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Krásné vánoční svátky
a do nového roku hodně zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů
všem čtenářům Albrechtických listů
přeje redakční rada

Zaproszenie na
Wspólne Kolędowanie

Pozvánka na
Vánoční koncert
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informace z obce

Vážení spoluobčané,
příští rok bude závěrečným rokem tohoto volebního období. Máme tak možnost
zhodnotit, co se za poslední tři roky podařilo udělat a co nás ještě čeká.
Rok 2015 byl ve znamení dokončovacích prací při odkanalizování obce.
Poslední etapou bylo odkanalizovaní
základní školy. Výstavba kanalizace byla zahájena v roce 2007 a do roku 2015
bylo investováno 50 mil. Kč.
V oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu byly v obci postupně instalovány čtyři radary včetně kamer pro
měření rychlosti vozidel vjíždějících do
obce jak ze Stonavy, tak i od Havířova.
Bylo instalováno několik zpomalovacích retardérů, z nichž největší se nachází před mateřskou školou. V příštím
roce je plánovaná výstavba obdobného
retardéru před základní školou.Rovněž
byly obnoveny tabule s názvy ulicza použití dotace pro dvojjazyčné provedení.
Postupně vznikalo veřejné dětské
hřiště v centru obce, dnes pojmenované „Albrechtík“. Během tří let tam bylo
postupně instalováno několik herních
prvků včetně pískovišť a laviček. I v roce příštím se plánuje rozšíření o další
prvky – vláček a kolotoč. Všechny prvky jsou bezúdržbové v provedení nerez
a plast. Plánovaná je rovněž obnova herních prvků v zahradě v přírodním stylu
u mateřské školy.
Velký důraz byl kladen na postupnou
estetizaci v obci. Před obecním úřadem
byl vysazen „vánoční strom“, zmizely
sloupy s elektrickým vedením a celý prostor byl upraven pro pořádání společenských akcí – např. pouť a zahájení adventu rozsvícením stromečku. V budoucnu
zde bude možné vybudovat náměstí, které by tvořilo skutečné centrum obce.
Estetizace probíhala i v jiných částech
obce. Kolem základní školy byla provedena úprava zelených ploch včetně vý-

sadby symbolického javoru s lavičkou,
bylo odstraněno nevzhledné a nefunkční oplocení a byly opraveny chodníky.
Podél ulice Školní bylo vysázeno nové
stromořadí. Rovněž okolí našich fotbalových hřišť doznalo značných proměn.
Za tribunou bylo vybudováno parkoviště, byla rekonstruována brána a oplocení a v budově šaten byla vyměněna okna včetně dveří.
U domu s pečovatelskou službou byla
postavena pergola a byly provedeny terénní úpravyvčetně výsadby zeleně.
Rozšířen byl evangelický hřbitov a
výstavbou chodníku bylo upraveno okolí kolem dřevěného kostelíku. V roce
příštím bude obnoveno oplocení kolem
obou hřbitovů. Na tyto opravy jsme obdrželi dotaci ve výši 700 tis. Kč.
U mateřské školy byl dobudován chybějící chodník a rovněž prostředí kolem
hasičské zbrojnice doznalo proměn po
instalaci bankomatu.
Modernizací prošlo i naše veřejné
osvětlení. Tento proces bude probíhat i
v budoucnu kdy budou postupně vyměněna všechna klasická svítidla za úsporná (LED).
V současné době probíhají práce při
dostavbě parkoviště při ulici Středové a
dokončuje se výstavba žlabu podél ulice
Školní. V příštím roce jsou v plánu opravy chodníků v různých částech obce.
Závěrem je třeba zmínit, že 15. prosince proběhne slavnostní zahájení provozu našeho mostu přes řeku Stonávku.
Záměrně jsem žádnou z výše uvedených aktivit nehodnotil. Je na Vás čtenářích jaké hodnocení přiřadíte k jednotlivým akcím. Není rovněž zmínka o
postupu projekčních prací pro rekonstrukci Dělnického domu a dalších projektech, o kterých budeme informovat
v příštím čísle AL.
Zdraví, štěstí a úspěch
v novém roce Vám všem přeje
JINDŘICH FEBER, starosta

Dvojjazyčné názvy ulic v obci Albrechtice

V měsíci červnu letošního roku jsem
vás informovala o plánované obnově
cedulí s názvy ulic v naší obci. Na tuto
akci bylo možné čerpat dotaci v rámci
podpory menšinových jazyků v České
republice. Proto jsou na cedulích uvedeny názvy ulic v českém a polském
jazyku. Informuji vás, že projekt byl do-

končen a že byl realizován za ﬁnanční
podpory Úřadu vlády České republiky
a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Obec Albrechtice obdržela dotaci ve
výši 150.000,- Kč, celkové výdaje činily
182.993,- Kč vč. DPH. Obec „doplácela“
ze svého rozpočtu 32.993,- Kč.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
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RADA OBCE
za období od 7. 9. 2017 do
16. 11. 2017 projednala např.:
 poskytnutí ﬁnančního daru Dia-

konii ČCE – hospici Citadela, se sídlem Žerotínova 1421, 757 01 Valašské
Meziříčí ve výši 3.000,-Kč,
 výběr nejvhodnějšího dodavatele
na zakázku „Silniční odvodňovací žlab
na ul. Školní v Albrechticích“ – Tadeáš
Koch, Farma Stonava, č.p. 1064,
 výběr nejvhodnějšího dodavatele
na zakázku „Parkoviště pro motorová vozidla na ul. Středová“ – Tadeáš
Koch, Farma Stonava, č.p. 1064,
 zadání provedení opravy povrchu
části místní komunikace ul. Školní
společnosti EUROVIA CS a.s. odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, Ostrava
– Kunčičky,
 výběr dodavatele pro zajištění koordinátora bezpečnosti organizace
práce a technického dozoru investora pro investiční akci „Albrechtice
– likvidace Štěrbinové nádrže Nový
Svět, propojení na ČOV Albrechtice“
– INGESTA spol. s r.o., se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičcká 50,
 zadání realizace opravy přístupového chodníku k bytovému domu
č.p. 433 a 434 společnosti Tadeáš
Koch – Farma Stonava, č.p. 1064.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce:
www.obecalbrechtice.cz
Na webových stránkách obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo
programu jednání Zastupitelstva obce
Albrechtice i všechny materiály, které
jsou na tato jednání předkládány:
www.obecalbrechtice.cz
– úřední deska.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

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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OZNÁMENÍ

OBWIESZCZENIE

o době a místě konání
pro volbu prezidenta
České Republiky

o czasie i miejscu odbywania się
wyborów prezydenta
Republiki Czeskiej

(ve dnech 12. 1. 2018 a 13. 1. 2018)

(w dniach 12. 1. 2018 i 13. 1. 2018)

starosta obce Albrechtice oznamuje:

wójt gminy Olbrachcice informuje:

1. Volby prezidenta se uskuteční
v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 13. 1. 2018 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku..........číslo 1
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1. patro)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
bytu:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní, Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní,
Písečná, Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského,
Školní, Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní,
Stonavská
ve volebním okrsku..........číslo 2
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (přízemí)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká, Pod
Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická,
Chotěbuzská, Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny,
Strmá, Slunečná, Přehradní, Osvobození, Darkovská,
Rybářská, Zátiší, Těrlická, U Vodojemu, Rekreační,
Hrázní
ve volebním okrsku..........číslo 3
je volební místnost v.........Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1. patro)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanských průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Albrechtice dne 27. 11. 2017
JINDŘICH FEBER, starosta obce

1. Wybory prezydenta republiki odbędą się
w piątek dnia 12. 1. 2018 od godz. 14.00 do godz. 22.00
i w sobotę dnia 13. 1. 2018 od godz. 08.00 do godz. 14.00
2. Miejscem odbywania się wyborów:
w obwodzie wyborczym.....numer 1
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr.d. 11 (1. piętro)
dla wyborców, według miejsca zameldowania na pobyt
stały:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní, Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní,
Písečná, Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského,
Školní, Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní,
Stonavská,
w obwodzie wyborczym.....numer 2
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr.d. 11 (parter)
dla wyborców, według miejsca zameldowania na pobyt
stały:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká, Pod
Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická,
Chotěbuzská, Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny,
Strmá, Slunečná, Přehradní, Osvobození, Darkovská,
Rybářská, Zátiší, Těrlická, U Vodojemu, Rekreační,
Hrázní
w obwodzie wyborczym.....numer 3
jest lokal wyborczy w..........Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z pol. jęz. naucz.
Olbrachcice, przy ulicy Školní,
nr.d. 11 (1. piętro)
dla wyborców, według miejsca zameldowania na pobyt
stały:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.
3. Wyborca po przyjściu do lokalu wyborczego potwierdzi
obwodowej komisji wyborczej swoją tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa Republiki Czeskiej poprzez okazanie
ważnego dowodu osobistego lub paszportu Republiki Czeskiej. Jeżeli wyborca tak nie zrobi, głosowanie nie zostanie
mu umożliwione.
4. Karty do głosowania do wyborów zostaną do wyborców dostarczone najpóźniej 3 dni przed dniem wyborów. W dniu
wyborów wyborca może wystąpić do obwodowej komisji
wyborczej o wydanie nowego zestawu kart do głosowania.
Olbrachcice dnia 27. 11. 2017
JINDŘICH FEBER, wójt gminy
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Oslavy manželství na úřadě

V sobotu dne 4. listopadu letošního roku
se konaly na obecním úřadě oslavy zlatých svateb. Jubileum 50 let společného
života přišly oslavit dva manželské páry
a to pan Feber Vladislav s ženou Helenou a pan Firla Josef s ženou Zdeňkou.
Jubilanty zlaté svatby pana Milerského
Brunona a Alžbětu navštívil s gratulací
starosta obce v domácím prostředí.

