I

ALBRECHT CK É
L ST Y
číslo 2  ročník XXVII  15. června 2017
www.obecalbrechtice.cz
f

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
jak je vidno na snímku titulní strany našich Albrechtických listů, je tady léto a vše kolem nás se nadobro
probralo ze zimního spánku. Rodiče malých čápů jsou
šťastní, neboť se mohou radovat ze svého potomstva.
V obci se naplno rozběhly práce menšího rozsahu,
jako jsou například opravy výtluků na místních komunikacích, v areálu Zámostí byla vybudována „venkovní
posilovna“ a před dokončením je nové oplocení kolem
obecního fotbalového hřiště. Všichni netrpělivě čekáme na dokončení výstavby mostu, která z technických
důvodu byla na čas přerušena. Ze strany obce bylo učiněno vše, aby práce na výstavbě mohly být obnoveny co
nejdříve, viz. str. 3. Rovněž budou zahájeny projekční
práce pro rekonstrukci Dělnického domu.
Na závěr mi dovolte, abych vyzval všechny občany
naší moc pěkné obce, abychom byli k sobě ohleduplní,
obezřetní i laskaví. Máme v obci nové „zóny 30 km“, což
je dále okomentováno na str. 2. a dalším podnětem je
„nedělní klid“ pro pily, sekačky a křovinořezy viz. str. 4,
naše webové stránky a facebook.
Římský básník Horatius kdysi vyřkl „Carpe diem“
– užívej dne… to Vám všem a k tomu hezké léto přeje
JINDŘICH FEBER, starosta

Pétanque Albrechtice
– rozjezd letošní sezóny
(str. 17)

16. června 2017, 18.00
koncert italského tria
v dřevěném kostele
(str. 18)
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Zóna 30

Vážení spoluobčané, v naší obci v části
Střed se objevila nově „zóna 30“. K tomuto kroku jsme se rozhodli po několika stížnostech a požadavcích občanů
na zklidnění dopravy v důsledku nadměrné motorizace. Při snížení rychlosti
z 50 na 30 km/h je řidič schopen před
chodcem ještě zastavit.
Na ulici Obecní (v části od křižovatky
s ulicí Bělehradská po křižovatku s ulicí Hlavní), na ul. Bělehradská, Lesní a
Dubová jsou umístěny dopravní značky „Zóna 30“ (v opačném směru konec
zóny a v souvislosti s tím značka „Dej
přednost v jízdě“). Do zóny jsou zahrnuty i ulice Jarní a Břízová.
Dosavadní obytná zóna na novém a
starém sídlišti zahrnující ulice Hornická,
Středová a Kostelní byla rovněž nahrazena zónou 30. Tímto opatřením dochází ke
změně některých pravidel, např. zaniká
nadřazenost pobytové funkce, která byla
pro obytnou zónu charakteristická, nad
funkcí dopravní. Vzhledem k vysokému
nárůstu počtu parkujících vozidel na sídlišti a rozšíření parkovacích míst – laicky

RADA OBCE
za období od 16. 2. 2017
do 18. 5. 2017 projednala:

řečeno – všude tam, kam to jen šlo, obytná zóna ztrácela postupně své opodstatnění. Tato úprava dopravního režimu na
sídlišti povede k mírnému navýšení míst
pro parkování za podmínky dodržení
ustanovení § 25 zákona 361/2000Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), tzn.
mimo jiné, zachování průjezdnosti.
Apelujeme na rodiče, aby svým dětem
důrazně vysvětlili, aby při venkovních
hrách dávaly pozor na projíždějící auta.
Řidiče vyzýváme k opatrnému způsobu
jízdy.
Změnu organizace dopravy podpořila
svým rozhodnutím Rada obce Albrechtice a jeho provedení vč. návrhu umístění dopravního značení odsouhlasil
Dopravní inspektorát Policie České republiky.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

Dvojjazyčné názvy ulic v obci Albrechtice
Vážení spoluobčané, v naší obci je potřeba obnovit cedulky s názvy ulic.
V mnoha případech jsou zrezivělé, často i jinak poškozené.
Obnova cedulí by pro Obec Albrechtice
znamenala výdaj v odhadované výši cca.
200.000,- Kč. Obec stála před otázkou,
zda provede obnovu ze svého rozpočtu
nebo zda bude hledat dotační zdroje.
Zjistili jsme, že na obnovu cedulí vyhlašuje opakovaně Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky dotační
program pod názvem „Podpora implementace Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků“.
Čerpání každé dotace se však řídí danými pravidly. V tomto případě se jedná
o podporu menšinových jazyků v České
republice.V naší obci je převládajícím
menšinovým jazykem jazyk polský.
Zastupitelstvo obce Albrechtice tedy
rozhodlo, s ohledem na uvedení názvů
institucí v naší obci (např. školy, knihovna, název úřadu) na cedulích mimo
český jazyk i v polském jazyku, pořídit
v obci cedule s názvy ulic rovněž v českém i polském jazyku. A výdaje pokrýt
z dotace v rámci vyhlášeného dotačního
programu na rok 2017.
Po vyhodnocení podaných žádostí o
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dotaci byla v květnu letošního roku převedena do obecního rozpočtu ﬁnanční
částka ve výši 150.000,- Kč.
Překlad názvů ulic do polského jazyka
bude proveden dle úředního překladu,
který odsouhlasilo zastupitelstvo obce.
V případech, kdy český název ulice mohl
být přeložen do polského jazyka v různých variantách, rozhodli o konkrétním
překladu rovněž členové zastupitelstva.
Tak tomu bylo například u názvu ulice
Písečná. Překlad nabízel varianty: Piaskowa (ve smyslu obsahující písek), Piaszczysta (ve smyslu pokrytá pískem) nebo
Z Piosku (odvozena od názvu obce). Na
ceduli se objeví vybraný název Piaskowa.
Cedule budou dodány v tomto provedení
(název ulice na obrázku je smyšlen):

Cedulky budou umístěny na začátku
a na konci ulice a v některých místech
křížení ulic. Upevněné budou obdobně
jako doposud – na nosném sloupku, na
rozcestníku nebo na plotě.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

 zadání zpracování studie proveditelnosti výstavby objektu malometrážních
bytů pro seniory ﬁrmě SONDER PROJEKT s.r.o.
 souhlas s pořízením dvou dopravních zrcadel na méně přehledných křižovatkách na ul. Na Zámostí
 souhlas se změnou způsobu zimní
údržby na silnicích II. a III. třídy, a to
prováděním chemického posypu v obci
Albrechtice na ul. Osvobození, Hlavní,
Životická a Těšínská
 souhlas s plnou uzavírkou části ul.
Obecní od křižovatky ul. Hlavní, Školní a Obecní po křižovatku ul. Obecní a
Kostelní během pořádání Albrechtické
pouti a to ve dnech 1. 7. 2017 a 2. 7. 2017
a s návrhem objízdné trasy po ul. Kostelní, Středová a Hlavní
 souhlas s plnou uzavírkou části ul.
Osvobození v úseku od fotbalového
hřiště po křižovatku ul. Osvobození a ul.
Pasecká dne 17. 6. 2017 v době konání
sportovní akce Dětský rodinný duatlon
a s návrhem objízdné trasy po ul. Na Zámostí, Hlavní, Pasecká
 poskytnutí společnosti Senior Domy
Pohoda Jablunkov a.s. se sídlem Bezručova 497, 739 91 Jablunkov, ﬁnanční dar
ve výši 5 000,-Kč
 souhlas s uspořádáním sportovní akce „Běh pro paní ředitelku“ na obecním
hřišti s umělým povrchem v areálu ZŠ a
MŠ Albrechtice dne 26. 6. 2017

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 28. 2. 2017, 25. 4. 2017
projednalo:
 schválení překladu názvů ulic v obci
Albrechtice do polského jazyka
 souhlas s podáním žádosti o dotaci
k pořízení nové cisterny pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce Albrechtice na rok 2018.
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce: www.obecalbrechtice.cz
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
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 32 oznámení, řešeno
19 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 ob-

čany předáno celkem 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 předání odchytové službě a převezeni do útulku.
 Dne 28. 2. 2017 v 09.50 hodin telefonicky oznámila paní S.N. z Albrechtic, že
v domě na ulici Nádražní č.p. 332 jsou
otevřené vchodové dveře, ale v domě nikdo nebydlí. Hlídka OP na místě zjistila,
že jsou zde vypáčené vchodové dveře, tudíž byla na místo přivolána hlídka PČR
Těrlicko. Hlídka OP objekt do příjezdu
hlídky PČR zabezpečila a pak společně
dům prohlédly, ale nikdo zde nebyl. Byl
vyrozuměn majitel, aby si dům zabezpečil a uzamknul.
 Dne 16. 3. 2017 v 10.00 hodin osobně oznámil nezletilý B.M. z Albrechtic,
že dne 15. 3. 2017 v dopoledních hodi-
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nách nalezl na zástavce MHD na ulici
Životické mobilní telefon. Hlídka OP
mobil převzala a následně se jí podařilo vypátrat majitele, který si mobil dne
27. 3. 2017 vyzvedl.
 Dne 15. 4. 2017 ve 2.20 hod. osobně
oznámila paní B.M. z Luleče, že na cestě
od Stanislavic do Albrechtic si všimla v
příkopě havarovaného vozidla. Hlídka
OP věc nahlásila PČR Těrlicko a zajela se
podívat na místo. Vozidlo již bylo mimo
katastr obce a nikdo se v něm nenacházel. Na místo dorazila hlídka PČR Těrlicko a věc si převzala k dořešeni.
 Dne 29. 4. 2017 v 21.10 hodin telefonicky oznámil výpravčí ČD Albrechtice,
že se po nádraží pohybuje neznámý muž,
který se ve vestibulu obnažuje a celkově
se chová dost podivně. Hlídka OP pojížďkou na místě zjistila na peronu muže.
Lustrací zjištěn pan K.A.T. z Polska, který zde čekal na vlak. Byl hlídkou upozorněn na své nevhodné chování a jelikož

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
neměl u sebe žádnou ﬁnanční hotovost,
bylo mu doporučeno, aby odešel z prostoru nádraží pryč, což poté učinil. Zároveň po sobě uklidil vestibul nádraží.
 Dne 29. 4. 2017 v 23.03 hodin během
pojížďky spatřila hlídka OP na ulici Nádražní podezřelého muže, který táhl nějaký vozík. Kontrolou bylo zjištěno, že to
není vozík, ale elektrická sekačka a na
ní pod bundou zakryté svazky měděného drátu. Místní znalostí byl hlídkou OP
rozpoznán pan R.M. z Albrechtic, který
tvrdil, že vše dostal od kamaráda. Byl
vyzván, aby setrval na místě do příjezdu
hlídky PČR. V době kdy hlídka OP telefonicky informovala o případu dozorčího
PČR, podezřelý se dal na útěk do kolejiště mezi odstavené vagóny. Hlídka OP
setrvala u zajištěných věcí do příjezdu
hlídky PČR Těrlicko, která si věc převzala. Pan R.M. je již v těchto dnech ve vyšetřovací vazbě.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

