vnímavý občan to
určitě postřehne a zároveň je motivován k vlastnímu
úsilí vylepšit v rámci svých možností i to své okolí.
K tomuto období neodlučně patří i návrat dvojice
našich čápů do „albrechtického čapího hnízda“. To
vše vytváří příjemnou atmosféru období na přelomu
jara a léta, která vybízí k výletům do přírody, kde si
můžeme srovnat myšlenky a jen tak si trochu odpočinout od spěchu a stresu. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají ke
zkrášlování naší obce a tím spoluvytvářejí prostředí,
kde se nám všem žije hezky a všude kolem nás je přítomná pozitivní energie.
Váš starosta

Probíhající opravy
v naší obci
(str. 5)

Jak jsme vítali jaro
v mateřské škole
(str. 8)

Turnaj mladších
přípravek ZINA CUP
(str. 16)
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RADA OBCE
za období od 11. 2. 2016 do 12. 5. 2016 projednala:
 poskytnutí ﬁnančního daru společ-

nosti Senior Domy Pohoda Český Těšín a.s., se sídlem Svojsíkova 2087, 737
01 Český Těšín, IČ: 24135160, ve výši
3.000,-Kč,
 uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2016
s auditorem Ing. Jiřím Turoněm se sídlem Palackého 689/2, 736 01 Havířov
– Město, IČ: 47173548,
 schválení poskytnutí příspěvku Obce
Albrechtice ve výši 50,-Kč na očkování
psů proti vzteklině, které proběhlo 19. 5.
2016, těm majitelům psů, kteří zaplatili
místní poplatek ze psů na rok 2016,
 souhlas s nabídkou POLAR televize
Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova
710/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25859838, k zajištění televizního
pořadu „Albrechtice Miniexpres“,
 schválení pořizovatele Studie využitelnosti budovy Dělnického domu

v Albrechticích společnost ROGING,
Ing. Arch. Káňa Igor, se sídlem Kadlčákova 1502, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 15407233, za cenu 292.820,- Kč
(vč. DPH),
 schválení editora publikace k 250-ti
letům dřevěného kostela sv. Petra a Pavla BcA. Marka Santariuse,
 souhlas s uskutečněním Albrechtické pouti dne 3. 7. 2016 na části ul. Obecní před Obecním úřadem Albrechtice,
 souhlas s uskutečněním Dětského
duatlonu dne 18. 6. 2016 od 14.00 hod.
na části ul. Osvobození (u fotbalového
hřiště),
 souhlas s uspořádáním Albrechtického sprint triatlonu dne 23. 7. 2016 částečně na území obce Albrechtice v trase místních komunikací ul. Rekreační,
Rybářská, Obecní a Hornická za plného
silničního provozu.
Ing. JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 23. 2. 2015 projednalo:
 schválení uzavření Smlouvy o zříze-

ní věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – Splašková kanalizace obce
Albrechtice – místní část Zámostí I. Etapa – Zámostí Sever,

jsou k dispozici na webových stránkách
obce www.obecalbrechtice.cz.

 souhlas s podáním žádosti o dotaci
k pořízení nové cisterny pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce Albrechtice.

Vážení spoluobčané,
sděluji vám, že 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. – úřední deska

Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice

Ing. JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice

Blahopřejeme jubilantům!

VÍTÁME
nové občánky
Obce
Albrechtice
Soﬁe Vavrysová, Mikuláš Mikuš,
Kristýna Starzyczná, Laura Kotalová,
Adéla Juhaňáková.

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.

kteří oslavili nebo oslaví v 2. pololetí roku 2016
významné životní jubileum:
Tadeáš Siuda, Markéta Vaculíková, Eva Jerigová, Marie
Šipulová, Libuše Grzegorzová, Kristina Branikovičová,
Irena Štěpánová, Aleksandra Werner, Lubomír Koka,
Alžběta Lukoszová, Stanislav Kalina, Leokadie Hajdová,
Barbora Kornasová, Josef Kornas, Vanda Vilímcová,
Anna Böhmová, Valerie Przeczková, Jarmila Divišová,
Alena Havranová, Bronislava Doleželová, Alžběta
Chmielová, Leopold Galuszka, Marie Haroková, Ivonka
Guńková, Mária Dominová, Alena Žebroková, Ludmila
Walová, Bronislava Delongová, Ludmila Tomicová, Růžena Marcolová,
Bronislava Křístková, Dagmar Buryová, Vilém Pytlik, Pavel Kurek, Karel
Cielecki, Zdislav Michejda, Josef Sikora, Ludmila Makówková, Adolf Prymus,
Marie Matuszynská, Cecilie Krochmalná.

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost:






narození dítěte
uzavření manželství
změna jména či příjmení
úmrtí
aby tuto skutečnost nahlásili na matriku Obecního úřadu Albrechtice,
dveře č. 22 (1. patro). Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ,
matrikářka
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Srdečně zveme na

Albrechtickou
pouť
která se uskuteční
v neděli 3. 7. 2016
před budovou obecního úřadu.
 Pouťové atrakce, občerstvení
a stánkový prodej zajištěn.
 V 19.30 hod. se můžete těšit na
vystoupení kapely NEBE.

VYJÁDŘENÍ ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN (VZP A 211)
K REHABILITACI
V ALBRECHTICÍCH
I po několika opakovaných žádostech
o uzavření smluv o poskytování služeb v odbornosti – fyzioterapie v obci
Albrechtice, bylo výsledkem zamítavé stanovisko. Důvodem je dostatečné množství těchto služeb v okolí. Dle
vyhlášky VZP je dojezd pro odbornost
rehabilitace do 45 min.
Mgr. LADA ČERVENKOVÁ,
rehabilitace Albrechtice
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OBCE: SEČENÍ POZEMKŮ
Magistrát 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 posečeny v termínu do 30. 6.
2016.
V lokalitách mimo obytnou zástavbu
(ve volné přírodě) z důvodu výskytu
zvěře, žádáme o posečení v termínu do
31. 7. 2016. Pracovník odboru životního
prostředí bude 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,
referent odboru životního prostředí
MM Havířov

VÝZNAMNÁ JUBILEA
MANŽELSTVÍ

Bliží se
ŠTÍT ALBRECHTIC

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

Dne 25. 6. 2016 se uskuteční 43. ročník Štítu Albrechtic v Albrechticích
u Lanškrouna. Zahájení fotbalového
turnaje proběhne v 8.00 hod.
Pro sportovní nadšence a fanoušky bude vypraven autobus. Zájemci,
hlaste se u vedoucího zájezdu:
Ing. Marek Kloza
tel.: 725 795 075.

Padesátka a Route 66

Snad nejslavnější cestou USA je Route
66. Letos má tato „americká matka cest“
už 90 let. Je tomu padesát let, co se psal
letopočet s jejími dvěma šestkami – rok
1966. Kdo v tom roce vykročil na svou
životní Route 66, tak slaví letos kulatou
padesátku. Z mnoha světově známých
osobností jsou to např. Cindy Crawford,
Selma Hayek, Kiefer Sutherland, Mike
Tyson. Z tuzemských celebrit Lucie Bílá,
Richard Genzer, Lou Fanánek Hagen,
Vladimír Hron, Zdeněk Izer, Jiří Langmajer, Daniel Nekonečný, Jan Železný.
Mezi padesátníky letos vstupuje také 54
našich albrechtických spoluobčanů – 17
dam a 37 pánů.
Podle čínského horoskopu je rok 1966
od 21. ledna pod znamením koně, v živlu ohně a v aspektu jang. Kůň se řekne
čínsky Ma. Jedná se o všestranné znamení, které si přímo libuje ve společnosti. Většinou jsou velice extrovertní povahy. Rádi jsou středem pozornosti a na
sebe upozorňují. Vyhledávají koncerty,
kina, divadelní představení i sportovní
utkání. Ve společnosti se pohybují ladně
a přirozeně. Mají velký řečnický talent,
kterým dokáží okouzlit téměř každého.
Jsou rození vůdci. Umí ovlivnit davy.

Koně rádi poslouchají sebe, ale jiné jen
když jde o chvalozpěvy na jejich osobu.
V cestě za důležitými cíli jsou ctižádostiví a egoističtí. Jejich temperamentní povaha je příčinou, že často jednají zbrkle
a málokdy si nechají poradit.

Kůň je velice pilný a umí to v práci
s čísly. Pro své řečnické vlohy a charisma může být úspěšným politikem i ekonomem. Chová-li se k lidem s respektem, spolupracovníci nebo zaměstnanci
ho jako vůdce plně uznávají. Je vášnivý
a náchylný na velké vzplanutí v lásce,
aniž by domyslel následky. Není příliš
domácím typem, lépe se cítí všude tam,
kde je zábava.
Znamení čínského zvěrokruhu se liší
podle živlu, ve kterém se kdo narodil.

