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Slavnostní otevření mostu přes řeku Stonávku
Albrechtice 15. prosince 2017

Zleva:
BOHDAN PERNICA,
vedoucí sektoru Ostrava – EUROVIA CS,
ONDŘEJ ZÁVODSKÝ,
náměstek ministra ﬁnancí ČR,
JINDŘICH FEBER,
starosta obce Albrechtice.
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RADA OBCE
ZA OBDOBÍ
od 30. 11. 2017
do 1. 2. 2018
PROJEDNALA např:
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 6 000,- Kč společnosti Komplexní
Domácí péče HESTIA, spol. s r.o.,

Vážení občané Albrechtic,

píše se rok 2018 a my všichni můžeme
opět bez jakéhokoliv omezení užívat
hlavní tepnu spojující obě části obce,
které protíná řeka Stonávka. Děje se tak
po bezmála osmi letech, kdy byl provoz na tomto mostě částečně omezen.
V roce 2016 se nám podařilo přesvědčit
odpovědné pracovníky Ministerstva ﬁnancí ČR o nutnosti upřednostnění rekonstrukce mostu před dalšími dvěma
projekty v rámci revitalizace území poškozeného vlivem důlní činnosti, tj. Likvidace štěrbinové nádrže – Nový svět
a dokončení ul. Nádražní – II. etapa.
Nutno zdůraznit, že všechny tři zmíněné projekty byly tzv. „v šuplíku“ od roku
2010. Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování všem, kteří se na této výstavbě podíleli. O tom, že spolupráce mezi zástupci
MF ČR, MPO ČR, naší obce a zhotovite-

le tj. EUROVIA CS byla skvělá, jsme se
společně shodli na závěrečném setkání
u příležitosti slavnostního otevření.
V současné době probíhá příprava na
realizaci v pořadí druhého projektu tj.
Likvidace štěrbinové nádrže, v rámci
kterého budou odkanalizovány objekty
části Nový svět. Ukončení celé stavby
je plánováno do konce letošního roku.
Stavbu bude provádět společnost K2
Stavební se sídlem v Ostravě. Rovněž
probíhají práce na změně projektu pro
dokončení ul. Nádražní. Tam je reálný
předpoklad realizace v příštím roce.
Všechny zde zmíněné projekty jsou ﬁnancovány Ministerstvem ﬁnancí ČR
a naše obec zajišťuje smluvně činnosti
v rámci výkonu technického dozoru investora a BOZP.
JINDŘICH FEBER, starosta obce

Přípravy Albrechtické pouti 2018
v plném proudu
Již nyní se připravujeme na Albrechtickou
pouť, která se uskuteční dne 1. 7. 2018.
A právě poutí zlehka zahájíme letní prázdniny, na které naše ratolesti tolik čekají. Děti
se mohou v tento den těšit na různé hrátky,
malování na obličej a my všichni ostatní nejen
na pouťové atrakce, ale také na fotostánek
a na různá hudební vystoupení.
Hlavní hvězdou večera bude zpěvačka Kristína se svou kapelou.
Bližší informace k pouti se dozvíte v dalším čísle Albrechtických listů
a z plakátů, které budou vyvěšeny
v dostatečném předstihu i na našem facebookovém proﬁlu.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka kultury

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

 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 2 000,- Kč Českému svazu ochránců
přírody ZO Nový Jičín 70/02, pobočný spolek,
 ponechání nájemného z nebyto-

vých prostor pro rok 2018 ve stejné
výši jako v roce 2017, tzn. nenavyšovat nájem o inﬂaci,

 pokračování ve stavebním zámě-

ru o zajištění povolení stavby dle projektové dokumentace „Rekonstrukce
Dělnického domu, č.p. 166, ul. Hlavní, Albrechtice,

 zakoupení herních prvků EKO
vláček odpaďáček a nerezový kolotoč od ﬁrmy, která poskytla nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. ﬁrma
SAPEKOR, s.r.o., se sídlem v Českém
Těšíně,
 schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o odchytu a o příležitostném ustájení
a zajištění péče opuštěným zvířatům
nalezeným na území obce Albrechtice ve věci navýšení ceny za ustájení
psa mezi společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem v Havířově
a Obcí Albrechtice,
 vydání směrnice „Zásady zřizo-

vání služebností na nemovitostech
v majetku obce Albrechtice“ s účinností od 2. 2. 2018.

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
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INFORMACE PRO OBČANY

Jak je to s místními poplatky v roce 2018?
Blíží se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
poplatek za odpady) a poplatku ze psů.

POPLATEK ZA ODPADY:

činí 500,- Kč /osoba/kalendářní rok a je splatný jednorázově do 30. 6. příslušného
kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do
30. 9. příslušného kalendářního roku.
V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku za odpady, 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“.

SPLATNOST POPLATKU ZA PSY JE 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.