Postup rekonstrukce mostu na ul. Školní

Stavba „Rekonstrukce mostu v Albrechticích“ je organizačně zajišťována a plně
hrazena Ministerstvem ﬁnancí – ČR
v rámci procesu řešení ekologických
škod vzniklých před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve
vymezeném území Moravskoslezského
kraje. Na základě výsledku výběrového
řízení byla zadavatelem, MF – ČR uzavřena realizační smlouva se společností

EUROVIA CZ, a.s. s termínem dokončení stavby v termínu do 30. 9. 2017. S ohledem na skutečnost, že byl po odbourání
vozovkových vrstev zjištěn rozpor v založení stávajícího mostu s předpoklady
projektu a způsobem jeho založení, bylo
nutné provést úpravu založení mostu. Dle
uzavřené realizační smlouvy a „Pravidel
meziresortní komise pro procesování
programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje“ zhotovitel požádal o

změnu závazků a současně musel přerušit práce na provádění založení mostu do
jeho schválení MF – ČR.
Opětovné zahájení prací bude zahájeno okamžitě po schválení úpravy založení mostu MF – ČR s termínem dokončení
stavby do 31. 12. 2017, s tím, že stavební
práce budou dokončeny do 30. 11. 2017
a v prosinci 2017 bude provedena kolaudace stavby a předání mostu obci do užívání. DAVID TOMŠŮ, referent investic

Přijďte si zacvičit pod širým nebem

Nové workoutové hřiště, které vzniklo
pod širým nebem v areálu Zámostí, je
připraveno sloužit sportovním nadšencům z řad široké veřejnosti. Zacvičit si
zde může přijít kdokoliv, kdykoliv a zcela zdarma. Samozřejmě je nutné dbát
na dodržování provozního řádu, který
se nachází u hřiště a na stránkách Obce
Albrechtice.
Workout je sportovní disciplína zaměřená na pohyb a cvičení se svou vlastní
váhou, kde se můžeme setkat s prvky
akrobacie či gymnastiky.

Naše workoutová sestava je navržena
jako komplexní a multifunkční sportovní zařízení pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, s ohledem na její
využití pro venkovní ﬁtness park, posilování, strečing a protahování, formování postavy a zvyšování fyzické kondice.
Rozsah a velikost sestavy umožňuje cvičení více osob v daném okamžiku současně.
Přijďte si vyzkoušet cvičení s vlastní váhou těla pod širým nebem, které
může být to pravé pro vaši kondici, sí-

lu, odreagování, ale třeba i jako impuls
k novému životnímu stylu.
TÁŇA WOJTYNOVÁ,
referentka životního prostředí
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MÍSTNÍ POPLATKY »ZA PSY« A »ZA ODPADY«
Žádáme občany, kteří ještě neuhradili
místní poplatek „za psy“ a „za odpady“
za rok 2017, aby tak učinili co nejdřív.

Sazba poplatku „za odpad“
činí 500,- Kč/osoba/rok
Povinnost uhradit místní poplatky „za odpady“ je do 30. 6. 2017
nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6.
a do 30. 9. 2017 a to převodem
z účtu nebo v hotovosti.
V případě, že máte nárok na
úlevu od poplatku, nutno doložit
patřičné potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám viz
„OZV č. 1/2016“ v čl. 6, na stránkách www.obecalbrechtice.cz v sekci „
Právní předpisy obce Albrechtice.“

Sazba poplatku „za psy“
za rok 2017 činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt
v bytovém domě – za prvního psa
1200,-Kč, za druhého a každého
dalšího psa 1500,-Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý
pobyt v rodinném domku – za
prvního psa 100,-Kč, za druhého
a každého dalšího psa 150,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů,

nebo poživatel sirotčího důchodu a
tento držitel má trvalý pobyt v bytovém domě (mimo rodinné domky)
– za prvního psa 200,- Kč, za druhého
a každého dalšího psa 300,- Kč.
Splatnost poplatku za psy byla následující. Nečiní-li poplatek více než
500,- Kč ročně, je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek
více než 500,-Kč ročně, je splatný
ve dvou stejných splátkách, a to
v termínu do 30. 4. a 31. 8. příslušného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice,
a to v přízemí, (sekretariát) nebo
v prvním patře, (matrika) nebo také
bankovním převodem na číslo účtu:
1721599329/0800.
Speciﬁcký symbol pro „odpady“ je
7337 a speciﬁcký symbol pro „psy“ je
1341.
Do zprávy pro příjemce je nutné
uvést jméno a příjmení (u „odpadů“
jména všech osob, za které poplatek hradíte), číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě na
tel. čísle: 596 428 448 přidělený
variabilní symbol.
KORNELIA KAPIASOVÁ,
referentka majetkoprávní
RENÁTA PAPALOVÁ,
referentka ﬁnančního oddělení

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. 2017. V lokalitách mimo obytnou zástavbu z důvodu výskytu zvěře, žádáme o
posečení v termínu do 31. 7. 2017. Pracovník odboru životního prostředí bude po
uvedeném termínu provádět kontroly. V
případě, že tento termín nebude dodržen,
orgán státní správy zahájí správní řízení,
na základě kterého lze uložit pokutu.
ANNA BABIŠOVÁ, referentka odboru
životního prostředí MM Havířov

V

ýzva ke vzájemné toleranci. S příchodem jara nám započala starost o naše
zahrádky a trávníky. A proto bychom Vás
rádi požádali, buďte ohleduplní k okolí
a nepalte na zahradách zbytky suché trávy
a nesekejte sekačkami a křovinořezy v neděli. Sekačky na trávu a další hlučné stroje
nechejte v neděli odpočívat v koutě.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 3. ČTVRTLETÍ 2017
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Svoz odpadů ze 110 l a 1100 l nádob
6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

Svoz plastů – žluté pytle
7 (pá), 19-kontejnery (st)

11 (pá), 23-kontejnery (st)

8 (pá), 20-kontejnery (st)

Svoz zhodnotitelných odpadů (papírů) – modré pytle
6 (čt), 20-kontejnery (čt)

10 (čt), 24-kontejnery (čt)

7 (čt), 21-kontejnery (čt)

Svoz skleněných obalů – kontejner
14 (pátek)

18 (pátek)

15 (pátek)

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů – černé pytle
5, 12, 19, 26 (středa)

2, 9, 16, 23, 30 (středa)

6, 13, 20, 27 (středa)
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informace z obce

Blahopřejeme jubilantům!
kteří oslavili nebo oslaví v 2. pololetí
roku 2017 významné životní jubileum:
Rudolf Jendrisek, Stanislav Schwarz, Otakar Juchno, Vlasta Hanzelková,
Marie Urbaśová, Zdeněk Kocur, Bronislav Wloch, Josef Nawrat, Božena
Hanáková, Emilie Kiedrońová, Kristina Beranová, Anna Klimovičová,
František Grabowski, Janina Urszula Toman, Petr Mokroš, Libor Raszka,
Vladislav Folwarczny, Anna Labudková, Eva Febrová, Adéla Sýkorová,
Anna Kapiasová, Jiří Czap, Jaroslav Valouch, Olga Římanová, Brunon
Milerski, Vanda Mrajcová, Anděla Trajchelová, Jan Chmiel, Marie
Zollerová, Marie Balwarová, Irena Barchanská, Helena Galuszková,
Evžen Kalnik, Bronislava Kalinová, Markéta Fajová, Evženie
Feberová, Stanislav Škuta, Eva Dindová, Vilém Pytlik, Pavel
Kurek, Karel Cielecki, Zdislav Michejda, Ludmila Makówková,
Adolf Prymus, Marie Matuszynská, Cecilie Krochmalná.

Oslavy manželství na úřadě

V 1.pololetí letošního roku se konaly na
obecním úřadě dvě oslavy zlatých svateb. Jubileum 50 let společného života
přišli oslavit v sobotu dne 14. 1. 2017
manželé Jaroslav a Alena Žiakovi a v sobotu dne 25. 3. 2017 manželé Ing. Vladislav a Marie Šipulovi.
Starosta obce Ing. Jindřich Feber a
předsedkyně komise Sbor pro občan-

ské záležitosti paní Helena Bubiková
jubilantům poděkovali za práci nejen
pro rodinu, ale i obec a společnost.
Kulturním vystoupením blahopřály děti základních škol, hudební doprovod
připravili paní Renáta Wdówková a pan
Bronislav Palowski.
IVETA CHODUROVÁ,
matrikářka

VÍTÁME
nové občánky
Obce Albrechtice









Terezie Lassková
Amálie Stonavská
Šimon Zahraj
Michaela Boorová
Matouš Novotný
Eliáš Zahradnik
Izabela Rajsiglová
Kevin Linhart

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

ZMĚNA PROVOZNÍ
DOBY POKLADEN!

Upozorňujeme občany, že s platností
od 26. 6. 2017 budou pokladny v pátky otevřeny pouze do 10.00 hodin. Po
této hodině bude pokladna uzavřena.
V ostatní dny se provozní doba pokladen nemění (dle úředních hodin).
MÁRIA GRADKOVÁ,
vedoucí odboru místní správy

UPOZORNĚNÍ
Jaroslav a Alena Žiakovi.