Kůň, narozený v živlu Ohně, je nejkrotší
a nejhodnější. Má mírumilovnou povahu a své cíle zdolává se ctí. Je upřímný
a laskavý. Často je velice pracovitý a
inteligentní. Patří mezi nejoblíbenější
Koně.
Tak, milí koníci. Takhle vás vidí čínský horoskop, a možná i ti, co vás znají
a mají rádi.
Padesátka se musí oslavit, ať už s alko nebo nealko. Přípitek je povinnost.
Pokud byste váhali s výběrem, tak jsou
tu osvědčené druhy. Chcete-li nejvyšší
kvalitu, pak je k mání 50 let staré ročníkové portské víno 1966 Kopke Colheita.
Třičtvrtě litru za 5 983,- Kč. Nebo radši
koňáček? Určitě potěší Albert de Montaubert, výrobce Cognacu a Armagnacu. Ročníkový koňak z vína sklizeného
v roce 1966. Sedmička za 8200,- Kč. Tož
na zdraví, Vám, narozeným v dobrém
ročníku 1966! A do dalších let šťastné
a bezpečné tisíce mil putování po vaší
životní Route 66. Ať už pěšky, za volantem či řídítky, ale vždy s dobrými spolucestovateli.
Za nás, za vaše albrechtické spoluobčany „Sto lat, sto lat“ přeje redakční rada Albrechtických listů.
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 33 oznámení, řešeno 24
přestupků na úseku silničního provozu, 2 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 5 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.
 Dne 28. 2. 2016 v 3.15 hodin během pojížďky na ulici Osvobození byla zjištěna
dopravní nehoda vozidla Peugeot, které
přerazilo sloup veřejného osvětlení a ten
spadl na vozovku. Na místě již byla hlídka
PČR Těrlicko a dopravní policie. Havarovaný automobil byl opuštěný a PČR Těrlicko požádala hlídku OP o součinnost po
pátrání po majiteli vozidla. Jelikož hlídka
OP z místní znalosti věděla, komu automobil náleží, zajela do místa bydliště majitele
vozidla. Pan C.R. z Albrechtic byl následně předán hlídce PČR Těrlicko. Hlídka OP
následně do odstranění havárie usměrňovala dopravu na ulici Osvobození.

 Dne 29. 2. 2016 v 11.25 hodin osobně oznámila D.A. z Albrechtic, že za kotelnou na sídlišti někdo založil požár a
hoří zde nábytek. Hlídka OP okamžitou
pochůzkou zjistila požár nábytku a staré
televize. Na místě byl i technik kotelny,
který poskytl hasící přístroj a hlídka OP
oheň uhasila. Poté byla informována tajemnice OÚ Albrechtice, aby nábytek a
ohořelé věci byly odstraněny do kontejneru.
 Dne 14. 3. 2016 v 18.30 hodin osobně
oznámila P.S. z Albrechtic, že postrádá
od 16.30 hodin svého syna. Hlídka OP
okamžitou pojížďkou projela okolí školy,
hřiště a prolezla některé sklepy, ale dotyčného nenašla. Byla tedy vyrozuměna
i hlídka PČR Těrlicko o pátrání po osobě
nezletilé a ta jej v 19.40 hodin nalezla na
silnici v Těrlicku a dovezla jej matce.
 Dne 8. 5.2016 v 19.25 hodin telefonicky oznámila F.D. z Albrechtic, že v pivním

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
Tel.: 596 428 119
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
baru Miczka jsou problémy s opilým hostem, který sprostě nadává. Pochůzkou na
místě zjištěn D.S. z Albrechtic, který byl
značně opilý. Hlídka OP muže vyzvala, ať
opustí restauraci, což učinil a byl doprovozen domů. Dodatečně byl předvolán k
dořešení přestupku a vyřešen blokově.
 Dne 15. 5. 2016 v 14.40 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
na ulici Životické došlo k dopravní nehodě a poškození autobusové zastávky
a žádá o asistenci. Hlídka OP pojížďkou
na místo zjistila zdemolovanou zastávku
a vozidlo hasičů, kteří místo zajistili. Na
místě byla i hlídka dopravní policie, která předala hlídce OP protokol o nehodě.
Nehodu způsobila řidička D.I. z Albrechtic vozidlem Fiat Punto. Nikdo nebyl
zraněn, poškození majetku obce bylo nahlášeno a následně odevzdán protokol o
nehodě na OÚ.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

CESTOVNÍ PAS
I OBČANSKÝ PRŮKAZ
JSOU PRO DĚTI LEVNĚJŠÍ

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i
dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na
zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100
Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5
let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování

po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

CESTOVNÍ DOKLADY
JSOU HOTOVÉ DO 30 DNŮ

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotograﬁi;
úředník pořídí fotograﬁi dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V
případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání

cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

INFORMACÍ NENÍ NIKDY DOST
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji
činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším
podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a
území – informace na cesty“.
Mgr. JANA VILDUMETZOVÁ,
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY V NAŠÍ OBCI

Na základě podaných žádostí nájemníků bytových domů na ul. Středová probíhají opravy některých přístupových
chodníků. Další poškozené chodníky
budou opraveny v příštím roce.

U příležitosti 250-tého výročí Dřevěného kostela sv. Petra a Pavla na hřbitově na ul. Školní bude obnoven chodník
kolem dřevěného kostela.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení při provádění oprav nebo při
osazování nového dopravního značení
v obci Albrechtice.

Na hřbitově u evangelického kostela
na ul. Třanovského probíhají terénní
práce k jeho rozšíření.

V zahradě Domu s pečovatelskou službou byla dokončena pergola.
Ing. CIUPOVÁ, tajemnice

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 3. ČTVRTLETÍ 2016
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Svoz odpadů ze 110 l a 1100 l nádob
7, 14, 21, 28 (čtvrtek)

4, 11, 18, 25 (čtvrtek)

1, 8, 15, 22, 29 (čtvrtek)

Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
7 (čtvrtek)

4 (čtvrtek)

8 (čtvrtek)

Svoz plastů – žluté pytle
8 (pátek)

5 (pátek)

9 (pátek)

Svoz skleněných obalů – kontejner
15 (pátek)

12 (pátek)

16 (pátek)

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů – černé pytle
6, 13, 20, 27 (středa)

3, 10, 17, 24, 31 (středa)

7, 14, 21, 28 (středa)
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Květen v naší Základní škole...
PŘIJELA K NÁM CELEBRITA!!!

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Hned po Velikonocích jsme měli na naší základní škole možnost setkat se s hercem Lukášem Hejlíkem. Proběhlo u nás
"Listování s Hejlíkem", kdy za námi přijeli 3 herci a četli nám
z oblíbených knih.

V neděli 8. 5. 2016 se konala ve Stonavě krajská soutěž Asociace sportu pro všechny v atletickém čtyřboji, které se zúčastnila družstva z okresu Karviná, Kunčic pod Ondřejníkem,
Bílovce, Mošnova a Rybí. Naši TJ Albrechtice reprezentovali
i žáci naší školy a byli v konkurenci jiných sportovců velmi
úspěšní. Velmi dobře se umístili:
1. místo - Denisa Grabowská – 2.B tř.
1. místo – Robin Kantor – 3.A tř.
2. místo - Barbara Struhárová – 4.A tř.
Tito závodníci postupují do republikového kola atletického čtyřboje, které se koná dne 11.6.2016 v Třebíči. Děkujeme
také za vzornou reprezentaci Štěpánu Královi, Danielu Nekorancovi, Aleši Gáborovi, Davidu Grabowskému a Janu Porembskému.
Mgr. J. KOWALCZYKOVÁ

SOUTĚŽÍME S MATEMATIKOU
První stupeň zhlédl představení Bertík a Čmuchadlo a pro
druhý stupeň bylo vybráno představení Život k sežrání,
Děti se moc bavily, Lukáš Hejlík byl vtipný a prostě skvělý.
Děkujeme.
Mgr. J. KOWALCZYKOVÁ

Zajímá Tě matematika? Rád řešíš zvláštní úlohy? Je pro tebe
hledání a objevování nových řešení výzvou?

BĚH PŘÁTELSTVÍ
Ve čtvrtek 5. 5. 2016 se konal již 39. ročník Běhu přátelství ve
Stonavě.

Naší školu reprezentovalo v běhu 50 sportovců – 42 žáků
z 1. stupně, 7 žáků z 2. stupně naší školy. Soutěžilo se v běhu
na delší trati. Závodili mezi sebou žáci jednotlivých ročníků,
zvlášť dívky a zvlášť chlapci ze škol ze Stonavy, Albrechtic,
Horní Suché, Těrlicka a polských Marklowic. Počasí nám přálo a závody se obešly bez zranění. Šest žáků naší školy obdrželo medaile a stálo se vší slávou na stupních vítězů. Byli to
tito mladí sportovci:
Klára Suchánková – 2.místo, dívky 1. ročník
Daniel Hawlasek – 2. místo, chlapci 1. ročník
Tereza Foltýnová -1. místo , dívky 3. ročník
Vít Valošek – 1. místo, chlapci 3. ročník
Jan Rusina - 3. místo, chlapci 3. ročník
Barbara Struhárová – 1. místo, dívky 4. ročník
Úspěšným sportovců blahopřejeme a těšíme se opět příští rok
Mgr. J. KOWALCZYKOVÁ
na jubilejní 40. ročník běhu.