SAZBA POPLATKU ZE PSŮ NA ROK 2018 ČINÍ:

a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě
1. za prvního psa: 1 200,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 1 500,- Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku
1. za prvního psa 100,- Kč
2. 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, anebo poživatel sirotčího důchodu
a tento držitel má trvalý pobyt v bytovém domě (mimo rodinné domy)
1. za prvního psa 200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.
Speciﬁcký symbol pro místní poplatek ze psů 1341.
Speciﬁcký symbol pro místní poplatky za odpady: 7337.
Poplatky je možno uhradit hotově nebo kartou v pokladně Obce Albrechtice, a to
v přízemí (sekretariát) nebo v prvním patře (matrika) nebo také bankovním převodem na číslo účtu 1721599329/0800. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno
a příjmení (u odpadů jména a příjmení všech osob, za které je poplatek hrazen), číslo
popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel. č. 596 428 448 přidělený variabilní
symbol. Nutno zkontrolovat i splnění poplatkové povinnosti za předcházející roky.
RENÁTA PAPALOVÁ, referentka finančního oddělení
KORNELIA KAPIASOVÁ, referentka majetkoprávní

Blahopřejeme jubilantům!
kteří oslavili nebo oslaví v 1. pololetí
roku 2018 významné životní jubileum:
Vladislava Waloszková, Helena Feberová, Marta Zlámalová,
Vladislav Kaluža, Stanislav Bubik, Jan Janák, Mária Szturcová, Irena
Žylová, Daniela Tyrliková, Rudolf Delong, Alena Kuhnová, Bronislav
Kantor, Dáša Dworoková, Lidie Hanzlová, Boleslav Ondruš, Emilie
Ďurišová, Eduard Kamenský, Žoﬁe Głombková, Hildegarda Šmejkalová,
Jiřina Studentová, Josef Jurečka, Alina Kobierská, Jozef Žiak, Anna
Žilková, Anna Jonsztová, Milan Janků, Hilda Szrajberová, Josef Valenta,
Marie Valentová, Josef Malcher, Helena Bebčaková, František Bury,
Helena Prymusová, Růžena Kalužová, Jana Blažková, Hilda Klimszová,
Anna Valošková, Karol Dinda, Bohumila Michejdová, Aloisie Szataniková,
Anežka Tesarczyková, Mária Berecová, Anna Gradková.

Vítáme nové občánky

Obce Albrechtice












Andrea Kocurová
Eduard Marčiš
Adam Vrabel
Maxmilián Chlebik
Nina Kolodziejová
Filip Onderek
Tereza Glatzová
Matěj Kazík
Nikola Hajdu
Antonín Přibyla

Když narodí se maličký,
Dar vidění má pod víčky,
Dar slyšení má v něžném oušku,
Dar chuti pozná v prvním doušku,
Maminko, ty k těm darům vkrátku
Dar řeči předáš nemluvňátku!
Gratulujeme! Sbor pro občanské
záležitosti v Albrechticích.

Przszyszedłeś na ten świat,
Ile w ulu pszczół robotnic,
Ile kwiatów liczy łąka,
Ile kropek ma biedronka,
Tyle szczęścia i słodyczy
w Dniu Urodzin Tobie życzy
Aktyw dla Spraw
obywatelskich w Olbrachcicach

OZNÁMENÍ
O HROMADNÉM
OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že
dne 24. 5. 2018 se bude konat očkování psů na níže uvedených svodech:
 14:00 – 15:00 hod.
v parku u Dělnického domu
 15:15 – 16:15 hod.
v parku na Zámostí
Poplatek za vakcinaci 1 psa činí
130,- Kč. Obec z tohoto poplatku
uhradí 50,- Kč, a to pouze těm majitelům psů, kteří mají zaplacen Místní
poplatek ze psů na rok 2018.
Doklad o zaplacení místního poplatku a očkovací průkaz předloží
majitel psa při svodu. Pes musí být na
vodítku, v doprovodu dospělé osoby
a opatřen náhubkem.
Upozorňujeme, že příspěvek obce
se vztahuje pouze na hromadné očkování dne 24. 5. 2018.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka ŽP
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 16 oznámení, řešeno
19 přestupků na úseku silničního provozu, 4 přestupky 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 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.
 Na úseku zákona č.65/2017Sb. o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, §35 byly řešeny 3
přestupky. Jednalo se o kouření na zakázaných místech.
 Dne 07.12.2017 v 18.45 hodin tele-

fonicky oznámil anonym, že na ulici
Hlavní neznámí mladíci ničí dopravní
značky a odpadkový koš. Hlídka OP
okamžitou pojížďkou zjistila na místě
skupinku mládeže, přičemž jeden mladík po spatření hlídky OP se dal na útěk.
Hlídka začala mladíka pronásledovat
po ulici Kostelní až ke knihovně, kde
se mladík schoval za strom. Hlídka OP
mladíka zadržela a předvedla na služebnu OP s dalšími mladíky. Jednalo se o
mladistvé M.J. a B.T. z Havířova a H.A.
z Albrechtic. Mladíci byli pod vlivem
alkoholu a se všemi byl sepsán zápis o

podaném vysvětlení a zapis o provedené dechové zkoušce. Byli písemně předvolání k dořešení přestupků a předáni
svým zákonným zástupcům. Přestupky
byly následně vyřešeny blokově a odpadkový koš uhrazen v hotovosti na OÚ
Albrechtice.