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost:  narození dítěte  uzavření manželství  změna jména či příjmení,  úmrtí, aby tuto skutečnost
nahlásili na matriku Obecního úřadu
Albrechtice (1. patro).
Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

Vladislav a Marie Šipulovi.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
MANŽELSTVÍ

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

Hledáme pracovníka k obfunksazení
ce
strážníka
obecní policie.
Předpoklady
pro obsazení
funkce a další požadavky
najdete
na
oznámení na úřední desce, jak před
obecním úřadem, tak na webových
stránkách obce.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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Stopy našich předků
Když jsem chodila do 7. třídy, dostala jsem
k Vánocům knihu Vojtěcha Zamarovského „ Za sedmi divy světa“. Svět archeologie mne uchvátil natolik, že jsem nějakou
dobu toužila stát se archeoložkou a ohromit svět nějakými novými objevy. To se
mi sice bohužel nesplnilo, ale tak už to
chodí s dětskými sny. Egyptské pyramidy, poklady faraonů, visuté zahrady Semiramidiny, maják na ostrově Faru, kolos
rhodský – to vše mne strašně zajímalo a
knihu jsem přelouskala v rekordním čase. Howard Carter, Robert Koldewey či
Heinrich Schliemann, jejich slavné vykopávky, příběh Jeana Françoise Champolliona, který rozluštil hieroglyfy... Dodnes
mne všechny tyhle věci zajímají a jsem
ráda, že i v naší malé obci se podařilo nalézt svědectví z minulosti, protože archeologie se „nedělá“ jen v Egyptě nebo mezi Eufratem a Tigrisem. Lidé zkrátka žili
všude a zanechávali po sobě stopy, které
nacházíme dodnes a které nám pomáhají
dozvědět se více o životě našich předků
před stovkami a tisíci let.
K prvnímu nálezu archeologických
předmětů v Albrechticích došlo, jak jinak, náhodou. V srpnu roku 1957 postihla obec velká vichřice. Ta úplně zničila
asi 30 ha lesa, poškodila mnoho střech,
zkroutila dokonce železné stožáry elektrického vedení. Vyvrátila i s kořeny přes
300 let starý dub na jižním okraji osady
Zámostí poblíž ústí potůčku Filipcuv
chrost, který se vlévá jako pravý přítok
do řeky Stonávky. Ve vzniklé jámě pak
občan B.S. nalezl úlomky hliněných

nádob. Vše pečlivě posbíral a uschoval.
Až v roce 1973 si nález prohlédl místní
kronikář p. Česlav Valošek a oznámil jej
odborníkům z Okresního vlastivědného
ústavu v Českém Těšíně. Při záchranném archeologickém průzkumu v této
lokalitě bylo nalezeno velké množství
keramických úlomků nádob vyrobených
na kruhu. Keramika byla vyrobena z hlíny ostřené křemitým pískem. Těla nádob
byla většinou uhlazená a hladká, ale nalezly se i úlomky zdobené rovnými linkami, vlnovkami či šroubovnicemi. Okraje
byly zaoblené a vyhnuté, různě proﬁlované. Podle stáří většina střepů pocházela z 13. století, vzácně se nalezly i zlomky
keramiky z 9. století.
Pan Valošek poté začal sám intenzivně
prozkoumávat i širší okolí nálezu, zejména erozí obnažené břehy Stonávky,
její přítoky a také otevřené drenážní a
jiné výkopy na katastru obcí Albrechtic,
Těrlicka a Stonavy. Výsledky byly ohromující v množství nalezených lokalit, ve
kterých bylo nutno zahájit záchranný archeologický průzkum.
Kulturní vrstvy byly nalezeny také
v severní části obce v osadě Důlský, kde
byly také nalezeny zdobené keramické
úlomky a část tkalcovského vřetene ze
13-14. století. Ve výkopu vodovodního
přivaděče k Dolu ČSM ve Stonavě bylo
na severním pomezí Albrechtic a Stonavy nalezeno kamenné kladivo, které
odborníci datovali do mladší doby kamenné. Důsledným průzkumem pak byla nalezena řada pazourkových nástrojů

Podle stáří většina střepů pocházela
z 13. století, vzácně se nalezly i zlomky
keramiky z 9. století.
– škrabek, šipek, čepelek – které svědčí o
tom, že tato lokalita byla osídlena již více
než před 5000 lety.
Mnoho archeologicky zajímavých
předmětů, jako např. zlomky glazovaných kachlů, se nalezlo i ve výkopech
pro kanalizační síť nové základní školy,
nebo také při stavbě hrobek na hřbitově
u dřevěného kostela. Byly nalezeny také
dvě vzácné keramické pece z 9. století,
jedna na pravém břehu Stonávky v osadě Zámostí a druhá v aluviální nivě Stonávky asi 150 metrů jižně od fotbalového
hřiště. Není bez zajímavosti, že v nejvýše
položených místech v obci nebyly zjištěny žádné kulturní vrstvy. Nejvíce jich
bylo zjištěno právě v pásmu po pravém
břehu řeky Stonávky.
Pan Valošek velmi detailně a odborně
zpracoval výsledky zdejších archeologických průzkumů a sond a následně je
zveřejnil v časopise Těšínsko v ročníku
1983 v číslech 1, 3, a 4, a v ročníku 1984
v čísle 3. Zájemci si je mohou vyhledat
v archivu.
Zuzana Macurová, kronikářka obce
alkronika@email.cz

Současnost minulosti

Fotograﬁe z první poloviny XX. století dokumentuje obchod a hospodu v centru Albrechtic. Na zdi budovy byl nápis
(SPRZEDAŻ RÓŻNYCH TOWARÓW  RUDOLF CICHY  GOSPODA i DOM ZAJEZDNY). V současnosti ve východní
části objektu se nachází sídlo místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu (MK PZKO).
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Třetí ročník »Albrechtického permoníka«
Vážení občané, rodiče, přátelé a příznivci Rodiny a školy Albrechtice z.s., rádi
bychom Vás seznámili s činností RaŠ
Albrechtice z.s. za období od dubna do
května 2017.
„Albrechtického permoníka“ jsme
pořádali již třetím rokem. Vždy vybíráme jinou trasu, a tak poznáváme
po každé jiné, ale stejně krásné kouty
Albrechtic. Dubnové sobotní počasí
z počátku nevypadalo příliš vlídně, ale
nadšení nás neopustilo a tak jsme se

vydali na cestu. Trasa dlouhá asi 5,5
km, vedla z areálu Na Zámostí kolem
ranče Pohoda po Kostelecké ulici, dále
přes Dolní Těrlicko a po hrázi Těrlické
přehrady jsme se vraceli zpět na start.
Děti cestou plnily úkoly celkem na pěti
stanovištích. Prověřily si tak své vědomosti, logické uvažování, vyzkoušely
si střelbu z kuše, jak udrží rovnováhu
a zda dokáží rozpoznat různé druhy
vůní. Cestou nás sice zastihlo drobné
mrholení, brzy se však počasí umoud-

řilo a na zpáteční cestě nás už provázelo sluníčko. Na Zámostí pak byly děti
odměněny účastnickou medailí z dílny
paní Recmanové a každé dítě navíc obdrželo cenu z tomboly.
Dne 11. 4. a 12. 4. 2017 proběhl na naší základní škole zápis do první třídy. Za
Rodinu a školu jsme přivítali nováčky u
stanoviště, u kterého si děti mohly vyzkoušet různé dovednosti, jež by měly
zvládnout, než půjdou do školy. Věříme,
že tento den byl pro děti nezapomenutelný, a že se jim od prvního dne v naší
škole bude líbit.
Blíží se konec školního roku a dovolte
mi za Rodinu a školu Albrechtice z.s.,
poděkovat všem pedagogům za jejich
náročnou práci, kterou po celý školní
rok vykonávají, ale hlavně všem členům
spolku, protože tuto činnost vykonávají
srdcem, ve svém volném čase, zdarma
a svědomitě. Také musíme poděkovat
všem rodičům a donátorům za projevenou přízeň. DĚKUJEME.
Za kolektiv RaŠ Albrechtice z.s.,
GALINA STRUHÁROVÁ

O automatycznej praczce

Ludowym piórym:
Jak móm przimazanóm koszule, tóż
moja Brónka troche mamrze, że jak
mo automatke, tak mogym chodzić jak
lord, a że tyn co praczke wymyślił by
mioł dostać podwójnego Nobla. Aji se
z nióm zgodzym, bo choć praczka piere
w piwnicy a aji troche hórczy, to mi nic
nie wadzi, bo se wtedy Brónka zy mnóm
koczkuje.
Nie tak downo było u nas tak, że wielki prani se planowało cały tydziyń. Kupowało se mydło z jelyniym, mydłowe
wloczki aji mydłowy pruszek na prani.
Musiało se nagrzoć wode w kotle, wasztrok se ustawił na dwie sztokerle. Prodło
se wywarziło w kotle i eszcze wrzawe
nałożyło do wasztroka. Wtedy w pradelce było tela pary, że nie było widać
na krok. Potym se na dziyrglu ryncznie
prało, wiynksze ﬂeki se kartaczowało
ryżokym. Wyprane prodło se czwochtało we dwóch wodach, ryncznie wykrynciło, a powiesiło se uschnyć na pole.
W lecie na słóneczku było do wieczora
suche, wóniało polym. Jak kierej gospodyni prodło zmokło, tóż se mówiło, że
chłop był kansi na zolytach...
Suche, wyprane prodło se biglowało w
kuchyni. W zimowym czasie prodło też
przeschło na polu, ale aji zmarzło, mu-

siało se dosuszyć przi piecu. Zielozka se
grzoły na blasze, były bez rónczki kiero
se dowała na zmiane na nagrzote zielozko. Kiesi, jak żech był mały, tóż zielozka
były z duszóm, kiero se nagrzywała na
blasze abo aji w ogniu a potym wkłodała
ze zadku do zielozka. Dóma mama miała aji wielki, ciynżki krawiecki zielozko
na biglowani hrubszych materyii.
Z prodłym to była ciynżko robota,
przeważnie do babek. Po wojnie kómuniści propagowali wspólne pralki do całej dziedziny, aji w miastach były pralki,
a na biglowani mangle.
Postymp se nie doł zastawić i we Fulneku zaczli robić pralki na elektryke
– taki pudła ze zwyrtulóm, drogsze były aji z wykryncokym („żdimaczkóm”).
Tóż to uż było cosi. Praczki były dość
drogi i nie starczyli wyrobiać naroz
dlo wszystkich, tak nasi chłopi se hned
chycili fuszowanio. Na szachcie, aji we
werku se zrobiły zwyrtule, zegnało se
elektromotory, dóma se dorobiły pudła
i tak se baby radowały z nowych wynalazków. W siedymdziesióntych rokach
zaczły u nas ere automatyczne praczki.
Były aji taki, kiere se dowały z wyrchu
na garniec prodlok i mógło se prać pieluchy na blasze w kuchyni.