Starosta obce Jindřich Feber a předsedkyně komise Sbor pro občanské 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






Mikuláš Molinek
Gabriela Kajurová
Roman Giemza
Timotei Wiselka
Timothé Muller

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.

Zleva: Josef a Zdeňka Firlovi; Helena a Vladislav Febrovi.

Dětské hřiště Albrechtík

Albrechtík, tak zní jméno našeho dětského hřiště v centru obce Albrechtice.
Dlouhou dobu jsme si na obci lámali hlavu s tím, jak nejlépe pojmenovat hřiště,
na kterém si mohou hrát jak malí předškoláci, tak i děti školou povinné. A právě
proto, že se jedná o dětské hřiště, oslovili
jsme děti, jejichž fantazie dala vzniknout
pojmenování hřiště. Z mnoha zdařilých
děl jsme vybrali kresbu od žákyně Žanety Chládkové z 8.A ZŠ Albrechtice, která dala hřišti název Albrechtík. Na jejím
graﬁckém zpracování pak vzniklo logo,
které jsme nechali vyrobit a umístit před
vstupní bránu hřiště. Vítězný návrh si
zasloužil osobní poděkování, při kterém
starosta obce předal výherkyni věcný
dar. Ještě jednou Žanetce gratulujeme
a děkujeme všem zúčastněným dětem
za jejich krásné nápady a výtvory.
V příštím roce Albrechtíka rozšíříme
o nové herní prvky, které budou kreativně rozvíjet dětskou mysl a zároveň děti

naučí jak správně třídit odpad. Na hřiště
bude umístěna oboustranná kreslící tabule a nerezový kolotoč. Tím nejzajímavějším bude založení eko koutku, kterému bude vévodit Eko-vláček odpaďáček,
jenž se stane nejen zdrojem zábavy, ale
i edukační pomůckou pro ty nejmenší.
Vedle radostné zprávy musím zároveň
konstatovat, že na našem hřišti dochází
k stále častějším útokům vandalů. Soustavné poškozování herních prvků provoz hřiště prodražuje a tak může dojít
k tomu, že místo výstavby nových herních
prvků budeme opravovat stávající. Proto
vyzývám všechny spoluobčany, aby nebyli ke svému okolí lhostejní a v případě,
že zaregistrují nevhodné chování nebo
úmyslné poškozování hřiště, ať se obrátí
na obecní policii nebo Policii ČR. Záleží
i na Vás, zda našim dětem umožníme hrát
si v čistém a bezpečném prostředí.
TÁŇA WOJTYNOVÁ,
referentka životního prostředí

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

Obec Albrechtice
a FK Baník Albrechtice
srdečně zvou

na XIX.

Obecní ples
který se uskuteční
dne 27. 1. 2018 od 19.00 hodin
v sále Dělnického domu
v Albrechticích.
Program a občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu hraje
skupina DORA BAND.
Cena vstupenky s místenkou 400,- Kč.
Předprodej vstupenek na ples bude
zahájen dne 15. 12. 2017 na obecním
úřadě, oddělení kultury.
Přejeme příjemnou zábavu.
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Investice v roce 2018

Vážení občané, prostřednictvím tohoto
článku si Vás dovolujeme informovat
o plánovaných investičních záměrech
obce na rok 2018. Obec chystá v následujícím roce investovat zejména do oblasti
dopravní infrastruktury. V rámci investiční činnosti připravujeme rekonstrukci
chodníku podél ul. Hlavní, a to v úseku od Dělnického domu po železniční
nadjezd, dále pak rekonstrukci chodníku v části obce Pacalůvka na pomezí
ul. Těrlická – Životická, a částečnou rekonstrukci chodníku podél ul. Obecní.
Rovněž je v přípravě výstavba nové
spojky chodníku mezi novým mostem
přes řeku Stonávku a základní školou
na ul. Školní, a to včetně zpomalovacíhoprahu tak,aby byla zajištěna co největší bezpečnost zejména dětí chodících
do i ze školy pěšky.
Připravujeme výstavbu nového chodníku včetně rozšíření komunikace na ul.
Nádražní, se záměrem propojit stávající
chodník vedoucí od nádraží s bytovou
zástavbou na ul. Bažantnice. Financování tohoto záměru by mělo být z většinové části kryto dotačními prostředky.
Mimo uvedené investice plánujeme
např. opravu místní komunikace ul. Na
Zámostí, která v letošním roce prošla
zátěžovou zkouškou v důsledku přesměrované dopravy při výstavbě nového mostu. Plánujeme pokračovat v opravách přístupových chodníků k bytovým
domům na starém sídlišti a další opravy
a udržovací práce lokálního typu.

INFORMACE
O UZAVŘENÍ POKLADNY
NA OBECNÍM ÚŘADĚ
ALBRECHTICE
V hotovosti je možno platit
nejpozději do čtvrtka 28. 12. 2017
do 11.00 hodin.

Společně s režií MF a MPO v roce
2018 započne výstavba sítě splaškové
kanalizace v lokalitě Nový Svět. Jedná
se o záměr hrazený plně z dotačních
prostředků. Obec se na této akci spolupodílí zajištěním osob vykonávajících
činnosti kontroly na staveništi.
V rámci estetizace obce a posílení
stávající napěťové hladiny plánuje spol.
ČEZ Distribuce a.s. pro nadcházející
rokrekonstrukci distribuční soustavy
v části obce ul. Rakovecká, ul. Hlavní
a ul. Bělehradská. Společně s tímto záměrem připravujeme rozsáhlou rekonstrukci veřejného osvětlení.
Pro ty nejmenší připravujeme rozšíření dětského hřiště o aktivní herní prvky
s ekologickou tématikou.
V prostorách obecního a stavebního
úřadu užívaných zaměstnanci a veřejností připravujeme instalaci klimatizace.
V rámci projektové přípravy bude
v příštím roce dokončen projekt komplexní rekonstrukce Dělnického domu, jejíž realizace se plánuje na rok
2019. Rovněž budeme zpracovávat
projekt plánovaného obecního domu
pro seniory.
Připravujeme rovněž dokončení úplné pasportizace vodovodní sítě v majetku obce a chceme započít komplexní
revizi veřejného osvětlení v obci.
Údržby fasády se dočká také dřevěný
římskokatolický kostel na ul. Školní.
V rámci údržby počítáme s realizací
opravami nejnutnějších havarijních

úseků sítí veřejné technické infrastruktury.
Veškeré plánované investice na rok
2018 jsou vyčíslený na 16 190 000,- Kč.
Navrhovaný rozpočet bude schvalovat
Zastupitelstvo obce Albrechtice dne
12. prosince 2018.

ZAHRADA MŠ NA UL. OBECNÍ
V roce 2014 se na zahradě MŠ na ul.
Obecní realizovala investice „Zahrada
v přírodním stylu pro MŠ“ za účelem
rozšíření stávající kapacity zahrady o
nové zejména herní prvky k možnosti
využívaní dětma v rámci venkovních
aktivit. Projekt, který na základě projekčního návrhu Ing. Terezy Friedlové
realizovala ﬁrma ONYX TRADE s.r.o.,
byl ﬁnancován prostřednictvím dotačních prostředků. V rámci akce bylo
např. zřízeno dřevěné bludiště, venkovní trampolína, domeček v koruně stromu, lavičky, záhony a další. Na základě
provedené technické kontroly byly některé prvky označeny za nezpůsobilé
užívání. Řada dalších prvků, které však
nutno podotknout nebyly součástí dotace, vyžadují provedení nezbytné údržby
a oprav. Určený odbor obecního úřadu
ve spolupráci se správcem majetku, kterým je ZŠ a MŠ Albrechtice udělají vše
pro to, aby byly veškeré závady odstraněny v co nejkratším termínu tak, aby
byla zahrada způsobilá k plnému využití na jaře roku 2018.
DAVID TOMŠŮ, referent investic

PLATBA KARTOU

Bezhotovostní platební styk je moderní a v současnosti stále využívanější forma
platebního styku. Vzhledem k tomu, že i v naší obci se občané dožadovali této
možnosti úhrady svých závazků vůči obci, bylo jejich přání vyslyšeno. Od listopadu 2017 mohou tedy své závazky (např. úhrada nájmů a služeb, poplatky atp.)
hradit kromě hotovosti a převodním příkazem,také formou bezhotovostního platebního styku – tedy platební kartou, a to v 1. poschodí OÚ Albrechtice, kancelář
č. 22 (matrika).
MÁRIA GRADKOVÁ, vedoucí odboru místní správy

Ocenění dárcům krve v roce 2017

Tradiční slavnostní oceňování
bezpříspěvkových dárců krve se
konalo dne 16. 11. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice.
Starosta obce Albrechtice Jindřich Feber i další radní děkovali dárcům za jejich neocenitelnou pomoc a zároveň jim přáli, aby sami zůstali zdraví.
Obec Albrechtice oceňuje své občany,
kteří jsou dárci krve již od roku 2001.
Oblastní spolky ČČK (Karviná, Ostrava,

Frýdek-Místek) zasílají
seznamy oceněných dárců krve a na tomto základě pak své občany Obec
Albrechtice ﬁnančně oceňuje v následujícím roce.
V letošním roce bylo oceněných dárců krve celkem 14, což je za posledních sedm let nejvyšší počet.
V letošním roce mezi oceněnými dárci krve byli: Vladimír Luber, Mgr. Radek Suchánek, Šárka Kondziolková,

Vladislav Glogar, Ing. Zbyšek
Wlosok, Halka Holeksa, Milan
Gabčo, Pavel Ondrusz, Milan
Palarczyk, Vladislav Pawlas,
Marek Recmaniok, Rostislav
Král, Martin Rzymanek a Tomáš Tichý.
Z toho vyplývá, že máme mezi sebou
stále občany ochotné tímto, nezištným
způsobem pomáhat. Děkujeme.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
kulturní referentka
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 22 oznámení, řešeno
27 přestupků na úseku silničního provozu, 5 přestupků dle §4/2 zák.251/2016Sb.
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 celkem 9 volně pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti byli psi majitelům vráceni
a přestupky řešeny ve zkráceném řízení. Psi, u kterých nebylo možno zjistit
majitele, byli předání odchytové službě
a převezeni do útulku.
 Na úseku zákona č.65/2017Sb.
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, §35 byly řešeny
4 přestupky. Jednalo se o kouření na zakázaných místech.
 Dne 11.09.2017 v 17.52 hodin telefonicky oznámil pan M.K. z Albrechtic,
že na ulici Pardubické visí na drátech
spadlý sloup veřejného osvětlení. Hlídka OP pojížďkou zjistila nad vozovkou
visící dřevěný sloup, který držel jen na
drátech elektrického vedení. Hlídka
okamžitě místo zabezpečila proti pohybu chodců a vozidel, telefonicky vyrozuměla správce veřejného osvětlení, který
v 18.45 hodin sloup odstranil.
 Dne 05.10.2017 v 16.11 hodin telefonicky oznámil pan J.K. z Albrechtic, že
našel u ulice K Rozvodně schované dva
pytle plné jablek, které nejspíš pochází
z blízkého sadu. Hlídka OP pytle s jablky zajistila a následně předala majiteli
sadu.