To jsou otázky, které si kladou naši žáci, kteří pravidelně
pokoušejí štěstí v matematických soutěžích – Matematické
olympiádě a Pythagoriádě.
Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a
středních škol. Žáci naší školy se v letošním školním roce zapojili do kategorií Z6 a Z7, tj. 6. a 7. ročník.
Školní kolo této soutěže probíhalo během školního roku,
úspěšní řešitelé alespoň čtyř úloh ze šesti mohli postoupit do
kola okresního.
Do okresního kola postoupili 3 žáci ze sedmého ročníku Jirka Mokroš, Klárka Šipulová a Sára Ruhswurmová.
Všichni tři měli z olympiády dobrý pocit, i když se neprobojovali do „topky“ nejlepších. Nevadí, už se chystají na příští
rok znovu!
Žáci naší školy se již tradičně zapojili do Pythagoriády. Je
to matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol. Každé zadání se skládá z patnácti příkladů na
prostorovou představivost a logické uvažování. Letošní úlohy
nejlépe vyřešili a postoupili do okresního kola, tito žáci: Tereza Poláková, Michael Baron a Lea Romanowská z 6.A.
Mgr. I. RUHSWURMOVÁ,
Mgr. M. CHARVÁTOVÁ
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Beseda s Policií České republiky
Dne 13. 5. 2016 se uskutečnila 1. a 2. vyučovací hodinu v Základní škole v Albrechticích beseda s Bc. Miroslavem Kolatkem, policistou ČR ze skupiny tisku a prevence, poučoval naši
třídu, 9. A, o trestní zodpovědnosti.
Dozvěděli jsme se, jakým způsobem jsou stíhány různé skupiny osob podle věku. Například nezletilí (0-15 let) nemají
trestní zodpovědnost, v případě překročení zákona se jejich
trest vykonává například v podobě dohledu probačního úředníka. Mladiství (15-18 let) mají sníženou trestní zodpovědnost,
takže trest v podobě vězení či pokuty se zkracuje o polovinu.
To však neplatí, pokud se jedná o násilnou trestnou činnost, ta
se sice také zkracuje, ale o podstatně menší část. Dospělí (18 a
více let) mají plnou trestní zodpovědnost, tudíž všechny tresty
jim uložené se nijak nezkracují a například pokuty musí uhradit v plné míře.
Jak se žáci dozvěděli, jsou dvě skupiny překročení zákona
– přestupek a trestní činnost. Přestupek se bere v případě, že je
zákon překročen jen v malé míře. Například krádeže do 5 000,Kč se započítávají pouze jako přestupek, pokud však pachatel
nevyvine násilí. Přestupky se řeší před přestupkovou komisí,
popřípadě je může policista vyřešit hned na místě, například
může uložit trest v podobě pokuty.
Trestní činnost je pak závažné překročení zákona, například
krádeže nad 5 000,- Kč nebo násilná trestná činnost. Tato trestná činnost se zapisuje do trestního rejstříku a tresty posuzují

soudy. Typy trestů jsou např. odnětí svobody, pokuta, obecně
prospěšné práce i zákaz činnosti.
Žáci ocenili názorné ukázky toho, jak vypadá přestupek a
případ, kdy překročení zákona vypadá jako přestupek, ale ve
skutečnosti je klasiﬁkován jako trestná činnost. Také ocenili
příběhy ze služby pana Kolátka, které se mu doopravdy staly. Na závěr byl puštěn ﬁlm Na hraně o manipulátorství, který
bych klasiﬁkovala jako naučný a zajímavý.
V rámci celé besedy si žáci některé znalosti, které už věděli,
zopakovali a popřípadě je doplnili o další užitečné informace.
Za 9. třídu KLÁRA DUJAVOVÁ, TÁŇA PAWEROVÁ

Velikonoční turnaj
Dne 23. března se konal tradiční Velikonoční turnaj ve vybíjené. Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení Szurmanová Klára, Kožuszniková Julie, Macurová Natálie, Holbová
Denisa, Bystroňová Denisa, Kožuszniková Lenka. Druhé skončily dívky Kotlářová Hana, Szczygielová Dorota, Štajnerová
Natálie , Ruhswurmová Sára, Branikovičová Klaudie, Kaděrová Anna. Třetí místo obsadily Chládková Žaneta, Kačmarčíková Petra, Galuszková Lucie, Šipulová Klára, Drobná Magda,
Štajnerová Barbora.
Všem nadšeným sportovkyním gratulujeme.
Mgr. BARBORA KAJFOŠOVÁ

Pevnost moravská

Již sedmým rokem se tým naší školy zúčastnil v Havířově meziškolní soutěže Pevnost Moravská. Letos ve složení: Sára Ruhswurmová, Klaudie Branikovičová, Lucie Galuszková, Klára
Šipulová, Klára Škutová, Anna Folwarczná, Hana Kotlářová,
Agáta Charvátová, Tereza Poláková a David Grabowski.
Každý rok je hra jinak zaměřena. V tomto roce jsme se stali
strážci přírodní rezervace a vnořili se do kousku pralesa za
motýli, bránili divočinu před vpádem pytláků, pozorovali dalekohledy ptáky , zjistili něco o slonech, ochutnali bylinové
čaje a daleko více. Vedli jsme si deník naší výpravy.
A jak to dopadlo? Bylo to velmi napínavé a po celkovém
součtu bodů se ukázalo, že dva týmy měli 117 bodů a my 116
bodů. První místo nám uteklo velmi těsně a o 1 bod jsme skončili na 3. místě.
Gratulujeme ! Už se těšíme na příští ročník.
Mgr. MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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OBNOVUJEME TRADICE:

Jak jsme vítali jaro v mateřské škole
Podle tradice se pátou tzv. Smrtnou neděli, počítáno od Popeleční středy, obvykle vynáší Smrtka nazývaná také Morena
nebo také Morana, Mořena apod. Tento symbol zimy, smrti,
zmaru, nemoci a nečistých sil se odnášel pryč od lidských
obydlí a odevzdával se jednomu ze čtyř živlů. Vyháněla se tak
zima a radostně očekával příchod jara.
Vynášení Moreny se stalo vnitřní akcí naší mateřské školy
od roku 2014 (koná se vždy dopoledne). Všichni se vydáváme
na dlouhý pochod s Morenou, abychom ji vrhli do řeky Stonávky a tak zimu zahnali. Během pochodu s Morenou máme několik zastavení, při kterých má každé oddělení vystoupení inspirované foklórním textem. Zpátky se vracíme s myšlenkou, na
„vysněné jaro" a konečně „zahnanou zimu“. Akce trvá nejméně
od 9.30 do 11.30. Prší-li, pak v nejbližším nedeštivém termínu.
Po dopolední svačince se sejdeme všichni na zahradě školky,
kde dětem vysvětlíme význam této lidové tradice. Pak jsou děti
motivovány k hledání „nehodné Moreny“, poté si společně zazpíváme a pozdravíme sluníčko. S nalezenou Morenou, která
je vyrobena z čistě přírodních materiálů, abychom chránili a
nezatěžovali životní prostředí, se vydáme na pochod celou vesnicí za hluku řehtaček, bubínků, tamburín a píšťalek. Zkrátka,
každý hraje na co může a vykračujeme přes celou obec k mostu
Na Zámostí. Cestou se děti společně s námi střídají v nesení
Moreny a zpěvu jarních písní. Básní „Zimo, zimo, táhni pryč“
se s Morenou loučíme a vhazujeme ji do unášejícího proudu

řeky. Děti radostně sledují, dokud se jim Morena neztratí z očí.
Cestou zpět do školky jdeme s dobrou náladou a očekáváním
nadcházejícího jara.
Texty k vynášení Moreny:
Moreno, Moreno, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič…
Zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy…
KVĚTA FUSIKOVÁ, vedoucí MŠ

Pasování na čtenáře

Den Země a Ekologické hry

Výuka odpoledne? Opravdu ne! Naši prvnáčci se sešli 11. dubna v obecní knihovně.
Zde proběhla beseda s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Zaujala malé čtenáře svými knihami pro děti. Některé
její knížky již děti četly, což svědčí o tom, že čtou a nesedí jen
u televize nebo počítače. Pak proběhlo slavnostní pasování paní spisovatelkou veršem i mečem na čtenáře. Znáš písmena i
slova, čteš hbitě, na čtenáře pasuji tě. Děti obdržely krásně ilustrovanou knihu Lumpíček a Rošťanda s osobním věnováním
od paní spisovatelky. Za krásně strávené odpoledne děkujeme
paní knihovnici Lídě Hajduové, která tuto akci pro děti zajistila a paní Jiřině Kowalczykové za doprovod.
Za prvňáčky, Mgr. DAGMAR UVÍROVÁ

Na zahradě s Morenou.