Postymp szeł dali. Ze zagranicy prziwożali piyrsze automaty, kiere same
napuszczały wode, brały pruszek, prały,
płókały i krynciły. Aji zielozka były elektryczne, z Ruska wozili taki co same kropiły prodło abo nawilżały paróm. Dzisio
w każdym sklepie do gospodarki je taki
wybór praczek i zielozek z całej Europy,
sóm cenowo dostympne każdej porzóndnej gospodyni, sóm automatyczne suszarki z nejnowszymi wynalazkami. Eszce to
biglowani ubiyro czasu, ale sóm materiały co nie trzeba biglować, a aji moda na
popuczóne prodło szanuje czas...
Co bydzie za pore roków? Isto bydóm
taki automaty, co bydóm prać bez wody,
pruszków, a jak bydym mieć zamazanóm koszule, tóż mi jóm aji sebleczóm,
przewleczóm łoktusze w łóżku, a jak
bydym mioł smrodlawe fusekle, tak mie
nie puszczóm z chałupy. Przi tym bydóm sygnalizować wymiane tak, jak nie
zapnyte pasy bezpyczeństwa w aucie...
Też se mi przipómniały taki stare srandy na praczki: „Zwykło Romo praczka
– to se cygóni bijóm w gospodzie, kombi
praczka (z wirówkóm) – to se bijóm cygóni aji nasi, automatyczno praczka – to
se bije cało gospoda”.
STARZIK WŁADEK
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Šedesátýsedmý má padesát

Ročník narození 1967, tedy šedesátýsedmý, má letos jubilejních padesát.
Rok 1967 byl z hlediska času přelomový. 20. století s ním vstoupilo do své závěrečné třetiny. V kanadském Montrealu se konala světová výstava EXPO 67.
Československý pavilon měl 5. nejvyšší návštěvnost. Přičinily se o to nejen
vystavené exponáty, ale také tehdejší
novinka – Kinoautomat. Moderoval ho
Miroslav Horníček.
Z mnoha významných událostí toho roku dominovala červnová tzv.
šestidenní arabsko-izraelská válka. Jihoafrický chirurg Christiaan Barnard
poprvé na světě provedl úspěšnou
transplantaci lidského srdce. Operovaný Louis Washkansky bohužel po
18 dnech od operace zemřel na zápal
plic. V umění hudby excelovali Beatles
vydáním alba Sergeant Pepper's Lonely
Hearts Club Band: „Chceme se představit, jsme Orchestr Klubu Opuštěných
srdcí seržanta Peppera a zazpíváme a
zahrajeme vám“. A daří se jim to nejen
jako symbolu tehdejší mladé generace, ale nadčasově pořád i po padesáti
letech. Filmového Oskara v tom roce
dostal snímek „V žáru noci“. V kategorii nejlepší cizojazyčný ﬁlm zvítězily
„Ostře sledované vlaky“ našeho režiséra Jiřího Menzela.
V roce 1967 se narodilo mnoho děvčat a chlapců, kteří se v dalších letech
svou prací a životními úspěchy stali
slavnými. Ze světových celebrit to jsou
třeba Boris Becker, Robert Baggio, Vin
Diesel, Pamela Anderson, Julia Roberts, Nicole Kidman, nizozemský král
Wilhelm Alexander. Z našich osobností oslavují letos abrahámoviny Mahulena Bočanová, Nela Boudová, Kateřina
Kornová, Leona Machálková, Šárka
Směšná (nyní Sára Saudková), Petr Kolář, Martin Zounar, Pavel Zuna, trojka
režisérů - Jan Hřebejk, Bohdan Sláma
a Petr Zelenka. Z politiků se k nim řadí
náš senátor Radek Sušil, předseda odborových svazů Josef Středula a Šimon
Pánek - reprezentant „Člověka v tísni“.
Na výsluní patří oprávněně také průvodce dětských let už několika generací - Mančin manžel a Cipískův táta,
letos padesátiletý loupežník Rumcajs.
Podle čínského horoskopu vládlo od
9.února 1967 do 29. ledna 1968 znamení kozy (někdy též ovce), a to pod prvkem ohně. Koza si potrpí na elegantní
zevnějšek a ráda se předvádí, je umělecky nadaná, miluje přírodu. Mohla
by být nejšarmantnější bytostí na zemi,

kdyby nebyla tak nestálá a pesimistická.
Nikdy není spokojena se svým osudem
a přivádí své společníky až k zoufalství
svými výroky. Své slabé stránky a vnitřní nejistoty zakrývá silnou arogancí. Je
dotěrná, aniž by si toho byla vědoma.
Je neovladatelná zmatkařka a nemá vůbec pojem o čase. Mívá stále zpoždění.
Na hodiny nehledí, a žádá to od jiných
i partnera, a tím je až nesnesitelná. Přesto se umí zalíbit, je-li to v jejím zájmu.
Koza se přizpůsobuje s neobyčejnou
lehkostí každému způsobu života, pokud to poskytuje aspoň to nejskromnější bezpečí. Je ráda, když se o ní
mluví a sama ráda radí. Ale nevzdá
se svých věčných vytáček a žalostných litanií. Vydává se za skromnou
a mírnou, ač je založena rozmarně.
Má vkus a šarm, který dovede využít
pro svůj úspěch. Koza touží žít v bezpečí, sní o bohatém sňatku, velkorysém
příteli či výnosné práci. Zrozená pod
prvkem ohně má dobré srdce, čestnost,
srdečnost, příjemnost a pracovitost, to
jsou vlastnosti této Kozy. Má také velké
umělecké nadání a dokáže postupovat
svědomitě, čestně a pilně za svými cíli.
Velmi lpí na svém domově a na skutečných hodnotách.
V naší obci se letos dožívá kulatého
životního jubilea 25 dam a 21 pánů,
narozených v roce 1967. Srdečně Vám
všem gratulujeme. Jste celebritami ve
své rodině, mezi přáteli, sousedy, kolegy a spoluobčany. Do dalších let vinšujeme hodně zdraví, optimismu a radosti ze života. K tomu jedna dobrá rada
se špetkou humoru - kupte si (pokud
ho přímo nedostanete darem) tričko
s nápisem „Život začíná po padesátce
– rok 1967“ . Ať je to Váš kompas do
dalších let.
A co by se hodilo na přípitek? Je libo
archivní víno „Rulandské modré 1967“
ze Šlechtitelské stanice Velké Pavlovice
( lahvinka 0,75l za 9 900,-Kč) nebo za
přijatelnější cenu koktejl Beton. Poprvé
byl namíchán v roce 1967 z becherovky a tonicu.
Sto lat, sto lat a na zdraví Barboro,
Danuto, Darjo, Evo, Heleno, Ivo, Ivano,
Iveto, Ireno, Jano, Jarmilo, Jiřino, Lenko, Mariano, Marie, Martino, Miroslavo, Moniko, Mstislavo, Pavlíno, Zdenko, Edvarde, Jane, Jaromíre, Jaroslave,
Karle, Mariáne, Martine, Milane, Miroslave, Pavle, Petře, Radomíre, Tomáši a
Vladimíre!
JAROMÍR PAWLAS,
místostarosta

Letošní
čarodějnice
na Zámostí
Už potřetí pořádal Spolek přátel Albrechtic Pálení čarodějic. Areál se
rychle zaplnil, tentokrát přišlo opravdu
hodně lidí. A k naší velké radosti bylo o mnoho více dětí i dospělých v čarodějnických převlecích, takže soutěž
o nejlepší masku ve třech kategoriích
od nejmenších dětí až po dospělé byla
velmi zajímavá. Vystoupily žákyně naší
základní školy s tématickým tanečkem.
Atrakce a soutěže pro děti přilákaly opět
spoustu dětí a velkým tahákem bylo tentokrát také vystoupení kapely R.U.R.,
která hrála rockové skladby a vytvořila
opravdu výbornou kulisu. Čarodějnice
vzplála v podvečer za dozoru hasičů
a pivo teklo proudem až do večerních
hodin, kdy se v poklidu účastníci rozešli. Těšíme se na další ročník a kdo nebyl, je už teď srdečně zván.
(r)

Albrechtičtí hasiči.
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Výroční schůze včelařů
Albrechtičtí včelaři se sešli počátkem
března na výroční schůzi. V průběhu
schůze zaznělo hodnocení roku 2016,
zdravice sousedů i přátelské rozhovory.
Na konci minulého roku proběhla významná obměna výboru našeho spolku.
Náš úspěšný a dlouholetý předseda p.
Vladislav Wrana odstoupil ze zdravotních důvodů a předal své postavení p.
RNDr. Česlavu Valoškovi. Současně výbor doplnili další noví členové, aktuálně
vedou náš spolek tito včelaři – Tomáš
Wojtyna, Karel Folwarczny, Ing. Arch.
Petr Kalina, Vlastimil Kornas, Ing. Pavel Santarius, Ing. Stanislav Firla a BcA.
Marek Santarius. Nový předseda poděkoval za obětavou práci jak bývalému
předsedovi, tak dalším odstupujícím
členům výboru, p. Gustavu Bromkovi,
Petru Harokovi a Josefu Filipiecovi.
Náš spolek má nyní 38 řádných členů, kteří obhospodařují přes 250 včelstev, což je asi 20 včelstev na 1 km2. Pro
představu v rámci okresu Karviná to je
nadprůměrné zavčelení.
K loňskému roku lze říci, že byl medným výnosem průměrný, ačkoli počasí
bylo na první pohled více než příznivé.
Nákazová situace byla relativně dobrá,
nebylo zaznamenáno významné ohrožení roztočem kleštíkem včelím (varroazy). Katastr naší obce zůstal ušetřen i
morové nákazy a zůstal jako ostrov mezi
ochrannými pásmy včelího moru všech
okolních obcí.
Náš spolek zabezpečuje prioritně pro
naše členy léčení, aby se udržel bezvadný zdravotní stav včelstev. Členové
mají bezplatně léčiva i výkon některých
léčebných úkonů, což je, mimo jiné, díky každoroční dotaci z rozpočtu obce

Albrechtice. Potřebné úkony zajišťuje
obětavě p. Vlastimil Kornas.
To, že chov včel je záslužná činnost
i pro zemědělce a samotnou přírodu,
podporuje stát každoroční dotací na
zazimování včelstev. Také krajský úřad
Moravskoslezský v loňském roce nabídl
dotaci na obnovu úlů ve výši 1000 Kč při
likvidaci starých úlů (tzv šrotovné) a v letošním roce bude program pokračovat.
Mnozí naši včelaři jsou aktivní i na poli ochrany přírody a pečují o včelí pastvu.
Je všeobecně známo, že v našem okolí
ubývá kvetoucích stromů na zahradách i
na veřejném prostranství, ubývá květeny
na loukách. Ovocné zahrady se postupně
změnily na okrasné s krátce střiženým
trávníkem a s výsadbou tújí či jehličnanů. Noví majitelé rodinných domků namísto květin a ovocných stromů vysazují
na své zahrady často lesní stromy a pěstují monokulturní zelený trávník.
A tak je docela významné, že jsme
v roce 80. výročí našeho spolku vysadili s podporou obce více jak 80 listnatých stromků (lípy, javory, jeřáby) jako

doplnění stávajících stromořadí podél
místních komunikací, o které nadále
pečujeme.
Bylo dohodnuto s některými vlastníky
zemědělských pozemků zřizování tzv.
biopolíček s výsevem kvetoucích rostlin, je to zajímavé nejen z hlediska vylepšení nabídky včelí pastvy (Červenky,
Pardubice, Paseky).
Jednáme s obcí o možnosti výsadeb
stromořadí ovocných stromů podél
místních komunikací, nabízí se některé
pozemky ve vlastnictví obce nabídnout
jako náhradní výsadbu za kácenou zeleň, kterou provádí ﬁrmy. Mohly by tak
vzniknout esteticky zajímavé nové aleje
kolem místních komunikací na Červenkách, Pardubicích, na Pasekách a určitě
bychom našli další vhodné lokality.
Jaro postupně přechází do léta. Včelaři dostali určitě již nejedno žihadlo. O
tom, jak by mohl být letošní rok úspěšný, je zatím ještě předčasné debatovat.
Zima byla pro přežití včel poměrně
příznivá, počasí v březnu bylo pro rozvoj včelstev velmi slibné, ovšem návrat
zimy v dubnu včelky zahnal zpátky do
domečků. Rozvoj se na několik týdnů
zastavil a v mezidobí odkvetla většina ovocných stromů bez toho, že by v
úlech přibylo sladiny. A počátkem května, namísto přípravy na první medobraní, jsme se strachovali, zda nám včelky
nehladoví.
Tak se budeme těšit, že se počasí v
červnu a červenci vylepší a budeme
schopni nabídnout opět kvalitní albrechtický med, na který jsou naši odběratelé zvyklí. Ať se tedy vydaří letošní
včelařský rok!
ČESLAV VALOŠEK