 Dne 06.10.2017 v 06.30 hodin telefonicky oznámil M.T. z Albrechtic, že na
ulici Těšínské za dvojitou zatáčkou leží
ve vozovce spadlý strom a ohrožuje provoz na komunikaci. Hlídka OP pojížďkou
na místo zjistila nalomený strom, který
zasahoval do krajnice vozovky. Hlídka
OP strom odstranila mimo komunikaci.
 Dne 11.10.2017 v odpoledních hodinách během pojížďky nalezeny hlídkou
OP v lesním porostu u ul. K Rozvodně
čtyři pytle jablek. Byl telefonicky vyrozuměn majitel sadu, který si pro nález
dojel.
 Dne 22.10.2017 v 02.55 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
na ulici Středové č.p. 434 má docházet k
rušení nočního klidu a žádá o asistenci.
Hlídka OP pojížďkou na místo zjistila
před domem paní P.A. z Albrechtic, která uvedla, že z protějšího bytu jde slyšet hlasitá hudba a řev. Oznamovatelka
uvedla, že již mládence upozornila na
rušení nočního klidu, ale ti na výstrahu
nereagovali. Hlídka OP šla k inkriminovanému bytu kde již byl klid. Nájemníkovi bytu byla po vystřízlivění hlídkou
OP udělena bloková pokuta.
 Dne 07.11.2017 v 13.20 hodin osobně
oznámila paní R.S. z Albrechtic, že ji fyzicky a psychicky napadá přítel. 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
bylo zde podezření na možný trestný
čin domácího násilí, byla okamžitě vyrozuměna PČR Těrlicko, která si případ
převzala a požádala hlídku OP o asistenci v místě bydliště oznamovatelky. Zde
nikdo neotvíral dveře, a jelikož oznamovatelka neměla klíče, byla doprovozena
hlídkou OP ke svým známým.
 Dne 24.11.2017 v 20.25 hodin telefonicky oznámil pan Š.D. z Albrechtic,
že u potravin AMI na ulici Hlavní leží
zakrvácený muž. Hlídka OP pojížďkou
na místě zjistila klečícího muže ve zjevně podnapilém stavu, který krvácel na
tváři. Jelikož byl zraněn, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba,
která muže ošetřila a následně odvezla
k vyšetření do nemocnice. Muž neměl
u sebe doklady a představil se jako U.D.
z Albrechtic.
 Obecní policie během tohoto roku
vyzvala písemně 5 majitelů vozidel jevící známky autovraků na území obce Albrechtice k jejich odstranění v souladu
se zákonnými normami.
ménem obecní policie přeji všem
občanům radostné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2018.

J

DANIEL WRÓBEL, velitel OP

Nová stanoviště zelených kontejnerů na sklo
Vážení občané, abychom podpořili
a zvýšili podíl tříděného skla, rozmístili jsme po obci další kontejnery na jeho
separaci. Nová stanoviště zelených kontejnerů na sklo se nachází:
 ul. Stonavská, u domu s č. p. 340
 ul. Chotěbuzská, u domu s č. p. 622
 ul. Pardubická, u domu s č. p. 554
Připomínáme, že do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo,
například láhve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze
dveří.

aniž by ztrácelo na kvalitě. Nový skleněný výrobek může být tvořen až 100%
recyklovaným sklem. Recyklací skla
dochází k významné úspoře přírodních
zdrojů, rovněž také k úspoře energie.
Sklo je velmi odolné vůči působení různých rozkladných činitelů a k úplnému
rozkladu skleněných střepů dojde až za
několik tisíc let. Pokud sklo nevytřídíte
a vhodíte ho do popelnice na směsný
komunální odpad, zůstane uloženo na
skládce odpadů bez dalšího využití po
velmi dlouhou dobu.

PROČ JE DŮLEŽITÉ TŘÍDIT SKLO?

vé obaly, nápojový kartón a kovové obaly,

Sklo je materiál, který lze recyklovat
opakovaně, prakticky donekonečna,

použitý olej či tuk rostlinného původu.

PŘIPOMÍNÁME ŽE,...

 do žlutých kontejnerů a pytlů patří plasto na sběrném dvoře můžete odevzdávat

Tento odpad nevylévejte do kanalizace,
ale přelijte ho do plastových, uzavíratelných nádob (PET láhve) a následně odneste na sběrný dvůr Albrechtice,

 veškerý odpad je nutno odkládat do ná-

dob k tomu určených. Pokud se zbavujete
objemného odpadu (nábytek, koberce,
sanitární keramika apod.), který kvůli
nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo
popelnice, je zapotřebí tento odpad odvézt na sběrný dvůr. Pro ty, kteří nemají
možnost odpad převést na sběrný dvůr,
bude každý první pátek v měsíci přistaven kontejner na tento odpad u kotelny
na sídlišti.
TÁŇA WOJTYNOVÁ,
referentka životního prostředí
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Svoz biologicky rozložitelných
komunálních odpadů – ČERNÉ PYTLE

ÚNOR

Svoz papírů
MODRÉ PYTLE
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Svoz plastových obalů,
nápojových kartonů a kovů – ŽLUTÉ PYTLE

LEDEN

Svoz směsných komunálních
odpadů ze 110 L a 1100 L NÁDOB

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ROK 2018
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Slavnostní otevření mostu
přes řeku Stonávku na ul. Školní
Stavební práce výstavby nového mostu přes řeku Stonávku končí. Na dne
15. 12. 2017 chystáme slavnostní otevření za symbolického doprovodu hudby
a účasti zástupců vedení obce, zhotovitele a zadavatele veřejné zakázky.
Příprava záměru komplexní rekonstrukce mostu probíhá již od roku 2009,
kdy byl na základě odborných posudků
zjištěn nevyhovující stav z hlediska statické únosnosti. Vyvstal tedy požadavek
k řešení vzniklé situace, kdy bylo následně osloveno Ministerstvo průmyslu
a obchodu k zařazení projektu do Státního programu řešení ekologických škod
vzniklých před privatizací těžebních
a hutních společností v území Moravskoslezského kraje. V lednu roku 2010
byla ministerstvu předložena zkrácená
projektová dokumentace stavebního záměru „Řešení negativních enviromen-

tálních vlivů a revitalizace Žermanicko
– Těrlické přehrady“, který byl následně
projednán a schválen Mezirezortní ko-

misí pro procesování programu řešení
revitalizace Moravskoslezského kraje.
V prosinci roku 2015 předalo MPO
podklady Ministerstvu ﬁnancí ČR, které
dále v plné režii administrovalo veřejnou zakázku společně s další související
administrativní činností. V proběhlém
výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky zvítězila spol. EUROVIA CZ, a.s.
Dne 12. 9. 2016 tak bylo předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce.
Realizace samotná pak proběhla dle
schváleného harmonogramu.
Veškeré ﬁnancování výstavby mostu
bylo hrazeno z prostředků ministerstva.
Obec se dle zákonem stanovených požadavků ﬁnančně podílela ve věci zajištění
technického dozoru, koordinaci bezpečnosti práce a dílčích souvisejících činností.
DAVID TOMŠŮ, referent investic

Současnost minulosti

Most přes řeku Stonávku na fotograﬁi z 30. let XX. století. Na současném snímku zcela nový most, který bude slavnostně
uveden do provozu 15. prosince 2017 v 10.00 hod.
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co nás zajímá

Pozvání do Baby Clubu – Klubka
Venku zase prší… Tomášek už zná všechny domácí hry nazpaměť a posílat si autíčka celý den také není moc zábava. Už
aby byl tatínek doma, aspoň se bude dít
něco nového. Také to tak někdy máte?
Nebo Vám chybí nápady, jak alespoň na
malou chvilinku zaujmout své půlroční
miminko? Prošly si tím asi všechny maminky. Z každodenní rutiny Vás vytrhne
KLUBKO – klubík maminek s dětma. Kde
se společně s maminkami podělíte o rady, jak zvládnout tu krásnou a pohodovou rodičovskou dovolenou a nezbláznit
se. Každé setkání doprovází jiné téma, ať
už čistě poučné (jak bylinkami pomoci od
nachlazení, co nového vymyslet na vánoce), nebo kreativní (dekorace domácnosti,
tvoření pro nejmenší – opičky z ponožek,
kreslení na textil apod.). Vše je ráno připraveno a my se s chutí můžeme pustit do
vstřebávání nových informaci. A co děti?
Děti kolem pobíhají, hrají si, nebo pomáhají, jak jen můžou, nechybí ani společný
zpěv a zábava. A když už se před polednem vracíte domů s unaveným mrňousem, který hned spokojeně usne, tak si

plná nových nápadů, elánu a povzbuzení
říkáte, že zvládnout jde všechno, a třeba
si tu dovolenou nakonec začnete i užívat!
Pokud už doma nevíte kudy kam, nebo
je ve vašem okolí někdo, kdo by setkání
ocenil, zveme Vás i s dětmi do Klubka,
které se koná každou lichou středu v
měsíci, od 9 do 12 hod., v klubovně za