 Dne 10.01.2018 v 13.28 hodin osob-

ně oznámil pan P.E. z Karviné, že u jeho
domu na ulici V Kanadě je nějaká dodávka s neznámými osobami a má podezření, že se jedná o zloděje. Hlídka OP
okamžitou pojížďkou na místě zjistila,
že u domu je zapadlá dodávka FORD bílé barvy. U dodávky stáli tři muži, kteří
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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
uvedli, že hledají železo. Hlídka OP přivolala k případu hlídku PČR Těrlicko,
protože zjistila, že vozidlo má propadlou
TK platnou do 02/2017 a řidič neměl doklady od vozidla. Řidič předložil občanský průkaz a řidičský průkaz na jméno
R.M. z Orlové, dále spolujezdci K.J. a
D.P. oba z Orlové. Lustrací PČR Těrlicko
bylo zjištěno, že všichni tři mají bohatou
kriminální minulost. PČR udělila řidiči
blokovou pokutu a zakázala mu další
jízdu s vozidlem, které nebylo způsobilé
provozu na pozemní komunikaci. Jelikož nebylo nic odcizeno, hlídky z místa
odjely.

 Dne 30.01.2018 v 16.30 hodin tele-

fonicky oznámil pan Z.M. z Albrechtic,
že na ulici Chotěbuzské je v silnici díra a má obavy, aby někdo do ní nevjel
a neublížil si. Hlídka OP pojížďkou na
místě zjistila oznamovatele a ten hlídce
ukázal, kde to místo je. V silnici byla vymletá hluboká díra od lesního potůčku a
hlídka místo viditelně označila dopravní
značkou a zároveň v 17.10 hodin oznámila věc správci komunikace, tajemnici
OÚ Albrechtice.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

Milionová zpráva – kompostéry budou
Obec Albrechtice uspěla napodruhé se
svou žádostí o podporu z prostředků
Fondu soudržnosti Evropské unie na
kompostéry. V rámci 68. výzvy Operačního programu životní prostředí
2014-2020 obdrží naše obec příspěvek z Unie ve výší 864 tis. Kč. Spolu
s dotací z obecního rozpočtu v částce
152 tis. Kč, tak bude pořízeno za 1 mil.
Kč celkem 300 kompostérů.
Realizace tohoto záměru projde výběrovým řízením na dodavatele kompostérů. Vybraný vítěz je pak dodá obci
Albrechtice. Následně budou předávány smluvně na 5 let do bezplatného

nájmu občanům obce. A poté přejdou
do jejich vlastnictví. Naši občané – zájemci o kompostování, je na svých zahrádkách v obci rozmístí už letos na
jaře. Budou tak využity plně již v tomto vegetačním roce. Kompostér obdrží
především všichni občané, kteří o něj
požádali na našem obecním úřadě v říjnu roku 2016. Podle zkušeností z jiných
obcí přidělování kompostérů vyvolalo
následně vlnu dalších zájemců o tuto
akci. S tím počítá i naše obec. Proto se
mohou nyní další žadatelé o kompostér
přihlásit na Obecním úřadě Albrechtice u paní Marcely Tyrlíkové (přízemí)

nebo u paní Táni Wojtynové (1.patro).
Čím dříve – tím lépe. Podle hesla „Kdo
zaváhá…“ – ten nekompostuje. Tedy ne
v kompostérech pořízených z dotace.
Podrobné pokyny, kdy a jak kompostéry budou předávány občanům,
uvedeme na internetových stránkách
obce: www.obecalbrechtice.cz, resp.
evidovaní zájemci budou kontaktováni
přímo.
Všem přátelům kompostování hodně
pěstitelských zahrádkářských úspěchů
s pomocí kompostovací technologie
přeje
JAROMÍR PAWLAS, místostarosta
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Tradiční obecní ples 2018

Rok s rokem se sešel a my se opět můžeme ohlédnout a zhodnotit obecní ples,
který se tradičně konal poslední lednovou sobotu v sále Dělnického domu
v Albrechticích. Celým plesem se nesla dobrá nálada a zábava neuhasínala.
K této dobré atmosféře přispěla nově
vzniklá kapela Pristy band, což bylo do
poslední chvíle překvapení pro všechny,
a také úvodní krásné taneční vystoupení souboru Olza z Českého Těšína, který
předvedl polonézu i charleston a taneční pár Petr a Hanka. Děkujeme.
Dík také patří všem, kteří se podíleli
na přípravě plesu a obsluze. I týmu Dělnického domu za přípravu výborných
večeří a velký dík sponzorům, kteří
ples podpořili. Již nyní se můžeme těšit
za rok na ples, který ponese magické
číslo 20.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

Kalendárium 2018
1. ledna 2018 jsme se probudili do jubilejního tzv. osmičkového roku. Roky 1918, 1938, 1948 a 1968 zanechaly hlubokou
stopu v našich novodobých dějinách. Snad nejdůležitějším výročím je sto let od vzniku samostatného československého
státu, které si připomeneme 28. října.