Tvoření pro šikovné ručičky Mistr odhadu
Už loni na podzim jsme zahájili kurzy
ručních prací a protože byl první uskutečněný kurz drátkování s lektorkou
Markétou Křižanovu velmi úspěšný,
navázali jsme na něj dalšími kurzy. Proběhlo opět drátování, tvoření s plsti, jehož vedení se opět ujala Markéta, a také
výroba keramiky pod vedením zkušené
lektorky Růženy Recmanové. Všechny
kurzy měly výborný ohlas a byly pro
nás inspirací i skvělou příležitostí k přijemnému setkání. Na příští výstavě Šikovné albrechtické ručičky bude určitě
zase z čeho vybírat.
Za pořádající Spolek přátel Albrechtice
HELENA MARKOVÁ

V květnu proběhla na naší škole již tradiční soutěž MISTR ODHADU, které se
zúčastnili všichni žáci 2. stupně naší
školy. Kdo nejlépe odhadl délku, hmotnost, čas, objem a teplotu?

V KATEGORII 6. A 7. TŘÍDA:
1. místo: René KUBÍČEK
2. místo: Natálie ŠTAJNEROVÁ
3. místo: Nikol BÝČKOVÁ

V KATEGORII 8. A 9. TŘÍDA:
1. místo: Lukáš JUCHNO
2. místo: Lenka KOŽUSZNIKOVÁ
3. místo: Dalibor RYŠ
Všem gratulujeme.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

10

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

naše školy

Wiosenne wiadomości
Mogłoby się wydawać, iż długo czekaliśmy na tegoroczną wiosnę i dni pełne
słońca, jednak urozmaicone życie szkolne i przedszkolne sprawiło, że nie zauważaliśmy kaprysów pogody.
Pod koniec lutego odbył się w naszej placówce kurs narciarski. Zainteresowanie było ogromne, toteż za
rok planujemy kolejną edycję. Niedługo potem odbył się tradycyjny Zjazd
Gwiaździsty w Mostach koło Jabłonkowa, na którym parę zawodników mogło od razu wykorzystać umiejętności
nabyte na kursie.

które pełne było doświadczeń i eksperymentów, w których sami brali udział.
Kolejnym wydarzeniem był międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”, który odbył się 16 marca, w tym
roku w czasie naszych wakacji wiosennych. O dziwo, czwórka uczniów zdecydowała się poświęcić jeden wakacyjny
dzień i wziąć udział w tym międzynarodowym święcie matematyki. O tym jak
pilnie „świętowali” mówią wyniki: w
kategorii „Żaczek” Adam Stebel uzyskał
wyróżnienie, zaś Samuel Skotnica uzyskał tytuł laureata! Gratulujemy!
Zielone Drzewo – dalszy etap zbierania makulatury.

Występ dzieci podczas Witania Noworodków na Urzędzie Gminy.
Już od wielu lat mamy zaszczyt oglądać przedstawienia teatru lalek „Bajka”.
Kolejny spektakl pod tytułem „Bajka dla
Kołderki” poruszał temat posłuszeństwa
wobec rodziców oraz konsekwencji niewywiązywania się z obowiązków. Zaś
bajka „O leniwym Jasiu” obrazowo przedstawiła skutki przesadnego lenistwa.
Teatr „Bajka” w swoich przedstawieniach
przynosi nam nie tylko chwile relaksu,
ale przez zabawę wiele nas uczy.
Następnym wydarzeniem dla uczniów
klasy trzeciej i czwartej był udział w
konkursie języka angielskiego „Fox”, w
którym zmierzyliśmy siły z tysiącami
dalszych uczniów w Polsce i poza jej
granicami.
Miesiąc marzec przyniósł nam ciekawy
wyjazd do „Świata Techniki” w Ostrawie.
Czas tam spędzony był wypełniony praktyczną wiedzą i nowymi wiadomościami
o świecie wokół nas. Przedszkolaki wybawiły się w „Świecie Dzieci”, gdzie były
dla nich przygotowane liczne atrakcje.
Uczniowie szkoły zaś wzięli udział w
„Przedstawieniu o tajemniczym tlenku”,

Stało się już tradycją, że uczniowie naszej szkoły i wychowankowie przedszkola umilają swoimi występami obchody
Złotych Wesel i Witania Noworodków w
naszej gminie. Jest to zaszczyt być obec-

Moje Olbrachcice – granice wioski.

nym na tych uroczystościach, jak dla nas
osobiście, tak i dla naszej szkoły.
W kwietniu obchodziliśmy „Dzień
Ziemi”. W ramach projektu „Olbrachcice – moja wioska” przeszliśmy wiosennym spacerem w kierunku dzielnicy Zadki na granicę z kolejną gminą
– Suchą Górną. Po drodze obserwowaliśmy, jak człowiek pozytywnie czy
negatywnie wpływa na środowisko
naturalne. Wszystkie plusy i minusy
„zbieraliśmy” fotografując, następnie
ze zdjęć zrobiliśmy w klasie gazetkę.
Zaskoczyło nas, co wszystko człowiek
potraﬁ ot tak porzucić. Zebraliśmy
dwa pełne worki drobnych odpadków,
papierków, puszek, butelek. Oprócz
tego widzieliśmy w lesie klawiaturę
komputera, pluszowego królika, oponę
i umywalkę… Z drugiej strony podziwialiśmy ładnie zadbane ogrody, ka-
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ze szkoły i przedszkola
pliczkę, w lesie słuchaliśmy cudownego koncertu ptaków.
W ramach projektu „Zielone Drzewo”
zebraliśmy w tym roku szkolnym ponad
3000 kg makulatury.
Wielkim i przyjemnym wydarzeniem
w naszym życiu szkolnym i przedszkolnym jest kurs pływania. Przedszkolaki
jeżdżą do hawierzowskiego „Delﬁnka”,
uczniowie szkoły na basen w Sibicy.
Pod nadzorem doświadczonych instruktorów uczymy się pływać i szlifujemy różne techniki tego sportu. Pływanie hartuje nasze ciało i naszego ducha,
a poza tym doświadczamy na besenie
wiele hecy i radości.
Ważnym wydarzeniem pod koniec
kwietnia były zapisy do przedszkola i do
pierwszej klasy. Dla czterech przyszłych
pierwszoklasistów był to bardzo ciekawy dzień, kiedy to w obecności swoich
rodziców i nauczycieli spotkali się po
raz pierwszy ze środowiskiem prawdziwej klasy i z zadaniami godnymi absolwentów przedszkola. Przyszli pierwszoklasiści wypróbowali swoje zdolności
spostrzegawcze, przedmatematyczne,
czy też zdolności motoryczne. Przedszkole przyszły rok szkolny przywita
ponownie w pełnym składzie.
Maj jest już tradycyjnie miesiącem
sportu. Stella Nováčková, Jasio Skotnica, Rafał Polok, Adrian Pawlas i Anetka
Santarius 4 maja reprezentowali naszą
szkołę w Biegu Przyjaźni organizowanym już po raz czterdziesty przez szkołę
stonawską. Chociaż nie przywieźliśmy
żadnego z medali, to jednak czwarte
miejsce Adriana i piąte Anetki sprawiło
nam wielką radość.

Żyj smacznie i zdrowo... Kanapka baranek.

W czwartek 11. 5. skorzystaliśmy z zaproszenia szkoły w Cierlicku i wzięliśmy
udział w lekcji w Planetarium. Główni
aktorzy ﬁlmu niedźwiedź polarny i pingwin opowiedzieli uczmiom o tym, dlaczego na biegunach jest noc polarna i
dlaczego tak długo trwa, a przedszkolakom o zakątkach kosmosu opowiedział
krecik i jego przyjaciele.
Dnia 12. 5. odbyło się spotkanie
uczniów z malarką i wokalistką Dariną
Krygiel. Ta nietypowa lekcja wychowa-

wie naszej szkoły i spora grupa dzieci
z przedszkola wzięła udział w drugim
roczniku Międzyszkolnej Olimpiady
Lekkoatletycznej COS (Cierlicko, Olbrachcice, Stonawa). W tym roku organizatorami byli nauczyciele i rodzice
polskiej szkoły w Stonawie. Możemy
pochwalić się zdobytymi medalami: w
kategorii dziewczynki kl. 1 i przedszkole złoty medal zdobyła Adelka Stebel, w
kategorii chłopcy kl. 2 i 3 drugie miejsce uzyskał Adrian Pawlas, w katego-

Grupka naszych zawodników na ILA w Stonawie.
nia plastycznego przebiegała wprost na
wystawie obrazów pani Dariny w miejscowym Domu PZKO. Artystka opowiadała dzieciom o swych początkach
malarskich, zapoznała je z takimi technikami malarskimi jak rysunek, akwarela, farby olejne. Wprowadziła dzieci
w tajniki powstawania obrazu. Wszystkie kroki – od zbijania ramy i naciągania płótna, aż po wkładanie obrazu w
ozdobną drewnianą ramę – pani Krygiel
wykonuje własnoręcznie. Uczniowie,
inspirowani obrazami autorki, sami
próbowali namalować własne obrazki.
Pani Darina Krygiel jest nie tylko malarką, ale również autorką okładek i ilustratorką czasopism dla dzieci „Jutrzenka” i „Ogniwo”, ilustratorką książek dla
dzieci, autorką wycinanek. Właśnie
wycinanka do bajki „Kruk i lis”, którą
otrzymaliśmy w prezencie od malarki,
posłużyła nam podczas dramatyzacji tej
bajki na lekcji jazyka polskiego.
12 maja po południu wszyscy ucznio-

rii dziewczyny kl. 2 i 3 trzecie miejsce
uzyskała Agnieszka Polok, a w kategorii
dziewczyny klasy 4 i 5 Anetka Santarius
zdobyła złoty medal. Po zmaganiach
sportowych wszystkie dzieci udały się
na poszukiwanie skarbu, zaś po uroczystym ogłoszeniu wyników mogły pojeździć na konikach i posilić się kiełbaskami z grilla. Gratulujemy zwycięzcom, a
organizatorom dziękujemy za przygotowanie bardzo miłego popołudnia.
Jeszcze pod koniec maja czekają nas
Igrzyska Lekkoatletyczne uczniów
wszystkich polskich szkół w Trzyńcu.
Pilnie trenujemy na lekcjach wychowania ﬁzycznego i przygotowujemy się do
tego ważnego wydarzenia sportowego.
Cieszymy się, że będziemy mieli zaszczyt
godnie reprezentować naszą szkołę.
Ponadto szykujemy kilka wycieczek,
uroczysty „Dzień Rodziny” oraz festyn
w Domu Robotniczym, na który już dziś
wszystkich zapraszamy.
Nauczyciele szkoły i przedszkola
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Akce v naší mateřské škole