Ludowym piórym:
Przez lato żech używoł ciepła pod jodełkóm w zogrodzie i anich se nie spómnioł,
że też móm cosi napisać do tej naszej gazety. Nic mi nie lazło do głowy, a był żech
tak lyniwy jak Arab o sjeście. Sym tam
żech podloł rajszczoki, ogórki i prziglóndoł se frelkóm – cyklistkóm na tej naszej
cyklomagistrali. Jak jadóm od Suchej, z
kopca, tóż przepydlóm, że ani ta 30 km/
godz. ich nie zahamuje, ale opacznie do
kopca, tóż je na co se podziwać. W tych
krótkich dresach nimogóm ani wszystko
schować, ku tymu kryncóm bedajlami aji
tym, czym siedzóm na zicu. Wszystko mo
swój czas i tak teraz uż jeżdżóm cyklistki
w teplakach i wożóm towar z Colonialu...
Tak tyn czas ucieko, że nie starczym
obracać kartki w kalyndorzu. Za chwile
dostanymy z gminy nowe, z datóm 2018.
Bydymy mieć piekny strómek, wyparadzónóm dziedzine, zaśpiwómy se kolyndy, przeluftujymy kożuchy i możne se
przyndymy po nowym moście.
Z tym jak spadnył piyrszy śniyg we
styczniu – a coch wybaranił – tóż se muszym pochwolić: W nocy była fujawica.
Obudziło mie rymplowani okiynnice aji
dziwne wyci w kuminie. Jak żech zyrknył przez okno na ulice, wszyndzi było
bioło, ćma, prało śniegym ze wszystkich
strón. Prawił żech se, że rano bydzie isto

Evangelickým kostelem v Albrechticích.
Jsme i na facebooku Baby Club – Klubko,
tam si můžete prohlédnout aktuální dění
a dozvědět se, jaká další zajímavá témata
nás čekají. Proto neváhejte a ve středu ráno se přidejte k nám! S sebou dítě (není
podmínkou) a dobrou náladu. Těšíme se
na Vás!
(Baby Club)

Jak starzik robił aniołka

kalamita. Wloz żech spadki do ciepłego
łóżka, pocis pierzine pod brode i przespoł
do rana.
Rano słóneczko zaglóndało na mie do
łóżka z ukosa, jak by chciało powiedzieć
– stowej, podziwej se, jak je pieknie w
Olbrachcicach. Wszystko co ludzie nie
ścigli wypucować przed zimóm je teraz
przikryte bielutkim śniegym.
Kole połednia nie wydzierżoł żech sie-

dzieć dóma i pomalutku se przeszeł dziedzinóm. Słóneczko pieknie świyciło, niebo było modrzutki, aji mrozik szczypoł w
uszy. Nikiere promyczki słóneczka se odbijały od śniega i migotały jak diamenty.
Aż mie bolały oczy.
Z naszej starucki szkoły prawie wylecieli łóńscy piyrszoklasiści, z taszkami na
plecach, wyrychtowani, wyśmioci na tyn
wybiylóny świat. Syncy hned brali i uciskali śniyg na kule, aby ciepnyć na kam-

rata. Prubowali aji postawić śnieguloka.
Śniyg był ale zmarzły, puszysty, tóż go
zaczli ciepać kamratkóm za kragiel.
Dwaj ruﬁjocy se legli do tego czyściutkigo łóżka na pleca, rynkami ciapali kole
siebie, a jak stanyli, zustały po nich dwa
piekne aniołki. Uśmioł żech se, boch se
spómnioł, żech też przed 70 rokami ostatni roz robił aniołki...
Nie wiym co mie to chyciło i odmłodziło, bo żech legnył wedle cesty do śniega
i zaczón machać rynkami jak powieterniok – robił żech aniołka.
Dziecka niechały swoji uciechy i przerażóne se na mie dziwały czy mie przipadkym nie ogrożo wrzód. Jedyn uczyń
wycióngnył mobil, bo beztak chcioł wołać piyrszóm pómoc.
Jak żech se zaczón gramulać i stować,
tóż se dzieciarnia zaczła śmioć na całóm
gymbe. Z tym moim stowanim był ale problym. Syncy mi pómogali przekulać se na
bok i stanyć na kolana, potym na bolawe
nogi. Wszyscy my se uśmioli nad tym moim śniegowym aniołym. Mioł połómane
skridła, na głowie mój spadnyty kłobuk, a
na nogach wycisnyte kolanami kopyta...
Choć żech mioł śniyg za kraglym, bolawe
kolana, aji mie śmigło w krziżu, tóż to stoło za to. Był to beztak mój ostatni aniołek
na piyrszym śniegu. STARZIK WŁADEK
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Adaptační pobyt šesťáků
Ve dnech 7.-8.9.2017 odjelo 28 žáků 6.třídy do Beskyd na adaptační pobyt. Cílem
byla adaptace na nové prostředí spojené s přechodem na 2. stupeň, začlenění nových žáků do třídního kolektivu,
poznání nové třídní učitelky, učit žáky
spolupracovat, rozvíjet jejich kreativitu a empatii, vést žáky ke vzájemnému
poznání a sebepoznání a vyvolat pocit

sounáležitosti ke třídě, posílit a stmelit
stávající třídní kolektiv a vytvořit ve třídě dobré klima, v němž se bude žákům
dobře pracovat. Žáci prožili hodně zábavy prostřednictvím her a aktivit, které je sblížily, ukázaly jejich přednosti
a soudržnost. Všichni si odvezli spoustu zážitků, na které rádi vzpomínají.
Tř. uč. MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Vánoce
přicházejí…
Pondělní ráno nás všechny překvapilo bílou nadílkou. Děti měly ze sněhu
velkou radost. Naladil nás na vánoční atmosféru.Děti čekají čtyři adventní týdny příprav a očekávání. Budou
si vyrábět ozdoby, kterými si vyzdobí

Sběrači papíru měli...
povolenou prodlouženou večerku

své třídy. Jedním z nich bude adventní
kalendář, který si připravíme společně
s dětmi. V prvním adventním týdnu je
překvapí Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. Neopominutelná je zvláštní, sladká
vůně Vánoc, kterou můžeme procítit u
medového perníčku, vanilkového cukroví, vůně skořice, hřebíčku a pomeranče. Vánoce mají i svou zvukovou
podobu. Na třídách se děti připravují na
adventní čas, rozezní se zvonečky, rolničky, koledy a to vše vyvrcholí vánočními besídkami pro své rodiče. V posledním adventním týdnu si připomeneme
vánoční zvyky a tradice, zazpíváme si
koledy u vánočního stromečku a budeme čekat na příchod Ježíška.
Krásné Vánoce přeje všem
Kolektiv mateřské školy

Už samotný nadpis nabádá k tomu, že
se něco dělo ve večerních hodinách. Je
tomu skutečně tak. Ti nejpilnější sběrači papíru poprvé v tomto školním roce
mohli vychutnat svou odměnu v podobě večerní návštěvy zámku Raduň
na Opavsku. Určitě by stálo zato tento
zámek vidět i v regulérní denní dobu,
ale protože se blížil Halloween, zámek
mohl přivítat své návštěvníky i ve večerních hodinách. V mnoha komnatách

byly k vidění zajímavé a hlavně strašidelné scénky. Někdy se děti pořádně
orosily, ale všechny věděly, že je to prostě JAKO.
Nevšední zážitek byl zakončen v Albrechticích díky neplánovanému zpoždění na zámku až téměř o půl jedenácté.
Rodiče se snad moc nezlobili, přestože
se všichni do svých postýlek dostali později, než jsou běžně zvyklí.
I. DEMELOVÁ, organizátorka akce
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Přírodovědný klokan
Dne 11. 10. se konala soutěž „Přírodovědný klokan“. Tuto
soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické
a přírodovědné obory – fyziku, matematiku, biologii, chemii

11

je i zajímavým a lukrativním studijním oborem. Pořadatel
SPŠCHG doufá, že soutěž nenásilnou a hravou formou představí žákům chemii jako zajímavý vědní obor, který má svou
budoucnost, protože nabízí široké možnosti uplatnění.
Nejlepšími řešitelkami se staly N. Macurová, K. Branikovičová a S. Ruhswurmová z 9.A. Všichni postupují do druhého
kola, které proběhne na půdě SPŠCHG 14. 12. 2017. Mladým
chemikům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším
kole.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

Mistrovství žáků v házení
papírových vlaštovek

a zeměpis. Do kategorie Kadet se mohli přihlásit žáci 8. a 9.
tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií. Naše
škola měla celkem sedm odvážlivců. Soutěžící řešili 24 soutěžních úloh a každý vstupoval do soutěže s 24 body. Nejlepšími řešitelkami se staly Anna Folwarczná a Sára Ruhswurmová z 9.A, na třetím místě se umístil Michael Baron z 8.A.
Mladým vědcům gratulujeme.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

Ve středu 27. 9. 2017 se v Ostravě konal 9. ročník Mistrovství
žáků v házení papírových vlaštovek. Naši školu reprezentovali tito žáci: David Grabowski, Vojtěch Gabrhel, Michael Baron, Adam Hackenberg, Agáta Charvátová z 8.A, Sára Ruhswurmová, Klaudie Branikovičová, Lucie Galuszková z 9.
A. Z 1. stupně Maxim Linhart, Jan Čajka, Jan Kübl, Denisa
Grabovská, Julie Gajdačová a Patricie Molišová.
Soutěžilo se v pěti disciplínách v kategoriích 1. a 2. stupeň
chlapci, dívky.
Naše škola získala v prestižní soutěži štafeta družstev
všech zúčastněných škol obě zlaté medaile, zvítězili jsme v
kategoriích 1. i 2. stupeň. A druhé místo, s rozdílem 30 setin,
získala opět štafeta z Albrechtic. Navázali jsme tak na úspěšné výsledky naší školy z minulých ročníků, kdy naše štafety
zvítězily.