Osmičky se objevují
i v jiných datech z naší
minulosti, jen namátkou:
 26. srpna 1278 – bitva na Morav-

ském poli
 7. dubna 1348 – založena Universita
Karlova, první vysoká škola ve střední Evropě
 14. února 1368 se narodil Zikmund
Lucemburský, král český, známá to
„liška zrzavá“
 29. listopadu 1378 zemřel Otec vlasti Karel IV.
 7. května 1458 byl Jiří z Poděbrad
korunován českým králem
 23. května 1618 – pražská defenestrace a také začátek třicetileté války
(skončila 24. října 1648 Vestfálským
mírem)
 15.dubna 1818 bylo v Praze založeno Národní muzeum
 16. května 1868 byl položen základní
kámen ke stavbě Národního divadla
Mohli bychom v těch osmičkou končících letopočtech pokračovat, je jich
mnohem víc, a také důležitých, ale dějiny v datech si může přečíst každý zájemce o historii.

Rok 2018 začal v pondělí 1. ledna a
skončí v pondělí 31. prosince. Čeká nás
250 pracovních dní a 13 státních svátků.
Podle židovského kalendáře nastane
průlom roků 5778 a 5779, podle islámského průlom 1438 a 1440.
Hned v lednu proběhla historicky
druhá přímá volba prezidenta republiky. Do boje o Pražský hrad se přihlásilo
devět kandidátů včetně stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Ten postoupil
do druhého kola současně s profesorem
Jiřím Drahošem a zvítězil poměrně těsnou většinou. Inu, jak praví stará moudrost, stále se „nenarodil člověk ten, jenž
by se zachoval lidem všem“. Další volby
si užijeme v říjnu, kdy se budou konat
volby do obecních zastupitelstev a do
části Senátu.

V letošním roce si u nás
v obci připomeneme také
několik kulatých,
eventuelně půlkulatých,
výročí:
 1828 – 190 let – byla postavena zděná polská škola
 1908 – 110 let – zbudován Dělnický
dům

 1913 – 105 let – dána do provozu trať

Kunčice – Těšín
 1923 – 95 let – postavena budova
české školy, slavnostně otevřena
4. listopadu 1923, (dnešní budova
obecního úřadu)
 1938 – 80 let – dostavěn a 18. září
1938 vysvěcen římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla; v rámci anexe
Těšínska byla obec obsazena polskou armádou
 1948 – 70 let – dokončena stavba
evangelického kostela
 1963 – 55 let – do provozu uvedeno
vodní dílo na Stonávce – Těrlická
přehrada
 1983 – 35 let – 1. září otevřena nová mateřská škola; 4. června zahájilo provoz nákupní středisko na
ul. Hlavní
 1988 – 30 let – 22. ledna bylo otevřeno zdravotní středisko
 1993 – 25 let – občanům začala sloužit nová budova pošty
V příštím článku se podíváme, co se
dělo v naší obci a regionu v těch jubilejních „osmičkových“ letech.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce, alkronika@email.cz
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Tříkrálové koledování je u konce,
pokladničky jsou rozpečetěny
Český Těšín – Charita v Českém Těšíně
dokončila rozpečeťování pokladniček.
Snaživí koledníci Charity Český Těšín
v rámci celonárodní Tříkrálové sbírky
tento rok vykoledovali 1 067 335,- Kč,
což je o 137 tisíc Kč více než v předchozím roce. Poprvé za celou historii
Tříkrálové sbírky v rámci Charity Český
Těšín se podařilo vybrat více než jeden
milión korun. Celorepublikově byl tento
ročník sbírky také rekordní s celkovým
výnosem 114 083 868,- Kč, v naší ostravsko-opavské diecézi byl překonán loňský výnos koledování a celková částka
činí 17 853 512,- Kč.
V období prvních 14 dní měsíce ledna
navštěvovali již tradičně naše domovy
tříkráloví koledníčci, přinášející koledu
a přání požehnaného roku 2018. Poslední pokladničky byly rozpečetěny 25. 1.

2018 a tento den byl také znám celkový
výsledek koledování. „Zpočátku jsme
takový úžasný výsledek nečekali, ale
při postupném rozpečeťování jsme byli
čím dál tím více optimističtí. Některé
obce nás překvapily dvojnásobným navýšením vykoledované částky oproti
roku 2017“, sdělila Kamila Malyszová.
Pozitivně se projevilo i dobré počasí během prvního týdne koledování, který je
nejdůležitější. Mrazivé počasí nastalo
až během druhého týdne, ale koledníci
jsou připraveni i na tyto ztížené podmínky a statečně koledovali i přes nepřízeň
počasí.