Dne 2.5. se konal Den Země, při kterém žáci uklízeli školní
pozemek. Počasí nám přálo a den se vydařil. V rámci tohoto
dne se konaly i Ekologické hry. Úkolem žáků bylo řešit otázky
zaměřené na ekologii a ochranu přírody.
První místo obsadila 7.A sk.1 ve složení Branikovičová,
Galuszková, Macurová, Vavruša, Ruhswurmová, Studník,
Harakovský, Dědík, Janik, Jurča, Mikeš, Starzyczny. Pouze
se ztrátou 0,5 bodu se na druhém místě umístila 9.A, kterou
reprezentovali Danel, Lysek, Delong, Haščák, Dujavová, Konya, Wojnar, Szeliga, Ferenc, Cygonek, Hawlasek, Šataníková,
Gabrhel, Kurková, Novák, Kara. Třetí místo patří 8.A I. sk. se
žáky – Prokešová, Stodůlka, Kűndel, Štajnerová, Miech, Waclavková, Kožuszník, Kotula, Szymutko, Hřivnáčová, Gála.
Mladým ekologům gratulujeme!
Mgr. BARBORA KAJFOŠOVÁ
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Jízda na traktoru, to nás baví…
Žáci deváté třídy už mají napsány přijímací zkoušky, dokonce taky vědí, na
kterou střední školu po prázdninách
nastoupí. Žáky nižších ročníků toto rozhodnutí teprve čeká, a proto jsme využili
nabídky SOŠ z Frýdku-Místku, která pozvala 7. třídu Základní školy v Albrechticích na pracovní setkání se studenty
a vyučujícími ze Střední odborné školy
Na Hrázi ve Frýdku-Místku.
Ve čtvrtek 12. května ráno jsme před
8. hodinou vyjeli autobusem, který nám
poskytla SOŠ z Frýdku – Místku, do
míst, kde se studují maturitní obory Agropodnikání, Dopravní prostředky, Mechanik seřizovač, Provoz a ekonomiku
dopravy a obory s výučním listem Autoelektrikář, Mechanik opravář moto-

rových vozidel, Obraběč kovů, Opravář
zemědělských strojů, Kovářství, Strojní
mechanik, Zahradník, Zemědělec – farmář a Lesní mechanizace.
Ve sborovně SOŠ přivítal žáky zástupce ředitele pro praktickou výuku Ing. J.
Velička, děti byly poučeny o bezpečnosti práce, poté se rozdělily do tří skupin a
šly se seznamovat s činnostmi, které se
vyučují na této střední škole. V prostorách školy a školního pozemku vyráběly
suché květinové vazby z poskytnutého
materiálu. A musím podotknout, že se
jim vedlo velmi dobře. O tom, že jsou
v sedmé třídě šikovná děvčata, jsem
se přesvědčila již několikrát, ale velmi
zruční byli chlapci, kteří nám předvedli
své estetické cítění. Všechny vytvořené

květinové vazby si děti odvezly domů.
Dále měli možnost se seznámit s jízdou
na traktoru, rozjezdem, brzděním. Žáci
velmi šikovně kličkovali slalomem mezi
nastavenými panely, projížděli po čáře.
Taktéž ovládali minitraktor, se kterým
jezdili po maketě cesty a pole, museli
zvládnout zacouvání do zastřešené pergoly, trasu projížděli na rychlost. Tentokrát ale naštěstí jezdili s dálkově ovládaným traktorem.
Akce byla promyšleně naplánována,
zorganizována, celé dopoledně bylo zábavné, poučné a pro žáky přínosné. Teď
už bude jen na žácích, zda se rozhodnou
na této škole pokračovat v dalším studiu.
PaeDr. TÁŇA PAWEROVÁ, vých.
poradkyně ZŠ a MŠ v Albrechticích

Jazyky hrou
Žáci ZŠ Albrechtice se opět zapojili do
soutěže, ve které jde o to ukázat, jak
ovládají cizí jazyk, ale také o postřeh,
rychlost, pohotovost. Michal Danel z 9.
A a Roman Szymutko z 8.A se museli
poprat se záludnostmi angličtiny, v ruském jazyce statečně řešili předložené
úkoly Jakub Gabrhel a Erik Hawlasek
(oba z 9.A). Tématem letošního ročníku
byly olympijské hry, a tak se soutěžící museli vypořádat s úkoly, jako např.
nakresli správně olympijský symbol,
předveď pantomimou danou sportov-

ní disciplínu a tvůj partner ji musí poznat, poznej sportovní disciplíny podle
poslechu, doplň správné slovo do textu
o olympijských hrách apod. Naši hoši se mezi ostatními soutěžícími určitě
neztratili – v angličtině obsadili krásné
15. místo z 27 soutěžících dvojic a v ruském jazyce dělené 7. – 8. místo. Zatímco
v jazyce anglickém soutěžila gymnázia
a střední školy v samostatné kategorii,
v ruském jazyce byly všechny soutěžní
dvojice hodnoceny v jedné kategorii, ať
už se jednalo o základní nebo střední

školu. Pokud by se také hodnotily zvlášť
jen základní školy, naši hoši by obsadili
skvělé 3. místo! Důležité je, že si soutěžní klání všichni užili a měli možnost
uplatnit vše, co se ve škole naučili.
Mgr. RADKA KOZLOVÁ

Pevnost poznání
V sobotu 16. dubna2016 se vydalo 22
dětí z 2. stupně naší školy do Olomouce, kde jsme se sešli v Pevnosti poznání
s debrujáry z Moravskoslezského kraje.
Pevnost poznání je interaktivní mu-

zeum popularizace vědy a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících
prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.
Ve čtyřech stálých expozicích, vyba-

vených více než dvěma stovkami modelů a přístrojů jsme si mohli na vlastní
kůži zažít experimenty a vidět zblízka
věci, které jinde neuvidíme. Prošli jsme
se například modelem mozku, potkali
vodní hmyz v nadživotní velikosti, vyřešili obří hlavolamy nebo si zkusili, kolik úsilí je potřeba na rozsvícení jedné
obyčejné žárovky ve srovnání s rozsvícením LED zářivky. Někteří odvážlivci
vyzkoušeli přístroj, který se používá i
na Mezinárodní vesmírné stanici – tzv.
gyroskop. Díky jeho rotačním pohybům
jsme se cítili jako pilot akrobatického
letounu. V digitálním planetáriu jsme se
proletěli Sluneční soustavou.
Akce se všem líbila a domů jsme se
vrátili se spoustou zajímavých zážitků.
Organizátor
Mgr. MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Wiosna w naszej szkole

Dzień Ziemi.

Na wycieczce w Hradcu nad Morawicą.

 Dnia 6. 4. poszliśmy na wycieczkę do Rybiego Domu w

 W tygodniu od 11. 4 do 15. 4. wyjechaliśmy razem z przedszkolakami i dziećmi z orłowskiej małoklasówki do Zielonej
Szkoły na Beczwie. Ośrodek zaskoczył nas swoją przestronnością. Były tu różne boiska, plac zabaw z przełaźniami, duża
łąka a nawet kawał lasu. Pogoda nam dopisała, więc wszystkie
zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, a że byliśmy w
cudownej przyrodzie, to zdobywaliśmy sprawność młodego
przyrodnika. Poznawaliśmy drzewa, kwiaty wiosny, zwierzęta leśne, ptaki, a w ramach zielonego dnia, kiedy wszyscy

ubraliśmy się na zielono, nauczyliśmy się piosenki o wiośnie,
pomagaliśmy przyrodzie deﬁnitywnie zbudzić się z zimowego
snu. Poszliśmy na spacer do pobliskiej wioski Hutiska Solanec, spotkaliśmy sią z prawdziwymi rugbistami, pośpiewaliśmy koło ogniska. W sumie dużo się nauczyliśmy mile spędzając czas.
 9. 5. pojechaliśmy razem z przedszkolakami na wycieczkę do Hradca nad Morawicą. Podziwialiśmy piękno zamku i
parku. W komnatach zamku obejrzeliśmy bajkę o czarownicy
Ksiksarze. Przed odjazdem do domu schłodziliśmy się smacznymi lodami
 Dnia 11. 5. nasi pierwszoklasiści wzięli udział w spotkaniu
z pisarką, autorką książek dla dzieci panią Zuzanną Pospíšilową. W ramach tego spotkania, które odbyło się w miejscowej
bibliotece, wszyscy pierwszoklasiści byli pasowani na czytelników.
 Tradycyjnie 3 razy w roku wyjeżdzamy do teatru w Czeskim Cieszynie. 7 marca obejrzeliśmy bajkę „Piotruś Pan” a
5 maja bajkę „O malarzu co chciał namalować szczęśliwego
motyla”. Bardzo lubimy TL Bajka!
 By poprawić naszą kondycję ﬁzyczną 13. 5. 2016 rozpoczęliśmy kurs pływania na basenie w Sibicy.
 Dnia 20. 5. Nasi rodzice przygotowali dla nas Dzień Sportowy. W tym roku zaprosili do rywalizacji naszych kolegów z
Cierlicka i Stonawy. Było bardzo miło. Dziękujemy wszystkim
organizatorom.

W Zielonej Szkole na Beczwie.

Na kursie pływania na basenie w Sibicy.

Kocobędzu. Idąc spacerem mieliśmy okazję do obserwacji budzącej się wiosennej przyrody. Widzieliśmy wiosenne kwiaty a nawet pierwsze grzyby – smardze, słyszeliśmy cudowne śpiewy ptaków. Na miejscu zaś w olbrzymich akwariach
podziwialiśmy różnorodność ryb od tych najmniejszych po
największe karpie czy sumy.