Sudoku
17. října 2017 se sešli zájemci v řešení SUDOKU, aby dokázali, kdo z nich je nejlepší. Čekaly je celkem čtyři úkoly odstupňované od nejlehčího po nejsložitější. Všichni si poctivě
lámali hlavu, aby čísla doplnili správně a neudělali žádnou
chybu. Zhruba po hodině bylo jasné, že vítězem klání se stal
David Grabowski z 8.A, na druhém místě se umístila Klára
Šipulová z 9.A a jako třetí skončila Adéla Suchánková ze 7.A.
Pochvalu za vytrvalost však zaslouží i ostatní soutěžící tohoto školního kola – M. Zaleská, E. Tobolová, D. Škaroupková,
M. Melišová, I. Recmanová, B. Křístková ze 7.A, L. Romanowská, B. Kaděrová, M. Baron, A. Charvátová, A. Matouchová, N. Býčková z 8.A, A. Folwarczná z 9.A.
R. KOZLOVÁ

Najde se Mladý chemik?
Ve dnech 8. a 10. listopadu se na naší škole konala soutěž
„Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol. Jedná se o
soutěž, která je největší oborovou soutěží svého druhu, svým
záběrem a významem přesáhla hranice regionu a stala se
celorepublikovou záležitostí. Soutěž je pořádána především
proto, aby žákům představila chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která

Nejdále letěla vlaštovka mezi chlapci Vojtovi Gabrhelovi a
mezi dívkami Agátě Charvátové. Další 1. místo získal Vojta
Gabrhel ve slalomu a mezi dívkami zvítězila Sára Ruhswurmová. V golfu se na 1. místě umístila Klaudie Branikovičová.
Poctivý trénink se opravdu vyplatil. Celkem si žáci naší
školy odvezli 22 medailí, 7 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových.
Všichni naši žáci se ve velké konkurenci neztratili a velmi dobře reprezentovali naši školu. Při slavnostním vyhlašování ZŠ Albrechtice zaznělo nejčastěji, získali jsme nejvíce medailí. Soutěžící si odvezli pěkné odměny i zkušenosti
a věříme, že se jim bude dařit i v příštím roce.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Halloween 2017

Pokud jste v poslední říjnové úterý potkali na přechodu nějaké strašidlo, nemusíte se ničemu divit. Na naší základní
škole se totiž slavil Halloween a žáci se nenechali zahanbit!
Škola byla plná duchů, čarodějnic a příšer – dokonce i některé
paní učitelky se nechaly strhnout proudem.

Na druhém stupni se měnily kostýmy a pomalované obličeje v body do „celoškolní soutěže“. Ještě ráno, než zazvonilo
na první hodinu, si někteří domalovali na svou tvář nějaké to
umělecké dílo (bohužel, někteří pak i shledali, že podomácku
vyrobená falešná krev z jogurtu není tak úplně lehce smytelná, viďte osmáci?).
Poté nejenom druhý, ale i první stupeň toužebně očekával,
kdy se otevřou dveře třídy, učebny nebo tělocvičny a přijdou
nás navštívit strašáci ze šesté třídy se svým halloweenským programem. Konečně se rozeznělo: „Oh no, here we go, walking
through the haunted house...“. Šesťáci zazpívali píseň, poptali
se nás na různé otázky o Halloweenu (pro některé byly jejich
anglické otázky ne oříškem, ale kokosovým ořechem) a rozdali
ovocné bonbony mezi všechna strašidla. Myslím, že žáky Halloween bavil. Teď už jen čekat, jak se vyvede Mikuláš. Žákovská rada děkuje všem žákům i učitelům naší školy za příjemnou
atmosféru v den svátku Halloween. Svými úžasnými kostýmy a
maskami skvěle přispěli k halloweenskému dopoledni.
Rovněž děkujeme třídě 6.A za pěkný program a organizaci.
Součástí akce byla soutěž o nejvyšší počet masek a kostýmů
ve třídě a také celotřídní soutěž „O nejzajímavější dýni“.
HANKA KOTLÁŘOVÁ, 8.A, PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ

Discovering the world?
Soutěž v anglickém jazyce!
26. září 2017 se čtyřčlenný tým našich deváťaček ve složení:
Klaudie Branikovičová, Denisa Holbová, Sára Ruhswurmová

Vážení přátelé a spoluobčané,
v roce 2017 jsme pro Vás uspořádali již po čtvrté Lampionový
průvod v obci Albrechtice, samozřejmě především k uctění
několika významných okamžiků z naší nedávné historie, ale
také i proto, abychom se všichni krátce setkali s našimi kamarády, sousedy, známými apod. Jsme rádi, že jste si ve svém
volném čase našli pár chvil a spolu s námi jste se průvodu
zúčastnili. Na rozdíl od předchozího roku nám letos přálo
počasí, takže jsme se mohli skutečně příjemně projít. Pevně
věříme, že se s Vámi všemi potkáme nejen příští rok a ne jen
na průvodu.
Děkujeme a u dalších akcí se s Vámi těšíme na viděnou.
GALINA STRUHÁROVÁ, JAN SIOSTRZONEK
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a Klára Šipulová zúčastnil soutěže v anglickém jazyce s příznačným názvem „Discovering the World“ (Objevování světa).
Přijaly jsme pozvání ze SŠTO na ulici Lidická v Havířově-Šumbarku a poměřily své jazykové znalosti a hlavně dovednosti s
šesti dalšími týmy z havířovských škol… a začalo objevování
světa se vším všudy! Celé dopoledne se komunikovalo pouze
v angličtině, jelikož hlavními aktéry této akce nebyli jen naši
žáci, ale především univerzitní studenti z celého světa. Moderátorem celé akce byl rovněž rodilý mluvčí – p. učitel Ben z USA.
Kromě toho, že holky prožily velmi pestré dopoledne, přivezly
si prima zážitky a hlavně skvělý pocit, že si konečně mohly „pokecat“ s cizinci a ověřit si, jak na tom s tou anglinou opravdu
jsou. A já dodám, že VÝTEČNĚ, jelikož třešničkou na dortu celé
akce byl fakt, že náš Team 1 zaslouženě zvítězil! Tato akce byla
pro holky velkým přínosem. Všichni jsme si to náramně užili a
už se těším, že se příští rok opět přihlásíme a zase třeba přivezeme pomyslnou zlatou. A jak to vnímaly samotné soutěžící?
V úterý 26. září jsme se jako čtyři nejlepší žačky angličtiny deváté třídy zúčastnily soutěže Discovering the World (Poznávání
světa) na Střední škole technických oborů v Havířově. Klaudie,
Denisa, Sára i já, Klára, se určitě shodneme, že jsme si to moc
užily. Měly jsme možnost mluvit s šesti zahraničními studenty
například z Mexika, Gruzie nebo Íránu. Jelikož to byla soutěž,

tak jsme plnily různé úkoly. Nejdříve jsme si poslechly prezentace všech studentů, potom jsme hrály hru na telefonech s dotazy
na všemožné otázky ze světa, taky jsme sehrály scénku a hádaly
anglická slova. Byla nám přiřazena Liza, usměvavá studentka
z Kaliningradu v Rusku. Naším posledním úkolem bylo Lizu
popsat. A za nás všechny můžu prohlásit, že jsme měly štěstí,
protože nám byla sympatická už od pohledu. Celá akce byla "náročná" v tom, že jsme komunikovaly pouze v angličtině, jak při
plnění úkolů tak i u podávání instrukcí. Úžasným závěrem toho
dne bylo, že jsme se umístily na prvním místě, takže jsme si domů odvezly dárek a certiﬁkát za úspěšné vítězství v soutěži.
KLÁRA ŠIPULOVÁ, 9.A, PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ
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Drakiáda – 2. 10. 2017

Po prvním nevydařeném pokusu uspořádat v září Drakiádu
se počasí umoudřilo a na louce pod Bělehradem se tak děti
s rodiči i prarodiči mohli sejít ke společnému pouštění draků.
Sluníčko hřálo, podzimní vítr pofukoval tak akorát, draci se
vznášeli mezi mraky, děti pobíhaly po louce, prostě podzim,
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každého, Martina Hanzlová – www.naprkenku.cz Mgr. Jan Siostrzonek, Silvie Skotnicová – Originál módní doplňky, Romana Ráblová – Originální doplňky do domácnosti, paní Vlaďka
Kubíčková. Naše díky patří i Nadi Youngs – Pizzerie&Brazilian Grill, Obci Albrechtice a pedagogům ze ZŠ. Všem Vám děkujeme. Veškerý výtěžek z této akce bude samozřejmě použit
na aktivity dětí ZŠ Albrechtice.

jak má být. V letošním ročníku se podařilo dostat k oblakům
snad všechny draky, a proto porota složená z pedagogů z MŠ a
ZŠ měla opravdu nelehký úkol, vybrat ty nekrásnější a nejoriginálnější draky. Bohužel všechny děti nemohly vyhrát, byť by
si to zasloužily. Abychom zmírnili jejich zklamání, rozdávali
jsme všem dětem skvělé perníčky, které napekla p. Recmanová.
Děkujeme p. Nevřelovi za zapůjčení louky a také pedagogům
z MŠ a ZŠ, že za námi přišli a usedli do poroty. Děkujeme!