Kromě vybraných peněz v pokladničkách se našla jako již tradičně rybí šupina, ale také několik mincí zahraničních
měn, např. americký dolar, chorvatská
kuna, polské zloté a také již neplatné
československé mince. „Některé pokladničky bohužel zůstaly prázdné z důvodu
nedostatku dobrovolníků ve věku nad 15
let, kteří dohlížejí na malé koledníčky. V
budoucnu bude potřeba zvýšit zájem o
aktivní účast při koledování, neboť koledníků je stále nedostatek a některé oblasti zůstaly nepokryté“, vyjádřila se koordinátorka Tříkrálové sbírky Věra Zlá.
„Jménem Charity Český Těšín srdečně
děkuji všem, kteří se na Tříkrálové sbírce 2018 podíleli. Veliký dík patří všem
dárcům za štědré přijetí charitních koledníků, organizátorům za jejich pomoc
se zabezpečením sbírky a zejména všem
malým i velkým koledníkům, bez nichž
by sbírka nebyla možná,“ děkuje ředitelka Charity Český Těšín Ing. Monika
Klimková.
Kompletní výsledky sbírky, stejně jako
výčet schválených záměrů, ke kterým
bude sbírka využita, jsou k dispozici na
webových stránkách Charity Český Těchčt
šín – www.ceskytesin.caritas.cz.

inzerce

N

a schůzi družstva COOP Beskydy
konanou ve středu 4. dubna 2018
v 18.00 hod. v sále Dělnického domu
v Albrechticích zve albrechtické členy
Výbor volebního obvodu Albrechtice
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Ludowym piórym:
Zaś mómy kyns tego roku za sebóm. Nie
wiym, czy aji Wóm to też tak ucieko, bo
nie tak downo żech witoł 2000 rok, a uż
nóm wyrosła dalszo generacyj młodych...
Spóminóm eszcze dali, jak żech był
chłapcym. Ni mioł żech se źle, ale o tym,
co mómy teraz, se mi ani nie śniło. Dóma my nimieli elektryki, wode se cióngło
rympołym, chodziło se pieszo, a do roboty były jyny rynce. W marcu zaczynoł
przednówek, kóńczyły se łóński zapasy,
zimnioki puszczały oczka i zaczły rosnyć
w grudzy, aji jabka były scfyrknyte jak
czoło starki. Witaminy były jyny w kiszónej kapuście. Wtedy aji nimoce wiyncyj
tropiły ludzi, godnie starych ludzi umiyrało. Było taki powiedzyni, że ”raduje se
starzec, że przeżył marzec”. Teraz mómy
tela tych witaminów w tabletkach, że za
pore roków se ludzie dożyjóm wiyncyj
roków jak mioł Metuzalem. Ku tymu
nóm fórt w reklamach wciskajóm nowe
medykamenty, że se mi to aż nie podobo,
bo co se moc reklamuje, za nic nie stoji.
Roz na Kanale przi piwku mi kamrat
powykłodoł o tych lykach co „przedpisujóm” w telewizie. Zaczón tak: Dobrze
se mi żyje z mojóm żónkóm w Olbrachcicach, bo je tu pieknie, żónka se o mie
staro, fajnie warzi, piecze nejlepsze
placki, sztrykuje, je oczytano, dycki wystrojóno i wyśmioto.
Upił piwa, otrzył piane i wykłodoł dali:
Wiysz, ta moja robka je piekno od malutka, mo tak gładkóm skórke jak szesnostka, choć ji roki piszóm na opak. Też se o
swoji ciało staro. Każdy wieczór se dziwo
na telewize od nas aji z Polski, kaj prze-

Ze scyploka superman

wżnie ukazujóm fórt dokoła reklame na
lyki, kiere se możesz kupić na bynzince,
bez recepisu w aptyce abo obsztelować
przez internet. Też mi to idzie na nerwy, ale moja żónka se dziwo na reklamy do północy, w jednej rynce ołówek,
w drugi aji mobil, a eszcze nadowo,
że reklamowane medykamynty
ukazujóm nikiedy jyny roz. Ale
i tak tego nejlepszego lykarstwa mómy pełnóm olmaryj,
oba nocne stołki, w kómpielce aji w kuchyni nie idzie
zawrzyć szuﬂody... Jo se ni
mogym ani polutować jak mie
cosi zaboli, bo
jak mie uszczypi
kumor, tóż mie
maże homeopatykami aji „Fenistylym”. Jak mie
śmignie w kolanie abo uchu, hned móm
obkład z maścióm, co aji kónia wylyczy,
aji do ucha mi zapoli gazete. Mo lyki na
zatwierdzyni, na gibkóm, na gazy, boleści w karku, na zatoki, ryme, od żółci,
twardóm wóntrobe, na prostate. Na noc
mi lepi ﬂostry co wycióngajóm z piynty
ciynżki metale, mómy wycisnyte gadziory, oliwe z rekina, sadło ze świszcza,
żeńszeń z Oldrzichowic, kombuche,
liści z ginko biloby, suszóne kónopi,
a hróm wiy, czy je jako czynść człowieka, na kieróm nie sóm wymyślóne ty
drogi lyki.
I tak my se dłógi roki lyczyli sami, ani
żech nie wiedzioł, kaj kiery doktór or-