 Jak co roku 22. 4. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Ziemi. Była to okazja do poszerzenia wiedzy o ekologii. W
ramach lekcji rozwiązywaliśmy krzyżówki, zagadki i rebusy
z tematyką ochrony środowiska, uczyliśmy się jak segregować
śmieci, obliczaliśmy ile kilogramów odpadków wyprodukuje
przeciętna rodzina w ciągu jednego dnia, tygodnia, miesiąca
czy roku.Uświadomiliśmy sobie, że nasze środowisko trzeba
chronić i upiększać na codzień, posadziliśmy więc do pojemników kolorowe dalie i umieściliśmy je na parapetach okien
naszej szkoły.
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Wieści z przedszkola
Jak co roku, wraz z nadejściem wiosny, w przedszkolu zaczyna się bardzo intensywny czas. W połowie marca nasi wychowankowie dzielnie reprezentowali przedszkole na witaniu
noworodków w gminie Olbrachcice. Najmłodsi uczestnicy sami nie tak dawno byli witani, a tu proszę – pięknie wystąpili
z piosenką i małą próbką gry na dzwonkach.

Mamy również za sobą niezwykle udaną wycieczkę na zamek do Hradce nad Moravicí, gdzie dzieci mogły obejrzeć
wystawianą na żywo bajkę. Było to dla nas wszystkich nowe,
ale jakże ciekawe doświadczenie. Dzieci były zafascynowane,

Przed fontanną w Hradcu nad Morawicą.
Przy ognisku w przesdszkolu w przyrodzie.
W kwietniu z kolei wyruszyliśmy na 5-dniowy wyjazd do
przedszkola w przyrodzie, tym razem do Prostřední Bečvy.
Nowością był fakt, że towarzyszyły nam dzieci z polskiego
przedszkola w Orłowej-Lutyni. Dzieci szybko zintegrowały
się ze sobą, nauczyły współpracy, nawiązały nowe przyjaźnie,
pojawiła się też jedna wielka miłość. Tradycyjnie już – rozwialiśmy wszelkie obawy i wątpliwości rodziców oddając po
powrocie dzieci w dobrym zdrowiu, z uśmiechem na ustach
oraz plecakiem pełnym nowych przygód i doświadczeń. Ognisko, piknik, dzień sportowy, podchody z szukaniem skarbu- to
tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na dzieci. Na szczególną pochwałę zasługują maluszki, które dzielnie poradziły
sobie bez rodziców, starszakom z kolei chwała za samodzielność i chęć niesienia pomocy młodszym. A jak się dzieciom
podobało? Zobaczcie sami.

zwłaszcza kiedy przyszło im zejść do podziemia, gdzie mieszkał straszliwy smok. W autobusie w drodze powrotnej słychać
już było tylko ciche pochrapywania zmęczonych przedszkolaków.
A tu już migawki z dnia sportowego, który przygotowała dla
nas Macierz Szkolna. Przedszkolaki wystartowały w przygotowanych przez nauczycielki adaptacjach dyscyplin takich
jak biegi, skoki i rzuty. Popołudnie było pełne śmiechu, zdrowego ruchu i nagród dla najlepszych. Na Zamościu natomiast
czekało na dzieci ognisko i kolejne atrakcje. Oj, działo się!

Rogrzewka przed rozpoczęciem Dnia Sportowego.

Opiekanie kiełbasek w przesdszkolu w przyrodzie.

A co jeszcze w wiosennym maratonie przed nami? Planujemy wycieczkę do Bielska-Białej na wystawę budowli z klocków Lego, obchody „Dnia Rodziny“ ze smażeniem jajecznicy, tradycyjny Festyn, który tym razem pod hasłem „Dzień
Farmera” odbędzie się 25 czerwca na Zamościu. Pożegnamy
starszaki, które od września zasiądą w szkolnych ławkach no
i uroczyście zakończymy rok szkolny.
Z życzeniami udanych wakacji żegnamy się, do zobacznia!
Panie i dzieci z przedszkola z polskim językiem
nauczania „Wesoła Biedronka” w Olbrachcicach
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Když se k Vám
POTOMCI
obrátí zády...
Ne vždy si potomci zaslouží, aby měli
užitek z majetku, o který se zapříčinili
jejich předci. Své o tom ví i pan Michal,
který kontaktoval OBČANSKOU PORADNU Karviná, středisko Slezské diakonie. Pan Michal je rozvedený, bylo mu
diagnostikováno závažné onemocnění a
z důvodu nemoci se rozhodl pro případ
smrti upravit své majetkové poměry.
Pan Michal má dospělého syna, kterého
neviděl deset let, syn neodpovídá na jeho e-maily, nereaguje na jeho dopisy a
nezajímá ho, že je jeho otec nemocný a
potřebuje pomoc. Pan Michal se taktéž
domnívá, že syn nevede zrovna spořádaný život a má obavy, že majetek, který
by po něm syn případně zdědil, by prosázel. Uvažuje o vydědění svého syna.
Sociální pracovnice poskytla panu
Michalovi informace z Občanského zá-

koníku, který říká, že zůstavitel může
vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, c) byl
odsouzen pro trestný čin spáchaný za
okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo d) vede trvale nezřízený život.
Zákon také dále uvádí, že zůstavitel může vydědit i dědice, který je tak zadlužen,
nebo si počíná tak marnotratně, že je tu
obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl (v tomto případě však lze
provést vydědění jen tak, že povinný díl
zůstane dětem nepominutelného dědice, popřípadě jejich potomkům).
V návaznosti na sdělené informace
poskytla sociální pracovnice panu Michalovi vzor listiny o vydědění a pomohla mu s její formulací. Také jej infor-

B

ezplatného 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 8.00-12.00 a od 13.0016.00, v úterý od 8.00-12.
00 a od
13.00-16.00, ve středu od 8.00-12.00
a od 13.00-16.00, ve čtvrtek od 8:0012.00 a v pátek od 8.00-12.00. Občanskou poradnu lze navštívit osobně
nebo kontaktovat telefonicky na čísle
734 645 272.
movala o případné možnosti uschovat
vyhotovenou listinu u notáře.
Mgr. LENKA STAREČKOVÁ, DiS.,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná
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V

letošním roce náš dřevěný kostelík zasvěcený sv. Petrovi a Pavlovi oslaví jubilejních 250 let. V
lidském životě je to dlouhá doba, která
v sobě zahrnuje několik generací a jejich
osudů. Z pohledu historiků je to jen malý
časový úsek, ale i za těch 250 let se mnoho událo a změnilo.
O historii kostela toho víme dost – kdy
byl postaven, proč byl postaven, kdo jej
postavil, z čeho byl postaven atd. Měli bychom se ale také podívat na to, pro koho
byl postaven. Kdo byli a v jaké době žili ti
lidé, kteří si do něj chodili pro duchovní
útěchu a vyslechnout slovo Boží? Byli to
stejní lidé jako my, měli své radosti i starosti, své sny i zklamání – zkrátka jako
my dnes. Jen těch starostí měli asi o něco
víc. Nemám na mysli šlechtu a panské
úřednictvo – ti na tom nebyli nijak zle.
Ovšem o tom, jak se žilo poddaným, si
nedělejme žádné iluze, koneckonců stačí
si přečíst Jiráska.
V zemi tehdy vládla císařovna Marie
Terezie, která ve válce s Pruskem přišla
o většinu Slezska. Zůstalo jen Těšínské
knížectví, které bylo lénem jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského, části
Krnovského, Nisského a Opavského knížectví a několik drobnějších stavovských
panství. V roce 1766 Marie Terezie věnovala Těšínsko jako věno své dceři Marii
Kristině, která se provdala za osvíceného
vévodu Alberta Kazimíra, který od té

Z

aś se nóm ziymeczka obróciła
gymbóm ku słóneczku i hned se
piekniejszy dziwóm na tyn zwariowany świat. Wszystko se paradzi, każdy i
tyn nejmiynszy chroboczek chce mieć i
wychować dziecka. Siednył żech se przi
ulach, posłóchóm pieknóm pszczelóm
pieśniczke roboty, grzejym se stare klónkory i aji żech se zdrzymnył. Na dwóch
kościołach zaczli zwónić połednie, moja
Brónka mie woło na obiod, że uż je polywka naloto, a sama nie chce jeść, tóż
se gramulóm do kuchynie. Pochwalujym
se jak se móm dobrze w tych naszych Olbrachcicach.
Po połedniu mie żónka wycióngła do
Robotniczego na zebrani spółdzielców
bywałej Jednoty – Jedność, teraz COOP
Beskydy. Było fajnie przi piwku posłóchać, jak se ﬁrmie darzi, jak se staro, aby
aji ludzie na zapadakowie se mógli kupić
to, co miastowi w supermarketach.
Szkoda, że u nas ni ma ani jedyn spółdzielczy sklep, choć eszce nie tak downo
ich tu było niemal szejść a na pawilónie
handlowym wisioł piekny znak Jednoty
– Jedność... Snoci olbrachczanie tu mało
kupowali i tak żodyn Khón nie bydzie dokłodoł do kszeftu.