V pátek, 24. března, jsme se společně s dětmi těšili na dopolední
návštěvu v naší mateřské škole. Hostem byl pan Ladislav Holba, zaměstnanec Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách,
který si přivedl vodící fenku Amy. Děti se s překvapením dověděly od pana Holby, že on sám nevidí a má i sluchové postižení.
Právě proto má sebou Amy, která mu věrně pomáhá na cestě
životem. Vysvětlil dětem přístupnou formou, jak si mohou podobný hendicep představit (přikrytí obou očí) a dále podrobně,
zajímavě a názorně dětem přiblížil život a práci vodícího psa
Amy, jehož majitelem a uživatelem je právě pan Holba. S besedami má již dlouhodobé pozitivní zkušenosti nejen v Ostravě
a jejím blízkém okolí. Tyto návštěvy zvládá sám, běžnými dopravními prostředky a besedu pro děti dělá zdarma.
Jaký byl přínos této besedy pro naše děti? Dověděly se o životě vodícího psa od jeho štěněčího věku, o výcviku psa v psí
školce, čím vším je pes vybaven a kolik stojí. Děti shlédly ukázku psí poslušnosti, naučily se, jak pomoci člověku, který nevidí a nemá u sebe psa, k čemu slouží červenobílá hůl, či pouze
bílá hůl, jak vypadá Braillovo písmo a další velmi zajímavé
věci. Mohly si hodného psa Amy pohladit a pod vedením pana
Holby si vyzkoušet vodění psem, např. s kočárkem. Věřím, že
tento zážitek bude pro děti velmi přínosný a zanechá stopu v
jejich dětských duších.

PRO NEJSTARŠÍ DĚTI
V pondělí, 27. března, jsme připravili nejstarším dětem velmi poučné povídání se zástupci Českého červeného kříže v

Karviné. Paní Jarka s panem Poldou přijeli do naší školky po
dopolední svačince a děti je již netrpělivě očekávaly. Velmi
humornou a zábavnou formou přiblížili dětem různá nebezpečí, která je můžou potkat - například při hře. Přesně dětem
vysvětlili, jak tyto situace řešit. Děti se naučily znát důležitá
telefonní čísla - první pomoci, hasičů i policie. Se zájmem
sledovaly ošetření zlomené nohy, nebo i jiných poranění. Instruktorka Jarka připravila dětem různé modelové situace a
zapojila aktivní jedince do jejich řešení. Děti odcházely s besedy spokojené a plné nových a velmi užitečných vědomostí
pro další život.
KVĚTUŠE FUSIKOVÁ

Beseda s Obecní policií

Středeční odpoledne 26. 4. 2017 ve školní družině probíhalo
v duchu „duben – měsíc bezpečnosti“.
Opět jsme přivítali ve školní družině zástupce Obecní policie Albrechtice, kteří si přišli s dětmi popovídat a poučit je o
bezpečnosti na silnici, jak správně přecházet silnici cestou do
školy i ze školy, poučili děti o základních pravidlech silničního provozu při jízdě na kole.
Děti rovněž poznávaly základní dopravní značky a důležitá
telefonní čísla v nebezpečí. Také si mohly prohlédnout výstroj
obecních policistů, kterou potřebují ke své práci.
Chtěli bychom policistům poděkovat za zajímavou a poučnou besedu a budeme se těšit na příští setkání.
Děti ŠD, vych. Szwedová

Branný den
V pátek 21. dubna 2017 proběhl na naší škole již tradiční Branný den. Zúčastnilo se 6 družstev sestavených z žáků všech
tříd druhého stupně. Za doprovodu vyučujících postupně
navštívili 6 stanovišť, která zajistily posádky Integrovaného
záchranného systému, tedy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a záchranáře zastoupili členové Českého červeného kříže. Na všech stanovištích se žáci seznámili s činností
jednotlivých složek a mohli se také interaktivně zapojit, především na stanovišti ČČK, kde si prakticky vyzkoušeli resuscitaci a ošetření různých zranění nebo na stanovišti Policie, kde
si mohli osahat výzbroj těžkooděnců, pouta či brýle simulující
vidění pod vlivem alkoholu či drog. Na závěr všechna družstva vyplňovala znalostní testy z oblasti IZS, dopravní testy,

testy z topograﬁe či luštili vzkaz z Morseovy abecedy. Celou
akci pak završili sepsáním článků o tom, jak prožili branný
den. Ty nejlepší si můžete přečíst na webových stránkách naší
školy.
P. CHARVÁTOVÁ, M. CHARVÁTOVÁ
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Noc vědy
V pátek 12.května v pět odpoledne přišlo do školy 30 žáků 2.
stupně a paní učitelky Miriam Charvátová, Pavlína Charvátová a paní zástupkyně Irena Ruhswurmová. PROČ? Konal se
zde 1. ročník NOCI VĚDY. Co jsme společně zažili?
 HRY – venku i v tělocvičně: živé pexeso, motanici, židličkovou a další hry.
 SOUTĚŽE – stavění věží z kelímků, spojování kancelářských sponek.
 KAHOOT – systém na získávání reakcí žáků, kombinuje prvky soutěživosti se snadností použití mobilních technologií, a vytváří tak okouzlující sociální prostředí, které žáky moc baví.
 VESMÍRNÝ KVÍZ, který si pro nás připravili šesťáci.
 MĚŘENÍ SENZORY Vernier – infračerveným bezdotykovým teplotním čidlem jsme zjišťovali teplotu žáků i okolních
těles; hlukoměrem jsme zjistili, že nejde vytvořit úplné ticho a
změřili jsme hlasitost společného křiku; luxmetrem (čidlo intenzity světla) jsme měřili osvětlení v různých podmínkách.
 SKLÁDÁNÍ spousty hlavolamů
 3D VIRTUÁLNÍ REALITA – pomocí speciálních brýlí jsme
navštívili vesmír
 POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY – spousta informací o
vesmíru, které si žáci pro nás připravili; i když byla mlha, pozorovali jsme souhvězdí na tabletech a mobilech pomocí aplikace Star Walk 2 – všem doporučujeme vyzkoušet.

VŠECHNY TŘÍDY SPOLEČNĚ = SPOUSTA ZÁBAVY
Postřehy účastníků 1. ročníku Noci vědy:
– Bylo to super, fajn soutěže a hry, příští rok zopakovat!

– Bylo to fajn, užila jsem si plno aktivit, byla to jedna z nejlepších akcí ve škole, super kolektiv.
– Líbila se mi virtuální realita, soutěže, program deváťáků a
sranda byla taky při tanci na zahánění deště.
– Byla tu sranda a vůbec jsem se nenudil, paní učitelky to
měly dobře připravené. Chtěl bych příští rok zase přespat ve
škole.
– Bylo to tu super, super hry, nejvíc se mi líbily židličky, skvělý večer, všechno super.
– Byla tady zábava i poučení a nikdo se nenudil.
– Bylo to moc fajn, hodně zábavy, plno aktivit a srandy, i když
to počasí malinko kazilo, i tak jsme šli ven a i přes mlhu jsme
pozorovali noční oblohu na iPadu.
– První ročník byl super, zábava a hry byly zajímavé a jedinečné.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ,
IRENA RUHSWURMOVÁ, PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ

Pevnost moravská

Dne 31. 3. 2017 naše škola přijala pozvání na tradiční soutěž
Pevnost Moravská, která se konala na základní škole stejného
názvu v Havířově-Šumbarku. V letošním roce se mohli zúčastnit žáci 5. a 6. ročníků, kteří tvořili smíšené družstvo proto,
aby došlo k propojení spolupráce žáků 1. i 2. stupně. Určitě to
nebyla špatná volba, poněvadž naši žáci tuto příležitost uvítali. Tentokrát soutěžili na téma: Labyrint světa a ráj duše.

V pátek ráno naše družstvo vyrazilo autobusem z Albrechtic
ve složení: Míša Hrbáčová, Klárka Malyszová, Niki Mihalcová,
Niki Šipulová, Ondra Mihalco, Patrik Gula z 5.A a Irča Recmanová, Míša Zaleská, Nela Wawrzaczová, Adélka Suchánková
z 6.A.
Na šumbarské škole nás čekal jeden velký labyrint v duchu
středověké pevnosti. Jednotlivá družstva postupně navštívila
10 stanovišť – různorodých labyrintů, kde během 10 minut
museli splnit daný úkol, např. složit obrázek-puzzle, dopravit
lodě dle navigačního systému, vyřešit spoustu hlavolamů, rozluštit šifrovací kód, projít labyrint a zapamatovat si co nejvíce obrázků či projít temný labyrint a zapamatovat si všechny
předměty, které v přítmí viděli, projet kuličkou balanční labyrint či projít pavučinový labyrint, aniž by zacinkala rolnička
a spoustu dalších. Za každý splněný úkol v limitu si družstvo
vysloužilo patřičný počet stříbrňáků, které postupně mohli vyměnit za zlaťáky, kromě pavučiny, kdy nám sebrali 1 stříbrňák
za každé zacinkání ( a že jich bylo!).
Letos vůbec nešlo o znalosti a vědomosti žáků, nýbrž o jejich paměť, obratnost, dovednost a důvtip. Každý ze soutěžících si mohl dokázat, v jaké disciplíně exceluje a naopak, v
čem má slabiny. Celá soutěž probíhala v bojovném a svižném
duchu. Naše družstvo bojovalo se zápalem jako eskymáčtí psi,
i přesto se umístili na 5. místě ze sedmi zúčastněných škol.
Ovšem pro nás to byla zkušenost k nezaplacení! Pobavili
jsme se a přivezli si spoustu zážitků a zkušeností, na které
budeme dlouho vzpomínat... vždyť není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se!
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ
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Exkurze Osvětim, Krakov

Existují místa na světě, kam se zajedete podívat, abyste se pokochali krásou krajiny nebo určité lokality. Existují ale i místa,
kam jedete, abyste si připomněli hořkou minulost, ze které se
chcete poučit, a možná se pak i pokusit zabránit, aby se historie opakovala... Takovým místem se stal dne 31.března 2017
pro 8. a 9. třídu cíl exkurze – koncentrační tábor Osvětim.