dynuje, dziwił żech se, czymu co drugi
kram w mieście je aptyka.
Aż oto wieczór po jakisich lykach, co
zeszły miesiónc po trzi razy reklamowali w czeski aji polski telce, moja kochano dostała ośpice. Tóż to był problym,
bo na ośpice eszcze w telce
nie reklamowali żodyn lyk,
a tym padym ani w szyfónerze u nas nie był. Nie
spała całóm noc i owejczała. Rano żech jóm zawióz do dochtorki. Też se
z nióm nie wiedziała rady
i posłała jóm do szpitola. Tu
wyprubowali wszystki lyki
co mieli, nic nie zabrało,
ośpice se dziyrżały jak
cucﬂeki od amanta.
Po tydniu żech uż dóma ni mioł czystego garca i zajechoł do szpitola
se spytać, kiedy jóm puszczóm. Prymarz
se prziznoł, że takóm chorobe tu eszcze
nie lyczyli, że nima opisano w doktorskich ksiónżkach ani w internecie.
Wtedy mi pizło do głowy, że to może
być z tych lyków co za chwile zrobióm
ze scyploków supermany. Prawił żech
prymarzowi aż ji uż nic nie dowajóm,
ani tabletki na spani, a za tydziyn bydzie zdrowo. Też tak było. Wyzdrowiała, zaś mo ciało jak Venus z kararskigo
marmuru. Czas i pinióndze, kiere przed
tym utracała za samolyczyni, pocisko
aji mi, jo se zóndym na Radka i zaś je
wszystko w porzóndku!
Starzik WŁADEK

Současnost minulosti

Fotograﬁe z 50. let XX. století dokumentuje hlavní cestu směřující ze Stonavy. V pozadí je vidět starý železniční most.
Na současném snímku je zachycena křižovatka ul. Stonavské z ul. Nádražní.
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V naší nové tělocvičně

Již druhým rokem využívají děti nově
zrekonstruovanou tělocvičnu přímo
v mateřské škole.
Prostor bývalé nefunkční kuchyně na
několik let osiřel. Jen díky ochotě obce
a vedení školy se proměnil ve velmi užitečný prostor pro děti, kde pravidelně
cvičí na tělovýchovném náčiní, hrají pohybové hry, učí se anglickému jazyku,
hře na ﬂétničku a tančí s Hopsalínem.
Předností tak velkého prostoru je také
možnost přizvat divadelní společnosti,
které dětem pravidelně hrají divadelní
představení.
Již v září děti viděly vystoupení divadelní společnosti „Beruška“, která
připravila podzimní pohádku Trpaslík
a Dráček. Pak nás mile překvapil kouzelník Aleš se svým humorným kouzelnickým vystoupením a před Vánocemi
opět přijela Beruška s pohádkou Zimní
překvapení.
Na jaře na děti čeká Jarní pohádka
a na konci školního roku pohádka Vlk
a bolavý zoubek. Všechny tyto pohád-

ky jsou tematicky zaměřené k danému
ročnímu období a nenásilnou formou
vedou děti k lásce ke zvířatům a ochraně přírody.
V letošním školním roce zde proběhla
ve spolupráci s paní logopedkou Mgr.
Veronikou Poulíčkovou, logopedická
depistáž.

Celoškolní vyhodnocení nejlepších
sběračů kaštanů a žaludů pro místní svaz
myslivců se konalo také v této pěkné
místnosti. Jsme moc rádi,že obec a vedení školy investovala a poskytla prostředky pro naše nejmenší, zvláště v době, kdy
nemají přístup do školní zahrady.
PAVLÍNA BRZOZOVÁ, učitelka

I naše děti cestují…

Návštěva Ostravského divadla loutek
je pro nás i naše děti velkou událostí.
Již několik týdnů předem se připravujeme na pravidla chování pro bezpečné cestování v autobusech. Také dětem
přístupnou formou objasníme základy

slušného chování při představení v divadle. I letos jsme se společně těšili na
pohádku „ Hrnečku, vař aneb Dvě pohádky o hrnečku.“ Vyjeli jsme brzy ráno, protože pohádka začínala již v 9 hodin. Klasickou pohádku o kouzelném

hrnečku, který začal vařit kaši na povel
- „hrnečku, vař“, již děti znaly z mateřské školy. V tomto představení se setkaly s trochu odlišným pojetím pohádky
zasazené do překrásných dřevěných
lidových kulis. V první pohádce poznaly čarovnou moc kouzelného hrnečku,
který pomohl Barušce a její babičce
z bídy. Druhá pohádka však odhalila dětem, že kouzlo může být i v tom,
když se šikovný hrnčíř naučí vyrábět
hrníčky pro všechny lidi z vesnice. Děti
si společně zazpívaly s herci jednoduché písničky a na vlastní oči spatřily
práci na hrnčířském kruhu. Pochopily,
že největší síla se skrývá v pracovitosti
a šikovnosti. Už teď se těšíme na další
pohádku, kterou pro nás Ostravské divadlo loutek připraví.
KVĚTA FUSIKOVÁ

VE ZKRATCE
 Hanka Kotlářová, žákyně 8. třídy naší školy byla vybrána

Alenou Ježkovou, významnou českou spisovatelkou a zároveň
ambasadorkou projektu „Celé Česko čte dětem“ do projektu
,,Ateliér tvůrčího psaní aneb Staň se spisovatelem“. Když do
školy přišla nabídka zapojit nejlepší talentované žáky do této
akce, okamžitě jsem vyzvala Hanku, aby napsala krátký text na
libovolné téma. Slohovou práci s názvem „Opět na svobodě“
jsem odeslala a netrpělivě jsme obě čekaly. A dočkaly se. Hanko,
TÁŇA PAWEROVÁ, vyučující českého jazyka
gratuluji!