co nás zajímá

doby užíval titul kníže Sasko-Těšínský.
Zhoršující se hospodářské a sociální postavení poddaných vedlo ve druhé polovině 18. století k selským bouřím. Právě
v roce 1766 propuklo ve Slezsku velké
povstání. Podnětem k němu se stal robotní řád vydaný Ferdinandem I. v roce
1562, který už tehdy upravoval vztahy

1766

mezi vrchností a poddanými. Jeho opisy
se objevily na Ratibořsku a rychle se šířily po celém kraji. Na Těšínsko přivezl
opis tohoto patentu sedlák Ondřej Foltýn
ze Starého Města (dnes místní část Karviné) na fryštátském panství. Rolníci tak
měli možnost srovnat někdejší povinnosti poddaných se svým současným podstatně zhoršeným stavem. Foltýn se stal
organizátorem povstání. Sedláci se domáhali snížení svých povinností a žádali
státní úřady a císařovnu Marii Terezii o
ochranu před útlakem vrchnosti a úředníků. V únoru 1766 odjel Foltýn v čele
deputace s jejich požadavky do Vídně,
kde však byl zatčen. Na protest proti jeho zatčení propukly velké nepokoje, ke
kterým se přidalo 137 obcí z celého Těšínska. Sedláci odmítali robotu a dostávali se do konﬂiktů s panskými úředníky.
Foltýn byl propuštěn, ale pak byl zatčen
znovu a odsouzen ke třem rokům vězení
Muszym ale aspóńć podziynkować zarzóndowi olbrachcickich spółdzielców,
kiery kludzi inżynier Jaromír Pawlas,
że udzierżuje tradycje spółdzielczości,
że nas roz za rok zawiezie o pore dzie-

Ludowym
piórym

dzin dali i ukoże, jak tam też je pieknie.
Też żech se spómnioł, że starka dycki
chwoliła stónawskóm spółke spożywczóm, w kierej łacno kupowała miesiynczny fasónk, a na kóniec roku dostała
aji pieknóm restytucyj. Tu płaciło piekne
hasło: „Pamiyntej rozchodzie, abyś był z
dochodym w zgodzie”.
Stowarzyszenie spożywcze we Stonawie założyli w 1896 roku. W 1905 roku z
wielkóm sławóm postawili piyrszy Dóm
Robotniczy, sklepy, piekarnie, masztale
aji kwartyry do pracowników. Była tu organizacja sportowa Siła, kółko esperanta,
kursy szycio, gospodarki, schodzili se
tu młodzi. Moja mama spóminała, że tu
grali przedstawiynia, a óna że rada tań-

13
na Špilberku. Císařovna však měla snahu
vyřešit vše pokojnou cestou. Na Těšínsko
byla v červnu 1766 vyslána zvláštní dvorská vyšetřovací komise, která vyšetřovala stížnosti přímo na místě a cestovala
z jednoho panství na druhé. Vyšetřování
se musel osobně účastnit majitel panství,
fojt, několik nejváženějších sedláků a
advokát poddaných. Sedláci ze vzbouřených vsí byli vyzváni, aby své stížnosti
sepsali. Také albrechtičtí poddaní tehdy
sepsali svoji supliku. Majitelem panství
byl v té době Kalixt Petr, hrabě Laryš,
fojtem zřejmě Nikolas Tesarczik, který
je připomínán v letech 1762 a 1768. Ze
zprávy, kterou tato komise následně vypracovala, vyplynulo, že špatné poměry
na Těšínsku neměly v českých zemích
obdoby. Vše bylo postoupeno k posouzení Slezské urbariální komisi. Nakonec se
podařilo prosadit pokrokové stanovisko
a roku 1771 byl vydán pro Slezsko nový
robotní patent, který pracovní podmínky
poddaných upravil a podstatně zmírnil.
V roce 1766 také navštívil Těšínsko
budoucí císař Josef II., který byl od roku
1765 spoluvladařem své matky Marie
Terezie. Do jeho kompetence spadala armáda. Byla to jeho první inspekční cesta
po českých zemích. Projel tehdy od Těšína až po Jablunkov a zajímal se hlavně o
bezpečnost hranic proti nepříteli.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka
cowała z cepym. Znómi tu byli zapaśnicy,
pieknie urośli grzmotni syncy, co umieli
aji pieknie ćwiczyć na porynczach. Jak
se wrócili z piyrszej wojny, tóż opowiadali, co wszystko widzieli w Italiji. Wiluś
spóminoł, że tam we Wenecji sóm ulice
zalote wodóm, jeździ se po ulicach w łódkach, a ludzie chodzóm na dłógich patykach – szczudłach. Kamraci też to chcieli
widzieć i sprubować, jak se chodzi na
sztachetach. Wiluś ustrugoł dłógi szczudła i ukazowoł w zolu Robotniczego, jak
se na nich chodzi. Mioł wielki uznani, bo
syncy, co chcieli sprubować, se bulali, a
ani pore kroków nie poradzili zrobić.
Jejich kamratka Rozalka, ta do „Siły”
chodziła kibicować, aji se prziglóndała
synkóm, kiery by był nejlepszy galan. Też
chciała wyprubować chodzyni na dłógich
patykach. Syncy hned kole ni, że jóm bydóm podpiyrać, aby se nie strzaskała. Po
pore prubach ji to jako tako szło. Szczynśliwo, że trómfnie pachołków se przechodzała po zolu. Naroz se spamiyntała, że
wszyscy syncy kole ni se dziwajóm do
góry, a ona je bez galotek... Wiyncyj na
sztachety nie wylazła, choć jóm kamraci
hecowali, że to umi nejlepszy.
STARZIK WŁADEK
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Lentilky tančí

Slavnostní akademie

Taneční kroužek Lentilky vystupoval nejen na Karnevalu,
Pálení čarodějnic, ale také pilně nacvičoval na Školní akademii k 30. výročí ZŠ. Hodně úspěchů! Mgr. D. UVÍROVÁ

U příležitosti 30. výročí založení ZŠ Albrechtice se ve dnech
26. 5. 2016 a 27. 5. 2016 opět po pěti letech v sále Dělnického domu v Albrechticích sešli žáci naší základní školy, kteří
společně se svými pedagogy předvedli přítomným krásné
vystoupení. Za vzornou přípravu a organizaci této vydařené
akademie děkujeme.

Jarní akce spolku přátel Albrectic
V sobotu 19.3. se za velkého zájmu Albrechtičanů i přespolních uskutečnila výstava Šikovné albrechtické ručičky. Akce se zúčastnilo 25 vystavujících, workshopy s ukázkami
a možností si sami něco vytvořit měly obrovský úspěch.
Po celý den se v kavárně podávalo občerstvení: káva, čaj, nealko, ale hlavně domácí buchty, koláče, zákusky, všechno pečené albrechtickými ručičkami. Výstavu určitě uskutečníme
znovu, nejpozději za rok, ale podle ohlasů to vypadá, že dříve.
Výtěžek dobrovolného vstupného jsme věnovali na Pálení čarodějnic, které jsme letos již podruhé, 30. 4., pořádali v areálu
na Zámostí. Letos bylo kromě atrakcí pro děti (skákací hrad,
jízda na koni, tvoření, malování na obličej) připraveno také
vystoupení malých čarodějnic z naší ZŠ a hlavně koncert kapely That Shy Band. Hranice s čarodějnicí na vrcholu vzplála
v 19 hodin a podívaná to byla až děsivá. Nejen díky pestrému programu, ale také díky hezkému počasí měla akce velký
úspěch.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách obou akcí
a těšíme se na spolupráci při dalších akcích. Více zde: http://
spolek-pratel-albrechtic.webnode.cz/uskutecnene-akce/

Květinový den v Albrechticích
Charakteristická žlutá květinka připomíná usměvavé sluníčko. Letos se na nás sluníčko usmívalo i z nebe, byl
krásný jarní den a po celé republice chodili dobrovolníci v žlutých tričkách. Všichni už vědí, že když v květnu na ulici potkají naše krásné holky a urostlé kluky
z devítky v žlutých tričkách, děje se něco dobrého a
charitativního. Ano, opět jsme pomáhali nemocným
pacientům s rakovinou. Jako každý rok, i letos „Den proti
rakovině“ podpořilo mnoho občanů z Albrechtic, za což
jsme velmi vděční.
K úspěšné akci přispěli i naši žáci z 9.A, kteří se stali
ve středu 11. května členy tisícihlavého týmu dobrovolníků z celé ČR. Tito dobrovolníci vybírali příspěvky pro
sbírku Českého dne proti rakovině. Symbolem sbírky

byl žlutý kvítek měsíčku lékařského s růžovou stužkou.
„Příspěvek je dobrovolný, minimálně však dvacet korun. Za něj obdržíte symbolický žlutý kvítek," to jste
mohli slyšet od Ivety Kurkové, Kláry Dujavové, Karolíny Šataníkové a Jakuba Gabrhela, pokud jste je ve
středu v Albrechticích potkali.
Celá akce byla velmi úspěšná. Podařilo se prodat přes
200 kytiček a vybrali jsme za ně 4 555,- Kč.
Upřímně děkujeme všem ochotným dárcům, kteří ve
středu 11. května sbírku podpořili a ozdobili se tak žlutým kvítkem a vyjádřili svou solidaritu s nemocnými
rakovinou a také samozřejmě žákům z 9. A, kteří tuto
sbírku v Albrechticích pořádali.
Mgr. IRENA RUHSWURMOVÁ
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Albrechtice v Havířovské školní lize
TAG RAGBY se střídavými úspěchy
V devátém ročníku Havířovské školní
ligy v TAG RAGBY 2015 - 2016 se školnímu družstvu ZŠ Albrechtice prezentují
výkony dobrými i méně dobrými. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit
více školních družstev s pravidelnou činností, startují v tomto ročníku i družstva
z RC Havířov, která jsou tvořena převážně novými a méně zkušenými ragbyovými hráči. Takže v Havířovské školní lize
startuje celkem 6 družstev – 2 družstva
ragbistů a 4 družstva ze základních škol.
Bylo již odehráno pět turnajů, i když
se v dubnu neuskutečnil žádný turnaj
(turnaj se měl hrát již na hřišti RC Havířov, ale pro nepřízeň počasí byl turnaj dvakrát zrušen). Na dosavadních