Svatomartinská zábava
11. 11. 2017

Jak nejlépe strávit večer na svatého Martina? Jak jinak, než při
sklence dobrého mladého vína, v dobré společnosti a s pečenou husou se zelím.
Na Martina bílo nebylo. Zimní atmosféru nám tak pomohla
navodit výzdoba sálu v Dělnickém domě s obrázky žáků ZŠ
Albrechtice. Na přípravách se podíleli nejen členové RaŠ, ale i
někteří ochotní rodiče, Jana Milerská a Michaela Lančová. Sál
Dělnického domu se tak 11.11.2017 v 19 hodin mohl otevřít
pro první hosty. Pro všechny byla připravena sklenice růžového mladého vína, drobné občerstvení a v restauraci Dělnického domu také pečená husa se třemi druhy knedlíků a s červeným a bílým zelím. K poslechu a k tanci pouštěl hudbu náš
kamarád DJ Jarek Šenkeřík. Taneční parket byl po většinu času zaplněn také proto, že DJ hrál ochotně i na přání. O půlnoci
jsme vylosovali výherce tomboly. První cenu, dárkový poukaz
na nákup v Globusu, získal pan Michal Broda, který svou cenu věnoval dětem ze ZŠ Albrechtice, za což mu děkujeme.
Věříme, že jsme všem hostům zpříjemnili sobotní večer a
příští rok se opět potkáme na Svatomartinské zábavě, nebo na
kterékoliv akci, kterou bude pořádat Rodina a škola Albrechtice z.s. Ceny do tomboly, kromě Rodiny a školy z.s., nám
věnovaly ﬁrmy: Čisté dřevo www.cistedrevo.cz, Internet pro

R

ádi bychom Vás při této příležitosti pozvali na Školní
ples, který se uskuteční dne 17. 2. 2018 v Dělnickém domě v Albrechticích. Letos jsme vybrali téma Hippies, a proto ti, kterým se téma zamlouvá, mohou přijít v tomto stylu,
ostatní v plesovém dress codu.
Za tým Rodiny a školy Albrechtice z.s.,
GALINA STRUHÁROVÁ a ANIČKA GERLICHOVÁ
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Co słychać w Wesołej Biedronce?

Pierwszy kwartał roku szkolnego za nami. Wydaje się, że nie
tak dawno byliśmy w przedszkolu w przyrodzie w Prostřední Běčvě, a przecież 5-dniowy wyjazd odbył się już końcem
września. Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała, każdą wolną
chwilę staraliśmy się spędzać na dworze. Zwiedzilśmy okoliczne pola, łąki i lasy, spotkaliśmy mnóstwo ciekawych zwierząt… i chyba tylko zdjęcia są w stanie pokazać, jak świetnie
się tam bawiliśmy.
Chcecie poskakać przez kałuże i poznać bliżej barwy jesieni? Umiecie zrobić chipsy? Czy wiecie jak powstaje owoc?
Potraﬁcie powiedzieć, jak zadbać o zdrowie naturalnymi sposobami? Nasze przedszkolaki podczas zajęć dydaktycznych
zgłębiały te i wiele innych tematów, z pewnością udzielą Wam
informacji i kilku dobrych rad. Dużym powodzeniem cieszą
się również eksperymenty, które wplatamy w tok nauki. Zgadywanie możliwych rozwiązań danego doświadczenia i możliwość zweryﬁkowania ich w praktyce, to najlepszy sposób
dochodzenia do wiedzy.

Nieodłącznym elementem edukacji jest obcowanie z kulturą, zatem regularnie odwiedzamy teatr lalkowy Bajka w Czeskim Cieszynie, który ostatnio wystawił sztukę „Królowa śniegu”. Zaprosiliśmy również teatr do naszej placówki. Z„Bajką o
papużce kłamczuszce“ przyjechał do nas pan Grzegorz Stanisławiak i jego brat, którzy rozśmieszyli widownię do łez.
Bardzo pomyślnie układa się współpraca z naszymi rodzicami. Macierz Szkolna początkiem października zorganizowała
popołudnie pełne atrakcji z puszczaniem latawców i jazdą na
koniu na czele. Z kolei w przedszkolu mama Jana Milerska
przygotowała dla dzieci warsztaty nawlekania korali na drucik, czego efektem są przepiękne aniołki. Serdecznie dziękujemy za inicjatwyę, zaangażowanie i pracę.

Z

okazji nadchodzących świąt życzymy wszystkim czytelnikom zdrowia, pogody ducha i wszystkiego najlepszego
w nowym 2018 roku!
Dzieci i panie z przedszkola

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

naše školy

15

Kolorowa jesień
Listopadowa aura jest wspaniałym tłem do jesiennego spotkania z poezją. Podczas eliminacji szkolnych każdy z uczniów zarecytował wiersz, a ci najlepsi uczestniczyli w eliminacjach obwodowych w cieszyńskiej szkole, gdzie zmierzyli się z uczniami

Tak samo, jak jesienne kolory zmieniają się w naturze, zmieniają się wydarzenia w naszym szkolnym życiu. Miesiąc
wrzesień zaoferował nam wyjazd do zielonej szkoły w gminie
Prostřední Bečva. Miło było chłonąć nową wiedzę w nietradycyjnym środowisku. Wyprawy po okolicy, zajęcia i zabawy
z kolegami z orłowskiej szkoły spowodowały, że czas biegł
niezmiernie szybko.
z innych szkół. Do znaczących listopadowych wydarzeń należy
wycieczka do kopalni soli Bochnia. Nasza pani przewodnik w
bardzo ciekawy sposób opowiadała nam o założeniu kopalni, o
legendach, które powstały na przestrzeni czasu i wielu innych

Kolorowy październik minął w bardzo urozmaicony sposób.
Poza tradycyjnymi lekcjami w klasie mieliśmy okazję „uczyć
się“ również poprzez inne doświadczenia. Na początku miesiące obejrzeliśmy spektakl teatrzyku z Polski pt. „Bajka o papużce kłamczuszce“. Zaś za tydzień mieliśmy okazję nauczyć
się czegoś nowego podczas warsztatów teatralnych z poezją
w tle. Zajęcie prowadziła pani Jolanta Polok. Chętnie przychodzimy do naszego miejscowego Domu PZKO, by naszymi
występami urozmaicić różne imprezy. W połowie października mieliśmy możliwość wesprzeć naszym występem otwarcie
wystawy „Pod dyktando kalendarza“. Na długo pozostają w
naszej pamięci spotkania z polskimi pisarzami i ilustratorami.
W tym roku bawiła w naszej szkole pani Renata Piątkowska.
Spotkania z twórcami na żywo zachęcają i motywują nas do
lektury jeszcze bardziej niż zwykle. Takie spotkania dają nam
okazję, by się dowiedzieć, co pisarza zainspirowało do napisania książki. Fajnie jest też kupić lekturkę z dedykacją. W
związku z tym spotkaniem szkolnym pojechaliśmy do teatru
cieszyńskiego, żeby się tam spotkać z wszystkimi autorami
podczas ﬁnałowego konkursu „Z książką na walizkach”. Czas
w teatrze wypełniony był konkursami i opowiadaniami gości-pisarzy. Nie da się tutaj opisać wspaniałej atmosfery, jaka panowała na sali.

ciekawych sprawach. Tego dnia również mieliśmy szansę pobawić się i pobiegać w sali gimnastycznej bocheńskiej kopalni.
Listopad to również miesiąc wyjazdu do Teatru Lalek „Bajka“,
gdzie obejrzeliśmy kolejny spektakl pt. „Królowa Śniegu”. W
tym przedstawieniu zawarty morał o zwycięstwie miłości i dobroci nad złem dał nam wiele do myślenia.
Nie można tutaj nie wspomnieć o jednym z najważniejszych
wydarzeń tego sezonu jesiennego. W sobotę 11 listopada odbyła się uroczystość z okacji 70 rocznicy założenia PZKO. Było nam miło zaprezentować na tej uroczystości tradycyjnego
poloneza, wiersz Wandy Chotomskiej „Walc” oraz taniec na
nutę szkocką. W ﬁnale połączyliśmy się we wspólnym śpiewie
z absolwentką naszej szkoły aktorką Izabelą Kapias.
To fantastyczne, że życie w naszej szkole jest tak bardzo
urozmaicone. Cieszymy się na kolejne wydarzenia.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim czytelnikom dużo zrowia i pmyślności.
Uczniowie oraz nauczyciele
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Obchody 70-lecia PZKO w Olbrachcicach
W tym roku wszystkie Miejscowe Koła
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej obchodzą
70. rocznicę założenia Związku. Nie
inaczej było w Olbrachcicach, kiedy
to w sobotę 11. 11. 2017 odbyła się w
miejscowym Domu PZKO uroczysta
akademia wspomnieniowa. Wśród
przybyłych gości przywitaliśmy panią
wicekonsul RP w Ostrawie Marię Kovács, przedstawicieli gminy – wójta
Henryka Febra, jego zastępcę Jaromíra
Pawlasa, radnego Martina Šipulę, sekretarza gminy Jarmilę Ciupową, przewodniczącego komisji do spraw mniejszości narodowościowych Vladislava
Šipulę, dalej pastora kościoła ewangelickiego a.w. Libora Šikulę, dyrektorkę

miejscowej polskiej szkoły Jolantę Kożusznik oraz wiceprezes Koła Macierzy Szkolnej Barbarę Konesz.
Program kulturalny obejmował warty obejrzenia występ dziatwy szkolnej,
trafną inscenizację znanego wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” w wykonaniu klubu okolicznościowego „Suszynas” z Górnej Suchej oraz porywający
za serce występ Izabeli Kapias – śpiewającej aktorki pochodzącej z Olbrachcic. Przerywnikiem była ekranowa prezentacja zdjęć z kronik Miejscowego
Koła PZKO z przeciągu minionych 70
lat autorstwa Albina Budjača i Marka
Santariusa. Mocnym przeżyciem było
uświadomienie sobie, ile pokoleń poszczególnych rodzin wchodziło w skład