 Výsledky 15. ročníku Astronomické olympiády. V kategorii 6. a 7. tř. se na 1. místě umístily Michaela Zaleská a Adéla
Suchánková se stejným počtem bodů, na 2. místě byl Adam
Foldyna a na 3. místě skončila Nikola Šipulová.
V kategorii 8. a 9. tř. vyhrála Daniela Hřebačková, 2. místo
obsadila Terezie Poláková.
Všem gratulujeme a držíme palce v krajském kole.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Máme úspěšné krajské řešitelky Logické olympiády!
Širokou paletu nejrůznějších soutěží pro
žáky a studenty doplňuje unikátní soutěž Logická olympiáda, v níž o úspěchu
rozhoduje namísto znalostí a vědomostí
logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku.
Na rozdíl od oborových soutěží typu
matematické, fyzikální či biologické
olympiády nabízí Logická olympiáda
úlohy nezávislé na úrovni vzdělání,
a proto se mohou této soutěže účastnit
děti a mládež od předškolního věku
až po středoškoláky. Účast v soutěži je
mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a vzbudit u nich
zájem o rozvoj individuálních vloh.
I v letošním roce jsme se zúčastnili Logické olympiády pořádané seskupením
MENSA.
Je to soutěž založená na logických úlohách určená pro žáky druhého stupně
základních škol. Do soutěže se zapojují děti, které se nebojí používat vlastní
hlavu. Nerozhodují u nich naučené

Sára Ruhswurmová z 9.A
znalosti, ale schopnost samostatného
uvažování a pohotového rozhodování.
A že takové děti u nás ve škole máme,

se opět ukázalo v letošním ročníku.
Do nominačního kola se zapojili žáci
2. stupně z šestých až devátých ročníků.
A dopadli velmi hezky, většina se probojovala do první čtvrtiny nejlepších žáků,
to znamená, že patří mezi 75% nejlepších řešitelů.
Do soutěže se zaregistrovalo 61 284
soutěžících z 3 014 škol.
Zde je umístění našich nejlepších
žáků v kraji podle bodového zisku.
1. Ruhswurmová, Sára 9.A
krajská semiﬁnalistka
2. Šipulová Klára 9.A
3.-4. Branikovičová Klaudie 9.A
3.-4. Romanovská Lea 8.A
5. Zaleská Michaela 7.A
6. Suchánková Adéla 7.A
7. Galuszková Lucie 9.A
8. Macurová Natálie 9.A
Děkuji a přeji hodně nadšení a sil do
dalšího matematického klání – třeba v
podobě matematické olympiády.
IRENA RUHSWURMOVÁ

Den tradic

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 bylo v naší škole
od rána rušno. Chystali jsme se na velkou akci – jarmark a koncerty v dřevěném kostelíku. Všichni byli mírně
nervózní, ale kolem třetí hodiny odpolední už spíše plní očekávání. Chystaly
se buchty, které nám ochotně napekly
maminky, babičky, a dokonce i tatínkové – moc děkujeme, připravovaly se
prodejní stánky, žehlily ubrusy, naši malí prodejci si počítali drobné, zpěváci se
rozcvičovali a rozezpívávali. A ve čtyři
to všechno vypuklo!
A že bude na co vzpomínat. Koncerty
v kostele byly nádherné a vdechly nám
vánoční atmosféru, naši dětští prodejci

se nestačili otáčet, takový zájem byl o
výrobky, které vyrobily děti společně s
p. učitelkami i ochotnými maminkami.
Hosté si pochutnávali na čaji a dobrotách, a přitom se kochali vánoční náladou a povídali si v klidném předvánočním čase. Prostě se nám vydařilo krásné
odpoledne.
Zanedbatelná není ani informace, že
si naše děti pomocí prodeje svých výrobků vydělaly 22 824,- Kč, které budou
zpětně použity na aktivity našich žáků.
Moc děkujeme všem, kteří se podíleli
na tomto nádherném dni, a už teď se těšíme na rok příští.
IRENA RUHSWURMOVÁ

Závody Mikroregionu
Žermanické a Těrlické
přehrady
Dne 18. 2. 2018 v Ski areálu Řeka se
konaly lyžařské závody Mikroregionu
Žermanické a Těrlické přehrady. A výsledky? No posuďte sami. Lucie Galuszková, Ella Tomašáková a Barunka
Galuszková v kategorii dívky se umístily v první desítce. 2 .místo v kategorii
ženy pro nás vybojovala Marcela Tyrlíková. V kategorii muži nás reprezentovali Česlav Valošek a Vít Feber. Zvládli
jsme to na 1*!
(r)