Když jsme v 6.30 ráno vyjížděli, převládaly v nás pocity nadcházejícího dobrodružství celého dne. Všichni jsme se sešli
včas, žáci sice poněkud ospalí, hýřili humorem. S blížícím se
cílem exkurze jsme si však začali představovat, jaké hrůzy se
odehrávaly za zdmi KT, které jsou z našeho dnešního pohledu stěží pochopitelné. Po osmé hodině jsme se vypravili na
dlouhou, velmi tichou, pietní prohlídku jednotlivých bloků
v Osvětimi včetně krematorií a plynové komory. Pak jsme se
autobusem přemístili do areálu tábora v Březince. Sluníčko
sice vytrvale pálilo - byl velmi hezký den, ale my jsme si v tu
chvíli představovali příjezd transportu s lidmi na rampu, selekci, nesnesitelné vedro nebo naopak zimu, hlad, žízeň a bezvýchodnou situaci lidí, kteří právě v těchto místech, kde jsme
se nacházeli, stáli, žili, pracovali, nebo vydechli naposledy...
Černé myšlenky „ vyléčila“ až prohlídka historického centra
Krakova – Wawel, Hlavní rynek se Sukiennicí, Mariánským
kostelem a Kostelem sv. Vojtěcha. Právě zde probíhal i tradiční jarmark s množstvím různých stánků, atrakcí a doprovodných programů.
Děkujeme paní učitelce Charvátové za zorganizování této
BARBORA KAJFOŠOVÁ
poučné exkurze.

Sportovní úspěchy našich žáků
V současné době se stále mluví o tom, že děti jen sedí doma u
počítače, málo se hýbou a jsou obézní. Ne vždy se toto tvrzení
zakládá na pravdě. Záleží na tom, v jakém prostředí se děti
pohybují a jaké možnosti ke sportovním aktivitám jim rodiče
i škola nabídnou. Na naší škole fungují sportovní kroužky,
mnozí naši žáci jsou členy TJ Albrechtice, fotbalového či atletického klubu apod. Někdo sportuje jen tak pro radost, ať již
běhá, jezdí na kole, skateboardu, nebo pěstuje turistiku, jiní se
snaží sportovat pod dozorem trenérů a jiných odborníků. Žáci naší školy se pak zapojují do různých sportovních aktivit organizovaných jinými školami či tělovýchovnými jednotami.
Dne 4. 5. 2017 se děti zúčastnily již 40. ročníku Běhu přátelství ve Stonavě. Počasí jim však příliš nepřálo, od rána pršelo,
ale naštěstí se v poledne umoudřilo a žáci v jubilejních tričkách odběhli svůj závod bez deště. Na stupně vítězů se pak
zaslouženě postavili tito závodníci: 1. místo – Mrajca Adam,
Matuszyňská Zuzana, Foltýnová Tereza a Valošek Vít; 2. místo – Suchánková Klára a Struhárová Barbara. Všichni úspěšní běžci byli z 1. stupně naší školy.
O týden později 12. 5. 2017 se tentokrát 19 žáků 2. stupně
pod vedením p. učitelky Mgr. Kajfošové zúčastnilo v Těrlicku
atletického čtyřboje družstev. Soutěžili v běhu na 60 a 600
metrů, ve skoku dalekém nebo vysokém, podle vlastního výběru a hodu kriketovým míčkem nebo vrhu koulí. 3. místa
obsadila tato družstva: Tobolová E., Škaroupková D., Szurmanová K, Býčková N. Pipreková K., Holbová D., Škaroupková
K., Divišová A. Hrachovec F., Kamienski D., Gála L, Calda P,
Chromik P.
Za reprezentaci děkujeme také žákům Poláčkovi M., Harakovskému O., Gabrhelovi V., Ženíškovi M. a Kubíčkovi R.
Poslední sportovní akcí bylo Krajské kolo atletického čtyřboje MsKASPV, které se konalo tentokrát v sobotu 20.5.2017
na atletickém hřišti ve Stonavě. Zúčastnilo se ho 14 mladých
členů TJ Albrechtice z 1.stupně naší školy. Soutěžilo se v běhu na krátké a dlouhé trati, skoku do dálky a v hodu míčkem
a granátem. Konkurence byla opravdu veliká, a přesto se naši

sportovci nenechali zahanbit. Své děti přišli tentokrát podpořit ve velké míře i rodiče a prarodiče a mohli tím pádem být
na své potomky hrdi. Krajskými přebornicemi v atletickém
čtyřboji se staly a 1. místo obsadily: Matuszyňská Zuzana a
Foltýnová Tereza. Krásná 2. místa získali: Hrbáčová Michaela
a Rusina Jan.
Všichni ostatní sportovci však předvedli nádherné sportovní výkony a zaslouží si také poděkování: Struhárová J., Mošovská N., Staňková A., Grabowská D., Struhárová B. Valošek
V., Kopel. O., Šlampiak P. , Kantor R. a Gábor A.
Všem sportovcům naší školy gratulujeme nejen k prvním
třem místům, ale zároveň všem děkujeme za reprezentaci
školy, obce i tělovýchovné jednoty a těšíme se opět příští školní rok na shledání na dalších sportovních akcích.
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ
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Protidrogový vlak
Dne 10.4. se žáci 8.A společně s p. učitelkou Kajfošovou a
Ruhswurmovou zúčastnili akce s názvem „Revolution train“.
Čekali byste, že jsme jeli na výlet? Ne! Čím byl tedy tento vlak
jiný? Jedná se o projekt Nadačního fondu Nové Česko, který
ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR postavil tento vlak
s cílem přiblížit problematiku užívání drog dětem a mládeži
ve věku 10-17 let vskutku neotřelou formou. „Bylo opakovaně
prokázáno, že člověk si zapamatuje jen 10% z toho, co slyší,
15% z toho, co vidí či čte, 40% z toho, o čem diskutuje, ale
až kolem 80 % z toho, co zažije nebo dělá. Z toho plyne, že
děti, které poslouchají protidrogovou přednášku, si v mozku
uloží pouze 10 % toho, co při ní uslyší. Pokud mají možnost o
drogách a jejich rizicích diskutovat, pak si podle tohoto klíče
mohou zapamatovat až 40% přijatých informací. Když však
dětem dáme možnost aktivně se příběhu zúčastnit, paměťová
stopa se stane mnohem hlubší a trvalejší a efektivita učení dosahuje až 80%,“ říká autor projektu Pavel Tůma.
Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních interaktivních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává pří-

Jazyk hrou
Letošního ročníku soutěže na ZŠ Mládežnická v Havířově se 10. května
zúčastnily tyto dvě dvojice: za jazyk
anglický Sára Ruhswurmová a David
Seman z 8. A a za jazyk německý Barbora Štajnerová a Filip Kotula z 9. A. Pro
všechny soutěžící to jistě byla zajímavá
zkušenost, jak změřit své znalosti cizího
jazyka. Museli prokázat nejen to, že umí
jednotlivá slovíčka a gramatická pravidla, ale také dovednost porozumět poslechu, hovořit o daném tématu, postřeh a
paměť nebo je dokonce čekal praktický
úkol - přišívání knoﬂíků podle návodu
(samozřejmě v cizím jazyce). Přestože
se neumístili na stupních vítězů, získaly
obě dvojice v porovnání s vítězi nadpoloviční počet bodů. Děkujeme všem za
reprezentaci školy.
SÁRA RUHSWURMOVÁ,
RADKA KOZLOVÁ, DAVID SEMAN

běh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a
díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají
účastníky příběhu. Vybrané multimediální sekce představují
v běžném životě špatně dostupné prostory: drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna a automobilové havárie v důsledku
zneužití drog.
Věříme, že tento vlak prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobil na osobnost žáka a efektivním způsobem tak ovlivnil jeho pohled na legální a nelegální drogy.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

Zábavné dopoledne s Ovocem do škol
Žáci 1.stupně naší školy již několik let
dostávají zdarma několikrát za měsíc
v rámci projektu Ovoce do škol balíček
s několika kusy ovoce a ovocné a zele-

Pasování na čtenáře
Některý den se neděje nic, jiný je naopak nabitý bohatým programem. Letošní prvňáčci měli právě takový den ve středu
24. května. Dopoledne stihli generálku na sobotní radovánky a
odpoledne hurá do knihovny. Je totiž ta pravá chvíle pasovat
děti 1.A na skutečné čtenáře. Znají už všechna písmenka a dovedou si tak přečíst sami knížku. A že je tomu skutečně tak, přiznali paní spisovatelce Zuzaně Pospíšilové, která právě v tento
den Obecní knihovnu Albrechtice navštívila. Četla ukázky ze
svých knížek a děti nejen naslouchaly, ale také se zapojovaly do
plnění různých kvízů, které v jejich knihách každý čtenář může
najít. Děti měly pěkný zážitek a zároveň si domů odnesly od
paní spisovatelky krásnou knížku. I. DEMELOVÁ, tř. učitelka

ninové šťávy lisované za studena s použitím vysokotlaké konzervace bez použití pasterizace tak, aby byly zachovány
zdraví prospěšné látky. Cílem tohoto
projektu je podpora zdravého stravování, vytváření správných stravovacích
návyků a boj proti obezitě.
Dne 18. 5. 2015 uspořádala ﬁrma Beskyd Fryčovice, náš dodavatel Ovoce do
škol, pro děti z jednotlivých tříd akci
v tělocvičně školy, kde zábavnou formou se soutěžemi, hrami a povídáním
seznámili její zástupci žáky s přednostmi konzumace ovoce a zeleniny. Každý
žák si pro sebe vylisoval čerstvou šťávu
z pomeranče a byl seznámen s výhodami konzumace takového džusu oproti
přeslazeným kupovaným nápojům.
Věřím, že se děti dobře pobavily a odnesly si z této akce důležité poznatky
pro jejich zdravý životní styl.
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ
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Havířovská školní liga TAG RAGBY
Družstvo ZŠ Albrechtic odehrálo v průběhu února a března dva
turnaje desátého ročníku Havířovské školní ligy v TAG RAGBY
2016-2017 v rámci Get Into RUGBY a za podpory nadace OKD,
a.s. – Srdcovka. Oba turnaje se uskutečnily v tělocvičně SPŠ
Stavební na ul. Kollárova. Hrálo se podle platných pravidel pro
bezkontaktní rugby na hřišti o rozměrech 20x35 metrů.

Snímek byl pořízen ze hry v květnu na školním hřišti.
Celkově již čtvrtého turnaje (21.2.2017) se zúčastnila čtyři
družstva – RC Havířov, ZŠ Gorkého, ZŠ Na Nábřeží a ZŠ Albrechtice, turnaj se hrál systémem každý s každým a všechna
utkání se hrála v čase 1x6 minuty. Družstvo ZŠ Albrechtice
v prvním utkání prohrálo s pozdějším vítězem turnaje RC Havířov 1:4, následně zvítězilo nad družstvem ZŠ Gorkého v poměru 3:1 a v posledním utkání pak zvítězilo nad družstvem ZŠ
Na Nábřeží v poměru 3:2. Celkové vítězství v turnaji si vybojovalo družstvo RC Havířov, které zvítězilo ve všech utkáních,
druhé místo obsadilo družstvo ZŠ Albrechtice (dvě vítězství a
jedna porážka), na třetím místě se umístilo družstvo ZŠ Gorkého a na čtvrtém místě skončilo družstvo ZŠ Na Nábřeží.