Matyáš s Monikou při cvičeních
před turnajem.

turnajích se družstvu Albrechtic dařilo
střídavě. V prvním turnaji skončilo družstvo ZŠ Albrechtic na třetím místě, když
nestačilo na dvě družstva z RC Havířov
a porazilo družstvo RC Moravská – na
turnaji hrálo družstvo ve složení Matyáš
Daňhel, Monika Vojkovská, Filip Kubica
a Lukáš Dědík.
Ve druhém turnaji skončilo družstvo
ZŠ Albrechtice na děleném 1. místě,
když remizovalo pouze s prvním družstvem RC Havířov a mělo stejný počet
bodů a rovněž stejný počet položených i
obdržených bodů. Na třetím místě skončilo družstvo ZŠ Na Nábřeží. Na turnaji
hrálo družstvo ZŠ Albrechtice ve stejném
složení jako na 1. turnaji.
Ve třetím turnaji nestačilo družstvo ZŠ
Albrechtice pouze na první družstvo RC
Havířov a skončilo celkově na druhém
místě. Na třetím místě pak skončilo družstvo ZŠ Moravská. Tentokrát družstvo
ZŠ Albrechtice hrálo ve složení Monika
Vojkovská, Filip Kubica, Filip Hrachovec
a Lukáš Dědík.
Ve čtvrtém turnaji družstvo ZŠ Albrechtice nepoznalo svého přemožitele
a turnaj vyhrálo před prvním družstvem
RC Havířov, ZŠ Gorkého a ZŠ Na Nábřeží. V družstvu nastoupili Monika Vojkovská, Filip Kubica, Filip Hrachovec a Matyáš Daňhel.
Prozatím v posledním, pátém turnaji družstvo ZŠ Albrechtice nenavázalo

na předchozí úspěch a v tomto turnaji
obsadilo až čtvrté místo za družstvy RC
Havířov, ZŠ Gorkého a ZŠ Na Nábřeží.
V družstvu nastoupili Filip Kubica, Adéla Suchánková, Ester Tobolová a Matyáš
Daňhel. I přes nezdar na posledním odehraném turnaji si družstvo ZŠ Albrechtice udrželo celkově průběžné druhé
místo za prvním družstvem RC Havířov
a před družstvy ZŠ Na Nábřeží, ZŠ Gorkého, ZŠ Moravská a druhým družstvem
RC Havířov. Družstvo by ještě do konce
školního roku mělo odehrát jeden nebo
dva turnaje a pak je v plánu účast na Celorepublikovém turnaji v Praze, který se
má konat 8. června 2016.

to hodně zajímavé a pro mnohé z nás to
byla střelecká premiéra. Nejvíce se nám
líbila střelba z pistole. Byli jsme velmi
úspěšní. V kategorii do 15 let Lukáš

Juchno ze 7. A získal stříbrnou medaili,
ale i ostatní se ve velké konkurenci neztratili.
Mgr. MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Filip Hrachovec.

TREFA 2016
V sobotu 29. dubna se 24 žáků z 2. stupně vydalo spolu s p. uč. Charvátovou na
střelnici do Orlové. RADAMOK – Rada
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, pořádala střeleckou soutěž.
Protože na naší škole působí Asociace malých debrujárů, která je členem
RADAMOK, mohli se naši žáci akce zúčastnit.
O co šlo? Mířit, střílet, trefovat se!
V 7 disciplínách
1. Střelba ze vzduchovky
2. Střelba z malorážky
3. Střelba z malorážkové pistole
4. Střelba z luku
5. Hod šipkami na cíl
6. Hod granátem na cíl
7. Střelba z praku
Každý si zkusil všechny disciplíny. Bylo
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Turnaj mladších přípravek ZINA CUP
Dne 21. květně 2016 se v našem areálu
FK Baník Albrechtice uskutečnil turnaj mladších přípravek s názvem ZINA CUP. Turnaj byl vypsán pro malé
fotbalisty, kteří se narodili v roce 2007
a mladší. Povedlo se zajistit perfektní
obsazení. Také týmy, které mají momentálně druholigové zázemí (např. MFK
Frýdek-Místek, MFK OKD Karviná,
FK Fotbal Třinec a Akademie Fotbalu
Karviná). Tyto týmy doplnily kluby z
blízkého okolí FK Bospor Bohumín, FK
Těrlicko, FK Český Těšín a samozřejmě
domácí tým FK Baník Albrechtice. Složení turnaje slibovalo, že půjde o krásné
fotbalové souboje, což se také potvrdilo
a bylo se opravdu na co koukat. Rodiče
se mohli občerstvit v místním bufetu,
kde se podávaly skvělé uzené klobásky
či makrely. Rodiče našich malých fotbalistů se také vytáhli (hlavně maminky)
a připravili stánek s vlastními napečenými dezerty, kávičkou či čajem, takže
o rodiče z jiných týmů i o trenéry bylo
dobře postaráno.
„Už od rána bylo jasné, že počasí nám
bude přát, proto se nám obrovsky ulevilo. Přece jen přípravy na tento turnaj byly dlouhé a dost by zamrzelo, aby se tato
fotbalová akce nekonala jen díky počasí. V 9 hodin jsme mohli turnaj začít a
mohli jsme se pokochat perfektními
výkony jak celých týmů tak také jednotlivců. Tohoto turnaje se zúčastnilo na
80 malých fotbalistů,“ řekl organizátor
turnaje Lukáš Havlasek.
Od prvních zápasů šlo vidět, že všichni kluci jsou plní energie a mají chuť dokázat, že právě oni si přijeli pro krásný
pohár, který byl určený pro vítěze turnaje. Nakonec se z vítězství radoval tým
MFK Frýdek - Místek, který vyhrál všech

Turnaj smíšených
družstev
V tělocvičně základní školy v Albrechticích se v březnu konal závěrečný turnaj
Okresního přeboru smíšených družstev okresu Karviná.V letošním ročníku družstvo TJ Albrechtice obhajovalo
loňský titul a po velkém boji tento turnaj vyhrálo o jeden bod před Baníkem
Havířov. Turnaje se zúčastnilo celkem 6
družstev.
21. 5. 2016 se opět konal turnaj „O pohár mikroregionu Žermanické přehrady“. Družstvo TJ Albrechtice obhajilo
loňské první místo.

Vít Valošek – dort za 100 gól v okresní
soutěži.
sedm svých utkání a zaslouženě se tedy
radoval z prvenství. Na druhém místě se
umístil tým MFK OKD Karviná. Co může těšit naše fanoušky je to, že jeden z
pohárů zůstal v Albrechticích a to ten za
3. místo. Naši kluci se neztratili ani v téhle silné konkurenci a nechali na hřišti
všechno. Potvrdilo se, že hráči v ročníku
2007, 2008 spolu vytvořili opravdu silný
tým nejen v okresní soutěži, ale mohou
se měřit i v takové konkurenci, jakou
jsme přivedli na tento turnaj.
„Celkově turnaj dopadl nad očekávání
dobře. Myslím, že pro organizaci turnaje jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Z důvodu, že jsme turnaj takových
rozměrů pořádali poprvé, nějaké obavy
byly, ale ty se brzy rozprášily a musím