Zarządu, przewinęło się przez chóry,
zespoły taneczne, zespoły teatralne,
jeździło na wycieczki, pracowało dla
dobra Koła. Całość prowadziła w bardzo miły sposób dwójka konferansjerek Jolanta Polok i Izabela Kapias.
Po programie wszyscy skorzystali
z zaproszenia naszej prezes MK, Heleny Bubik, do wzięcia udziału w poczęstunku, na który złożyły się wykwintne
ciasta upieczone przez panie z Macierzy Szkolnej, kanapki, kawa i herbata. Wspólne biesiadowanie świadczy
o tym, iż współpraca Koła Macierzy
Szkolnej i Miejscowego Koła PZKO
nadal się rozwija ku obopólnemu zadowoleniu. Odśpiewane „Sto lat” niechby
się spełniło.
ANNA SANTARIUS
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Wystawa robót ręcznych Klubu Kobiet
Klub Kobiet Miejscowego Koła PZKO,
którego przewodniczącą jest Maria
Witoszek, urządził w ramach obchodów 70-lecia Związku, w dniach 14.
i 15. 10. 2017, wystawę nazwaną „Pod
dyktando kalendarza”. W sali Domu
PZKO na stołach, planszach i ścianach
wystawiono:

 haftowane i szydełkowane obrusy,

serwetki i ozdoby w wykonaniu Bronisławy Wrana, Jadwigi Czap, Marii
Witoszek, Janiny Pawlica, Michaliny Konesz, Anny Santarius, Janiny
Kasper, Anny Delong

 dzwoneczki, bombki, gwiazdki, płatki, łańcuchy i inne ozdoby choinkowe, jajka wielkanocne, serduszka
i podobne cudeńka, które na cieniutkim szydełku wyczarowywuje
Maria Palowska

 na osobnym stoliku szydełkowane

prace pań Anny Kożdoń i Stanisławy Feber w dowód tego, czym można zająć się przebywając w Domach
Opieki Społecznej

 stare kalendarze, albumy i pamięt-

niki.
Nad aranżacją wystawy roztoczyły opiekę Jadwiga Czap, Bronisława Wrana i
Maria Palowska. Atrakcją wystawy była
loteria z setką nagród potrzebnych w domu i ogrodzie. Atmosferę wystawy dopełniała dobrze zaopatrzona kuchnia pod
kierownictwem Anny Grzegorz i Henryki Palowskiej. Z jej oferty skorzystali
prawieże wszyscy zwiedzający, których
przewinęło się w obu dniach około 250.
Sądząc z ocen napisanych i wypowiedzianych, wystawa podobała się i cieszyła powodzeniem. ANNA SANTARIUS

 obrazy malowane igłą poprzez mi-

sternie kładzione drobne krzyżyki,
jak również obrazki wzorów z żywotków naszego stroju cieszyńskiego malowane na drewnie autorstwa
Jadwigi Czap

 akwarele oraz biżuterię Janiny Mrózek

 ﬁgurki, pejzaże, znaki zodiaku i inne
ozdoby z ciasta uformowane i upieczone przez Jadwigę Czap, Michalinę Konesz, Annę Santarius i in.

 pełne podziwu i uznania obrazy, ob-

razki i ozdoby wykonane techniką
klockową i frywolitkową przez Olgę
Żyła, którą Klub Kobiet zaprosił do
współpracy
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První vánoční strom

Každoročně se na náměstích našich
měst a obcí rozsvítí v čase adventu tisíce
slavnostně ozdobených vánočních stromů. Menší i větší, smrčky nebo jedličky,
všechny září barevnými světýlky a připomínají nám blížící se čas vánoční. Původně se však stromky rozsvěcovaly kvůli
charitativním sbírkám pro opuštěné děti.
Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromy
se v Evropě ujal po 1. světové válce.
První Vánoční strom republiky s pokladničkou na příspěvky se rozzářil 13.
prosince 1924 na brněnském náměstí Svobody. Váže se k němu dojemný
příběh. Spisovatel Rudolf Těsnohlídek
(Liška Bystrouška) se 22. prosince 1919
vydal se svými přáteli do lesa poblíž Bílovic nad Svitavou pro vánoční stromeček. V lese nalezli opuštěné plačící sedmnáctiměsíční dítě. Rychle je zanesli
na nejbližší četnickou stanici, kde dítěti
poskytli potřebnou pomoc. Zachráněné
holčičce bylo dáno jméno Liduška a byla dána do výchovy do brněnské rodiny
Polákových. Matka, která ji v lese odložila, byla vypátrána a odsouzena k pětiletému těžkému žaláři.
Citlivým Těsnohlídkem tato událost
velmi otřásla a přemýšlel, jak pomoci
opuštěným dětem. Inspiraci našel při
své návštěvě Dánska. V Kodani viděl na
náměstí vánoční strom, pod kterým se
konala sbírka na chudé a potřebné. Rozhodl se proto uspořádat podobnou akci
v Brně. Podařilo se mu to v roce 1924.
Strom pocházel z lesa u Bílovic, tedy
z lesa, v němž byla nalezena Liduška.
Slavnostního rozsvícení se kromě Rudolfa Těsnohlídka zúčastnili přední brněnští představitelé a umělci.
Vánoční strom se rozsvěcoval každý
rok a postupně se k této tradici začala

připojovat i ostatní česká a moravská
města. Z výtěžku sbírek byl postaven
v Brně dětský domov Dagmar, pojmenovaný po dánské královně Dagmar, dceři
Přemysla Otakara I., která proslula péčí o chudé. Jeho otevření v roce 1929
se však Těsnohlídek již nedožil. V roce
1928 spáchal sebevraždu.
Tradice vánočních stromů trvala až
do roku 1939, po válce byla obnovena
a sbírky se konaly na pomoc válečným
sirotkům. I v dalších letech se stromy
objevovaly na náměstích dále, ale až
po roce 1968 se vybíralo na dětské SOS
vesničky. Od osmdesátých let se rozsvěcovaly již skoro pravidelně a po listopadu 1989 bylo plně obnoveno i jejich
charitativní poslání.
Ozdobené stromy se však objevovaly
již dříve. Legenda hovoří o irském opatu
Kolumbánovi, který žil v 6.století. Misionářská činnost ho zavedla do Bretaně
a Burgundska, jejichž obyvatelé byli
pohani. O zimním slunovratu uctívali
jehličnany. Kolumbán ozdobil o svátku
narození Krista jeden z posvátných stromů zapálenými pochodněmi do tvaru
kříže. Zář ohně přilákala místní obyvatele a Kolumbán jim vyprávěl příběh o
Ježíši Kristovi. Je to však pouze legenda.
Prvenstvím se proto chlubí pobaltské
státy, estonský Tallin v roce 1441, lotyšská Riga pak 1510. Historici ovšem zpochybňují vánoční tradici, přiklánějí se
spíše k oslavám zimního slunovratu.
Zvyk zdobení vánočních stromků v
domácnostech k nám přišel z Německa.
Brémská cechovní kronika se zmiňuje
o ozdobeném stromku již v roce 1570,
stromky však neměly jednotlivé rodiny,
ale celé cechy, které je využívaly jako
venkovní ozdobu domů. První vánoční

stromeček se u
nás objevil v roce 1812 v
Praze ve
vile ředitele
Stavovského
divadla Jana Karla Leibicha. Ten pocházel z Mohuče,
kde tradici vánočních stromků znali
již delší dobu. V českých rodinách se
vánoční stromeček začal objevovat až
v polovině 19.století, na venkově ještě
později.V lidové tradici se udržovaly
spíše jesličky.
Nejznámější vánoční strom na světě
však stává od roku 1931 na Rockefeller
Center Plaza v New Yorku. Zahrál si i
ve ﬁlmu – protože kde jinde hledat ve
vánočním čase v New Yorku ztraceného
malého Kevina, ne-li u něj…
Největším vánočním stromem se může pochlubit německý Dortmund. Jejich
strom se každý rok skládá ze stovek ozdobených menších stromků, poskládaných do pyramidy a výsledný efekt je
opravdu zážitek.
I my tady v Albrechticích jsme první
prosincovou sobotu slavnostně rozsvítili
před obecním úřadem krásně ozdobený
vánoční strom a společně si zazpívali vánoční koledy. Popřejme si krásné
vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví,
ale nezapomínejme, že i dnes jsou lidé,
kteří potřebují naši pomoc, stejně jako
ti, kvůli kterým tradice zářících stromů
vznikla…
A který stromek je nejkrásnější? Přece
ten náš!
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce, alkronika@email.cz

S námi to zvládnete!

Domácí péče je v celém civilizovaném
světě běžná a osvědčená, humanitní,
efektivní a ekonomická, umožňující
nemocným léčení nebo doléčení mimo
nemocnici,doma v prostředí, které mají
rádi a v němž se prokazatelně rychleji
uzdravují.
Mezi ﬁrmy poskytující tyto služby se
řadí také agentura Komplexní Domácí
péče Hestia, s.r.o., která sídlí v Havířově a rozšiřuje svou působnost i ve Vaší
obci.
Posláním agentury Komplexní Domácí péče HESTIA, s.r.o. je poskytovat
komplexní zdravotní a sociální péči

osobám se zdravotním postižením a
seniorům v jejich vlastním sociálním
prostředí. Odborná zdravotní péče v
domácím prostředí klienta je poskytována dle ordinace příslušného ošetřujícího lékaře, je určená všem klientům
bez omezení věku, při akutním i chronickém onemocnění.
Cílovou skupinou uživatelů našich
služeb jsou lidé nemocní, lidé, kteří se
vlivem nemoci, pokročilého věku nebo
lidé s omezenou schopností sebeobsluhy a péče o domácnost nebo z jiných
závažných důvodů ocitli v nepříznivé
sociální situaci.