Pátý turnaj se odehrál 21. 3. 2017 a vzhledem k nebývale
velkému množství omluvení se turnaje zúčastnila tentokrát
pouze 3 družstva. K družstvům ZŠ Albrechtice a RC Havířov
přibylo jen jedno družstvo, které vytvořili náhradníci pod
názvem Havířováci. Hrálo se systémem každý s každým a
to dvoukolově na hřišti o rozměrech 20x35 metrů a všechna
utkání se hrála na 2x4 minut.
Tentokrát utkání mezi družstvy RC Havířov a ZŠ Albrechtice
byla vyrovnaná, o čem svědčí to, že každé družstvo vyhrálo ze
dvou utkání jedno. První utkání vyhrálo družstvo RC Havířov
v poměru 4:3, ve druhém pak zvítězilo družstvo ZŠ Albrechtice
taktéž v poměru 4:3. Ve dvou utkáních družstvo RC Havířov zvítězilo nad družstvem Havířováků v poměru 5:2 a 4:1 a družstvo
ZŠ Albrechtice taktéž dvakrát zvítězilo nad družstvem Havířováků a to v poměru 3:2 a 6:1. Protože o celkovém vítězi tohoto
turnaje nerozhodla vzájemná utkání ani lepší skóre ze všech
utkání, byly obě družstva RC Havířov a ZŠ Albrechtice vyhlášena vítězi 5. turnaje Havířovské školní ligy v TAG RAGBY 20162017 a družstvo Havířováků skončilo na druhém místě.
V dubnu měl již další turnaj proběhnout na venkovním hřišti,
ale pro velmi nepříznivé a chladné počasí se nepodařilo turnaj v tomto měsíci uspořádat. A možná právě pro tuto „výluku“
v turnajovém dění se hned několik starších hráčů rozhodlo „pověsit rugbyové kopačky na hřebík“. Počátkem května se nám
proto nepodařilo postavit družstvo Albrechtic do dalšího turnaje. I přes tuto absenci si družstvo ZŠ Albrechtice stále drží
průběžné druhé místo v Havířovské školní lize v TAG RAGBY.
Družstvo se konsoliduje a v současné době na tréninky dochází 9 dětí, i když družstvo doplnili hlavně ti nejmenší. V současné době družstvo ZŠ Albrechtic tvoří Monika Wojkowská,
Matyáš a Mikuláš Daňhelovi, Martin Štěrba, Adéla Pavelčáková, Petra Grutmanová, Ondřej Kopel, Tobiáš Gerlich a Matěj
Križan. Ti zkušenější se zúčastní celostátního turnaje v Tag
ragby v Praze, který se uskuteční 1. června 2017 opět na hřišti
pražské Tatry.
RADOMÍR KLODA

VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ, DOVOLTE, ABYCH VÁS INFORMOVALA
 24. 3. – Členové TJ navštívili Solnou

jeskyni v Horní Suché.
 28. 3. – Žáci SG v Havířově předvedli ukázku, jak jsou připraveni na
krajské závody.
 31. 3. – Naši členové se zúčastnili
turnaje Okresního kola v Bowlingu

Krajský atletický čtyřboj

a obsadili překrásná první tři místo.

 8. 4. – Žáci uspěli v Krajských závo-

dech ve SG a postoupili do Republikového kola v Doubí u Třeboně a
přivezli pohár za umístění na prvních místech.
 29. 4. Zúčastnili jsme se 42. turis-

tického pochodu za Pohledy z Rybí
v okrese Nový Jičín.
 8. 5. – Se uskutečnil turnaj v nohejbalu, účast 6 družstev; 1. místo
získaly Petrovice, 2. a 3. místo Albrechtice. Všem hráčům moc děkuji
za krásný turnaj.
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Pétanque Albrechtice – rozjezd letošní sezóny
Vstup do letošního kalendářního roku
byl tentokrát odlišný od předchozích.
Díky vstřícnému postoji představitelů
vedení Základní školy Albrechtice nám
bylo umožněno 1x týdně trénovat v tělocvičně speciálními tréninkovými koulemi. Zvláštní poděkování patří paní Jiřině Kowalczykové za zprostředkování
možnosti tréninků i přes zimní období.
V únoru se naši junioři Danek Mrowiec, Matěj Šimara, Tonda Polách a Anička
Poláchová opět účastnili speciálního tréninkového pobytu v Úněticích u Prahy,
který vede uznávaný francouzský trenér
Claude Raluy. Pro zájemce o zhlédnutí
krátkého videa z této akce nabízíme odkaz na webové stránky: https://www.youtube.com/watch?v=iG3HwBhRMWE.
Startovacím turnajem pro náš klub
byly opět Beraní koule 25. 3. 2017 na domácí půdě. V silně obsazeném turnaji
36 dvojčlenných týmů se z našich nejlépe umístili Vašek Valík s Vojtou Žiakem
na 2. místě a manželé Dujavovi, kteří
obsadili 10. Místo.
Z Litovle, kde proběhl 8. 4. 2017 turnaj Čerlinka Cup si opět Vašek Valík a
Vojta Žiak dovezli 2. místo. Jarek Ševčík, Kamil Vajčovec a František Fajmon
se umístili na 13. místě.
Příliš se nám nedařilo v letošním
turnaji „Prvomájové koulení“, který se
konal 29. 4. 2017 ve Valšovicích. Naši
nejlepší, Jarek Ševčík a Kamil Vajčovec,
obsadili 11. místo.

Náš tým juniorů při vyhlášení MČRJ. Zleva: Tonda Polách, Anička Poláchová,
Danek Mrowiec, Matěj Šimara.
Ve dnech 4. 5. – 7. 5. 2017 se uskutečnilo MČR juniorů tentokrát v Rapotíně.
Naši junioři: Danek Mrowiec, Matěj Šimara, Tonda Polách a Anička Poláchová obsadili po úporných bojích nakonec
7. místo ze čtrnácti týmů. Pochvalu zaslouží Tonda Polách, který získal druhé
místo v disciplíně vyrážení a tím se pro
letošní rok stal vicemistrem České republiky v této dovednosti.
Za zmínku určitě stojí i úspěch našich hráčů na letošním turnaji Centrope v polských Chcinach, kde obsadili

20. místo a druhý den pořádaný doprovodný turnaj vyhráli.
Na MČR 2x2 hájili naše barvy Vašek
Valík a Vojta Žiak. Po nešťasné porážce
o postup do „osmičky“ nakonec všechny
další souboje vyhráli a obsadili skvělé 9.
místo ze 109 týmů. Gratulujeme.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
příznivcům našeho klubu za podporu a
členům PAK Albrechtice přeji „Koulím
zdar!“
LIBOR POLÁCH,
předseda PAK Albrechtice

O AKCÍCH, KTERÉ PŘIPRAVILA TJ ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA, Z.S.
 20. 5. – Se konal atletický čtyřboj
MsKASPV ve Stonavě.

 27. 5. – Se uskutečnil Turnaj ve woodballu.

 1. 6. – Připravili jsme Sportovní den
dětí

 3. 6. – Se konal Turnaj v malé kopané

 24. 6. – Je připravena turistika do

Dobratic, ve Vojkovicích je zajištěna
exkurze pivovaru a různé sportovní
hry.
Vážení sportovní přátelé, děkuji Všem
za účast na sportovních a turistických
akcích. Všem, kteří jste nás reprezentovali a budete ještě reprezentovat na soutěžích nejen za TJ, ale i obec Albrechtice. Žákům zvlášť přeji krásné a slunné
prázdniny.
Za TJ Albrechtice,
DAGMAR PIPREKOVÁ

Turnaj v nehojbalu.
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Koncert italského
tria v Albrechticích

Svatováclavský hudební festival zve na
letní koncert v Albrechticích, který se
uskuteční v pátek 16. června od 18 hodin v dřevěném kostele sv. Petra a Pavla
v rámci cyklu Čtvero ročních období.
Návštěvníci se mohou těšit na trio Classico Terzetto Italiano, hrající na ﬂétnu,
housle a kytaru. Italští hudebníci, specializující se na interpretaci na autentické staré nástroje, zahrají skladby Ferdinanda Carulliho, Francesca Molina
a Wenzeslause Matiegky. „Neapolský
skladatel Ferdinando Carulli je jedním z
největších autorů skladeb pro trio ﬂétna
– housle – kytara. Tato formace se stala velmi populární v prvních letech 19.
století, kdy hudba přestala být doménou
šlechty nebo vyšších vrstev společnosti,“ upřesnil člen Classica Terzetta Italiana Francesco Biraghi, který hraje na nástroj londýnského stavitele kytar Louise
Panorma z roku 1838.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
na Obecním úřadu v Albrechticích nebo
přímo na místě 30 minut před zahájením koncertu. Plné vstupné stojí 150 Kč,
zlevněná vstupenka pro studenty, seniory a držitele průkazu ZTP 100 Kč.
(r)

Nové
ozvučení
Letošní fotbalovou
sezonu zahájil náš
FK Baník Albrechtice s novým ozvučením. Realizaci projektu podpořila ve
spolupráci s obcí Albrechtice Nadace
ČEZ. Děkujeme!
JINDŘICH FEBER

Štít Albrechtic
V sobotu dne 24. 6. 2017 se uskuteční 44. ročník Štítu Albrechtic. V letošním roce se můžeme těšit do Albrechtic nad Orlicí. Sportovní sobotu
naplní tři různé disciplíny. Jedná se o
tradiční fotbalový turnaj, mysliveckou
střeleckou soutěž a hasičskou soutěž
smíšených družstev. Pro fanoušky
bude téhož dne vypraven autobus ve
4.00 hod. Zájemci, hlaste se u vedoucího zájezdu: Ing. Marek Kloza, tel.
Sportu zdar!
725 795 075.

co nás zajímá | sport
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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.

KOUPÍM
STARŠÍ
RODINNÝ DŮM
k rekonstrukci
Platba hotově
606 662 854

Ha 596 810 741, 603 447 219

TONERY, INKOUSTY
repasované i originální
stroje na laminování a vazbu dokumentů,
včetně spotř. materiálu, skartovače, řezačky
a jiná kancelářská technika.
Pokladní kotoučky pro EET.
Možnost zapůjčení skartovacího stroje.
JAN RUSINA, Albrechtice, tel.: 603 417 109
(rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com

PEDIKÚR A

ve zdravotním středisku

ˆ






ALENA KAŠPAROVÁ
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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