všechny okolo pochválit, tím myslím
celý organizační tým. Tímto všem moc
děkuji. Velké poděkování patří také
sponzorům, bez kterých bychom turnaj
snad ani pořádat nemohli. Velký dík patří oﬁciálnímu sponzorovi turnaje, ﬁrmě
ZINA SPORT (v zastoupení paní Jany
Sikorové), který daroval věcné ceny do
turnaje, PIZZERII a Brazilian Grill Albrechtice, kteří pro děti darovali oběd,
formou oblíbených pizz (děti byly nadšené). Dále také ﬁrmě Interiéry RYŠKA,
které se postarali o originální perníkové
medaile s logem našeho klubu. Obec
Albrechtice darovala pro trenéry týmů
upomínkové předměty a pan Stanislav
Kowalski daroval všem dětem nanuky,
které po tomto horkém sobotním dni
přišly vhod. Velké poděkování patří také lidem, kteří pomohli s propagací turnaje a to pan Marek Chmiel a paní Marcela Tyrlíková. Při vyhlašování výsledků
nechyběl ani starosta Albrechtic pan
Jindřich Feber. Koho bych chtěl ještě
vyzdvihnout, jsou naši rodiče. Ať už za
již zmíněný dar pečených výrobků, za
vytvoření perfektního stánku s těmito
dobrotami, tak také za úžasnou atmosféru při zápasech, kterou pomohli vytvořit spolu s rodiči jiných týmů. Výsledek
našeho týmu už byla taková perfektní
tečka za celým fotbalovým dnem. Všem
zmíněným moc děkuji a chci upozornit,
že tento turnaj určitě nebyl poslední a
již teď můžeme začít s přípravami na
další a snad i větší turnaj, který v našem
areálu proběhne 3. září 2016,“ shrnul závěrem Lukáš Hawlasek.
Více zde: http://www.fkbanikalbrechtice.cz/products/vitezem-sobotniho-turnaje-mladsich-pripravek-pod-nazvem-zina-cup-tym-mfk-frydek-mistek/
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Sportovní a turistické akce v TJ
Vážení sportovní přátelé, chtěla bych vás informovat o sportovních a turistických akcích za poslední měsíce.
V dubnu jsme uspořádali soutěž ve sportovní gymnastice, kde
žáci postoupili do krajského kola a pak se umístili na prvních
místech a postoupili do republikového kola. Rovněž jsme se
zúčastnili krajského kola ve ﬂorbalu a žáci postoupili do republikového kola.

Atletický čtyřboj.

Na Filipce.
Také turistika na Filipku se velice vydařila. Jak každým rokem tak i letos jsme se zapojili do 41. ročníku Za pohledy z Rybí v okrese Nový Jičín.
Již po několikáté jsme uspořádali v květnu turnaj v nohejbale. Naši nohejbalisté vybojovali 2. a 3. místo. Účastnilo se šest
družstev. Moc jim blahopřejeme.
Žáci z naši TJ se zapojili do krajské soutěže v atletickém
čtyřboji. Do republikového kola postoupili: Grabowská Denisa, Struhárová Barbora a Čubová Tereza z žáků Kantor Robin,
Čuba Martin, Michalec Lukáš, Kucharczyk Benjamin, Mieres
Matyáš, Jančo Filip, Feber Tomáš, Kucharczyk Daniel, Bařák
Václav. Republikové kolo je 11. 6. 2016 v Třebíči. Všem budeme držet palce.
Že si umí zasportovat i starší ženy není pochyb. 9. května si
vyzkoušely hody na cíl s různými míči a ringo kroužky na cíl.
Pak si všichni pochutnali na smažení vaječiny.

A CO NÁM JEŠTĚ ZBÝVÁ?
 29. 5. uspořádáme turistický výšlap z Bocanovic na Kozubovou, Kamenitý a do Horní Lomné.
 1. 6. jsme zajistili sportovní odpoledne „Sportuje celá rodina“ na Zámostí

Soutěž o Putovní pohár
starosty Obce Albrechtice
Na začátku května, jak je tomu již tradicí, místní sbor dobrovolných hasičů naší obce pořádal pohárovou soutěž, které
se tento rok účastnilo rekordních 26 týmů. Tyto družstva se
utkala o velmi atraktivní ceny ve formě ﬁnančních i věcných
cen. V mužské kategorii byli těmi nejlepšími muži z Prchalova a mezi ženami zvítězila děvčata z Karviné Hranic. Domácí družstvo hasiček pak obsadilo 4. místo. Chtěla bych tímto
poděkovat všem sponzorům a také členům sboru za pomoc
při pořádání této vydařené akce.
JOHANA PALOWSKÁ

Turnaj v nohejbale.

 4. 6. je turnaj ve Woodballu na fotbalovém hřišti.
 25. 6. je turnaj v malé kopané. Vážení sportovní přátelé

jste všichni zváni na naše sportovní akce. Budeme se na
vaši účast těšit.
Žákům a dospělým členům naši TJ děkuji za všechny akce,
kterých se zúčastnili a za vzornou reprezentaci nejen naši TJ,
ale i obce Albrechtice. Přeji všem krásné slunné prázdniny
a v září se budeme těšit z vaší přítomnosti v tělocvičně.
DAGMAR PIPREKOVÁ, předsedkyně TJ
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Sezóna Pétanque v plném proudu
Ani jsme se nenadáli a sezóna turnajů Pétanque se nám rozběhla na plné obrátky.
Startovacím domácím turnajem byly v Albrechticích Beraní koule 19. 3.
2016. V tomto mezinárodně obsazeném
turnaji, jehož se zúčastnilo 34 dvojčlenných družstev, si vítězství odnesla dvojice Kamil Vajčovec (PAK Albrechtice)
spolu s Ettelou Krchňákovou (SLOPAK

Bratislava). Z našich hráčů uvádíme
umístění v první šestnáctce – Zdeněk
Dujava a Libor Polách (3. místo), Vašek
Valík (5. místo), Vojtěch Žiak (7. Místo) a
Jan Bukovčík (12. Místo).
Turnaje Memory Cup v Orlové, který se konal 23. 4. 2016, se zúčastnilo
celkem 22 trojčlenných mužstev. Jarda
Ševčík spolu s Vaškem Valíkem a Jirkou
Graclem (Valšovice) získali 3. místo.
Jenda Bukovčík, Jarka Krůlová a Jarek

Puhr (8. místo), Zdeněk Dujava, Dáša
Dujavová a Monika Dujavová (9. místo),
Antonín Polách, Anna Poláchová, Michaela Poláchová (13. místo) a Boleslav
Iwanuszek, Josef Polách a Petr Pavlík
(15. místo).
O týden později, tedy 30. 4. 2016, se
konal turnaj trojic ve Valšovicích poblíž
Hranic na Moravě s názvem Prvomájové koulení, kterého se zúčastnilo 31
družstev. V tomto turnaji získala naše
trojice hráčů – Jenda Bukovčík, Jarek
Ševčík a Kamil Vajčovec 2. místo. Z dalších umístěných v první šestnáctce:
Jarka Krůlová, Josef Polách a Petr Pavlík (8. místo), Dáša Dujavová, Monika
Dujavová a Zdeněk Dujava (12. místo).
Souboj jednotlivců – turnaj s názvem
Albrechtický kahan se uskutečnil 7. 5.
2016 u nás v Albrechticích a byl plně
obsazen maximálním možným počtem
36 účastníků. I v tomto prestižním a velmi náročném turnaji si naši hráči vedli
dobře – Vojta Žiak (2. místo), Vašek Valík (7. místo), Antonín Polách (10. místo), Jenda Bukovčík (12. místo) a Anička
Poláchová (14. místo).
Ve dnech 11. 5. – 14. 5. 2016 se uskutečnilo soustředění juniorů a MČR juniorů v Zubří, které leží blízko Nového
Města na Moravě na Vysočině. Naši
juniorskou reprezentaci ve složení Daniel Mrowiec, Matěj Šimara, Antonín
Polách a Anna Poláchová vedl jejich
trenér Libor Polách. Z tohoto mistrovství si náš klub PAK Albrechtice odvezl
3. a 4. místo ve vyrážení a 4. a 8. místo

placená inzerce

v turnaji. Chtěl bych touto cestou velmi
poděkovat za vzornou reprezentaci klubu a šíření dobrého jména klubu a obce
Albrechtice.
14. 5. 2016 proběhl turnaj Chateau
Náměšť, kde z celkového počtu 48 tříčlenných družstev se náš tým ve složení Jenda Bukovčík, Jarek Ševčík a Jarek
Puhr umístil na 10. místě.
Rád bych ještě připomněl, že 5. 6.
2016 se uskuteční již tradiční Dětský
turnaj, na který srdečně zveme všechny
děti starší sedmi let. Turnaj proběhne
na hřištích Albrechtického Bulodromu
a propozice budou včas vyvěšeny.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem
hráčům PAK Albrechtice za dosažená
umístění v proběhlých turnajích, děkuji
i našim juniorům za jejich herní projev
a všem přeji v následujících turnajích
letošní sezóny mnoho úspěchů.
Za PAK Albrechtice
LIBOR POLÁCH,
předseda klubu

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

19

co nás zajímá

placená inzerce

20

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

placená inzerce

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná
a vyřídí každé pondělí
mezi 14.00 – 15.20 hodin
na Obecním úřadě v Albrechticích
v 1. patře (zasedací místnost)

JUDr. MARCELA ŽORIČOVÁ
formou poradenství, sepisování
listin, žalob, smluv včetně kupních,
také převody nemovitostí
a zřizování věcných břemen.
Kontakt možný i na tel. č.

Ha 596 810 741, 603 447 219

PEDIKÚR A

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

ve zdravotním středisku
1. 9. 2016
Vás rádi přivítáme v květinářství

ALENA KAŠPAROVÁ

»KVĚTINKA«
na ulici Obecní

(mezi Českou poštou, s.p.,
a Obecním úřadem Albrechtice).

ˆ






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

ˆ

Pohrební sluzba ARON
Havířov-Město,
ul. Národní třída 1541/14a

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 
596 811 231, 725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendu a svátku
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH.
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