Náš tým poskytuje služby na odborné
úrovni, 24 hodin, 7 dní v týdnu.
V případě, že Vám můžeme pomoci,
nás kontaktujte:
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Zrušme Vánoce...

To je myšlenka, která se z času na čas objeví v adventním období v médiích. Argumentace pro tento návrh bývá různá.
Možná by pro tento krok hlasovali zaměstnanci pošt a přepravních společností, kteří prožívají vpravdě hektické období. Musejí najímat tisíce brigádníků, aby
vůbec stačili doručit to obrovské množství balíků, které si v posledních měsících roku lidé posílají. Dalšími zastánci
tohoto opatření by mohli být lékaři na
chirurgických pohotovostních ambulancích, kteří by nemuseli vytahovat rybí
kosti z pacientských krků. A rozhodně
pro by byli i vánoční kapři.
Mnohem závažnější argument však
použil před dvěma lety ředitel jedné
školy v Itálii. Rozhodl se zrušit vánoční
program dětí s ohledem na žáky z muslimských rodin, které by to podle jeho
předpokladu uráželo. Vyvolalo to velkou vlnu emocí ze strany rodičů a široké veřejnosti, která skončila odvoláním
tohoto ředitele. A před několika týdny se
na internetu objevil článek jednoho zahraničního faráře, který rovněž volal po
zrušení nejen Vánoc, ale i Velikonoc a
dalších svátků. Důvodem je pro něj skutečnost, že v Evropě už stejně málokdo
ví, proč se tyto svátky slaví, a tak vlastně
už nemají význam.
Byť se všechny předchozí argumenty
zdají být logické, z různých anket vyplývá, že si drtivá většina lidí tyto svátky
nechce nechat vzít. Stále pro ně totiž
znamenají alespoň minimální vazbu
k minulosti, alespoň střípek vzpomínek
na dětství, alespoň záblesk jakési nadě-

je. Mnoho lidí pociťuje vnitřní potřebu
s něčím krásným se ztotožnit, být součástí něčeho pozitivního. Proto se před
Vánoci pořádají různé charitativní programy, adventní koncerty apod. Lidé si
navzájem otevírají svá srdce.
Skutečně nemá smysl rušit Vánoce jen
proto, že lidé zapomněli na to nejdůležitější. Spíše je jim to třeba připomenout. Je
to jako ve známé pohádce Pyšná princezna. Celý její problém spočíval v tom, že
zapomněla na dobrou výchovu své chůvy
a podlehla negativnímu vlivu podlých
rádců. Stará chůva ale přišla na krásné
řešení: připomenout jí písničku, kterou
se kdysi jako malá holčička učila. A tato
vzpomínka na dětství jí pomůže vymanit
se z područí svých manipulátorů.
Vánoce nejsou o tom, že my se navzájem musíme obdarovávat. Jsou o tom, že
sám Bůh obdaroval nás. Obdaroval nás
láskou a spasením. Říká nám, že chce
být s námi a nést na svých bedrech naše
starosti a problémy. Proto nám posílá někoho, kdo to uskuteční – Ježíše Krista.
Proto nepotřebujeme rušit Vánoce, jen
si to připomenout – a pak začne mnohé dávat smysl. Najednou si dokážeme
uspořádat své priority. Například si
ujasnit, že není nejdůležitější dokonale
vygruntovaný byt, ale láskyplné vztahy
v rodině. Není důležité množství ani
cena dárků, ale postoj našeho srdce, se
kterým je dáváme.
Přeji vám všem, aby ty letošní Vánoce
pro vás byly opravdovým svátkem, plným nezkalené radosti, pokoje a lásky.
LIBOR ŠIKULA

placená inzerce

Charita Česká republika i v letošním
roce pořádá dobročinnou akci zvanou
Tříkrálová sbírka, kterou ve Vaší farnosti
realizuje Charita Český Těšín. Sbírka se
uskuteční prvních čtrnáct dní v novém
roce a je největší dobrovolnickou akcí u
nás. Její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným a nemocným osobám, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to
zejména v regionech, ve kterých sbírka
probíhá. Podle standardních pravidel se
65% výnosu sbírky vrací zpět charitám,
které ﬁnanční prostředky od dárců získaly, zbytek připadá na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské,
projektů Charity Česká republika a na
humanitární pomoc do zahraničí.
Vybrané peněžní prostředky jsou vždy
použity na konkrétní, předem dané účely, které pomáhají rozvoji charitních středisek a zlepšování poskytovaných služeb,
podporují aktivity klientů a jsou vždy
pečlivě zvoleny podle aktuálních potřeb.
V lednu 2018 proběhne již osmnáctý
ročník Tříkrálové sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců
Charity ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek. Hlavním smyslem
Tříkrálové sbírky je předat přání pokoje
v začínajícím roce a umožnit lidem, aby
se mohli podílet na rozvoji charitního
díla a pomoci potřebným.
Skupinka Tří králů nosí lidem radostnou zvěst o narození Krista, obdarovává
je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Do úředně zapečetěné kasičky,
opatřené charitním červenobílým logem,
vybírají koledníci dobrovolný ﬁnanční
příspěvek. Vedoucím takové skupinky
musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka a občanským průkazem.
Ačkoliv se může zdát, že Tříkrálová
sbírka je ještě daleko, přípravy jsou v plném proudu. V případě zájmu zúčastnit
se koledování se obracejte na e-mailovou adresu: vera.zla@ceskytesin.charita.cz
nebo na tel. 730 816 774, 605 205 638.
Všem dárcům, koledníkům a těm, kdo
se podílí na realizaci Tříkrálové sbírky,
a společně tak vytvářejí krásnou tradici,
děkujeme za pomoc a podporu, bez níž
bychom nemohli naplňovat své poslání, kterým je pomoc bližním v jakékoli
(r)
nouzi.
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Albrechtice čekají na první turnaj
Havířovské školní ligy TAG RAGBY
Prakticky nové družstvo školního kroužku ragby se připravuje na první turnaj Havířovské školní ligy v Tag ragby, který se
uskuteční na přelomu listopadu a prosince v některé z havířovských tělocvičen.
V září 2017 došlo k výrazné obměně hráčů ve školním
kroužku ragby v Albrechticích. Z původních členů zůstali
zkušenější pouze Matyáš Daňhel a Monika Wojkowská a pak
Mikuláš Daňhel a Martin Štěrba, ale přibylo k nim dalších 7
nových členů z 1. až 4. třídy (někteří začali s ragby již v červnu 2017). Od poloviny září do konce října se členové kroužku
seznamovali s bezkontaktním ragby (hrou s tagy - postranními pásky) a také s kontaktním ragby. Na školním hřišti v pondělky a pátky se tréninků zúčastňovalo od sedmi do 11 dětí.
V listopadu jsme již trénovali pouze v tělocvičně ZŠ Albrechtice. Tréninky byly zaměřeny na všeobecnou obratnost,
rychlost (formou závodivých her) a na hry – fotbálek, košíková, zjednodušená odbíjená – přehazování a chytání míče
přes síť a samozřejmě ragby, kdy se střídá bezkontaktní forma s formou kontaktní.

Říjnové tréninkové utkání na školním hřišti.

Na sobotu 2. prosince je připraveno odpoledne s čertem a
Mikulášem v městské sportovní hale v Havířově, kdy členové kroužku společně s hráči RC Havířov dostanou balíčky od
čertů a pak si zasoutěží a vyzkouší různé hry pro jednotlivce
i družstva. Ještě v prosinci se bude konat i druhý turnaj Havířovské školní ligy v Tag ragby.
Momentální členové kroužku: Matyáš a Mikuláš Daňhelovi,
Monika Wojkowská, Martin Štěrba, Valerie a Vojtěch Miczkovi, Jonáš Hanzel, Jakub Tylšar, Tobiáš Gerlich a Matěj Križan.
Tréninky kroužku ragby jsou každé pondělí od 14,30 hod.
do 16,00 hod. a v pátek od 15,00 hod. do 16,00 hod. v tělocvičně ZŠ Albrechtice. Všichni zájemci o pohyb se šiškou jsou
zváni.
(r)

Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych poděkovala všem sportovcům, kteří v tomto roce reprezentovali
naši TJ i obec Albrechtice. Zúčastnili se
různých soutěží a turnajů, jak v TJ, tak
regionu Karviná, MS kraji, ale i v republice. Především děkuji rodičům za umožněný přístup žáků na různých sportovních akcích. Dále děkuji nejen členům
výboru a cvičitelům, ale i členům z TJ,
kteří nám při různých soutěžích byli nápomocní. Rovněž nemohu zapomenout
na naše členy (seniory), kteří nás reprezentovali v Ostravě na Sportovním testování a hry seniorů za účasti ČUS.
Vážení členové, přeji Vám všem klidné
a spokojené Vánoce a do nového roku
Vám přeji jen to nejlepší, hlavně zdraví
a hodně úspěchů v rodinném životě i ve
sportu.
DAGMAR PIPREKOVÁ,
předsedkyně TJ Albrechtice, z.s.
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Dyrekcja szkoły i przedszkola z polskim
językiem nauczania w Olbrachcicach
serdecznie zaprasza na

WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE
które odbędzie się w sobotę
16 grudnia 2017 o godz. 17.00
w kościele ewangelickim w Olbrachcicach.
W programie wystąpią:
dzieci z przedszkola, uczniowie szkoły,
grono pedagogiczne oraz goście.
Bohoslužby ve sboru SCEAV v Albrechticích
 24. 12. ve 22.00 slavnostní bohoslužby s programem pěveckého sboru  25. 12. v 9.00 bohoslužby s programem
mládeže a dětí  31. 12. v 17.00 bohoslužby  1. 1.
v 9.00 bohoslužby  (24. 12. ani 31. 12. ranní bohoslužby
nejsou, 26. 12. jsou bohoslužby ve sboru SCEAV v Prostřední Suché v 8.45 hod.).

placená inzerce
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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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