10

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

naše školy

Ledová Praha

V době pololetních prázdnin 2.- 4. února 2018 se 35 žáků vydalo v rámci akce
Ledová Praha poznávat krásy a zajímavosti našeho hlavního města.
Náš první výlet po Praze vedl na Vyšehrad. Prohlédli jsme si také Slavín.
Potom jsme vyjeli lanovkou na Petřín,
kde nás čekala 63,5 m vysoká Petřínská
rozhledna. Zdolat 299 schodů nahoru
nebyl pro nás problém. Z vyhlídkové
galerie byl nádherný výhled na Prahu.
K večeru jsme navštívili výstavu Josefa Lady v Galerii Tančícího domu. Ze
sedmého patra terasy Tančícího domu
se nám naskytl exkluzivní pohled na
nasvícenou Prahu.
Druhý den nás čekala návštěva Národního zemědělského muzea se zajímavými expozicemi a živou zahradou na střeše muzea, kterou korunuje
nádherný výhled na Prahu. Naše cesta
potom vedla do Strahovské knihovny. Kolem Černínského paláce, Lorety jsme zašli na Hradčanské náměstí,
kde jsem viděli střídání vojáků Hradní
stráže. Zážitkem pro nás byly i osobní prohlídky členy hradní stráže před
vstupem do areálu Pražského hradu.
Prohlédli jsme si chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Nerudovou ulicí jsme
přišli na Karlův most. Navštívili jsme
Muzeum Karlova mostu, které přibližuje historii spojení obou pražských
břehů. Potom jsme se přemístili na Staroměstské náměstí, prohlédli si orloj
pod lešením a Pražský poledník. Navštívili jsme, podle zájmu, Apple Museum nebo Muzeum kostek lega. Dětské

duše pookřály při návštěvě největšího
hračkářství ve střední Evropě Hamleys
Na Příkopě. Tři patra plná zábavných
atrakcí, kouzelných postav, hraček.
A pro legraci jsme se svezli na historickém kolotoči.
Třetí den jsme zamířili k Muzeu Policie ČR, kde jsme zažili to správné dobrodružství kriminalistiky a nahlédli do
práce záchranářů a policistů. Pak jsme
přišli na Václavské náměstí k soše Svatého Václava. Poslední zastávka byla v

Christmas Chatterbox – 19. 12. 2017
V předvánočním čase se trojice dívek z
8.A a 9.A – H. Kotlářová, S. Ruhswurmová a K. Branikovičová, vydala na
Gymnázium J. Šabršuly do Orlové hájit
čest naší školy v soutěži v anglickém
jazyce nazvané Christmas Chatterbox. V soutěži musely dokázat znalost
všech řečových dovedností – čtení,
psaní, poslechu a zejména mluvení.
Také si mohly vyzkoušet, nakolik znají
anglický jazyk v kontaktu s rodilým
mluvčím, což byla pro všechny určitě
dobrá zkušenost. V konkurenci téměř
40 soutěžících z okolních základních
škol bylo velkým úspěchem, že při
závěrečném vyhlašování vítězů získala
pro naši školu krásné druhé místo Hanka Kotlářová z 8.A.
RADKA KOZLOVÁ

Nové budově Národního muzea. Konala se tam výstava Světlo a život- Posviťte si s námi na život. Nás zaujala i stálá
zoologická expozice Archa Noemova,
která nám ukázala svět živočichů, kteří
obývají nebo obývali naši planetu.
Se spoustou dojmů a zážitků jsme
mířili zpátky domů.
Ledová Praha se nám vydařila a rádi
na ni budeme vzpomínat.
Miriam Charvátová,
Pavlína Charvátová

Jazyky hrou
Pro zpestření hodin anglického jazyka
připravily uč. R. Kozlová a P. Charvátová pro žáky druhého stupně soutěž, která byla tematicky zaměřena na Vánoce.
Dvojice žáků luštily vánoční křížovky,
kvízy, testy, prokázaly znalost vánočních
slovíček i vánočních tradic v anglosaských zemích. V každém ročníku získaly
tři nejlepší dvojice malou odměnu: 6.A:
1. M. Molinek, J. Gajdacz, 2. P. Gula, O.
Mihalco, 3. M. Mikulová, N.Kawuloková;
7.A: 1. M. Broda, N. Brodová, 2. I. Recmanová, A. Suchánková, 3.B. Křístková,
N. Wawrzaczová; 8.A: 1. H. Kotlářová, B.
Kaděrová, 2. D. Hřebačková, T. Poláková,
3. B. Štajnerová, M. Kardoš; 9.A: 1. L. Galuszková, K. Branikovičová, 2. A. Folwarczná, K. Šipulová, 3. J. Kožuszniková, D.
RADKA KOZLOVÁ
Holbová.
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Školní ples,
letos na téma Hippies
V sobotu v podvečer 17. 2. se Dělnický
dům vrátil v čase a přivítal květinové
děti. Většina hostů využila netradičně zvoleného tématu a místo plesového dress codu se oděla do šatů a košil
s květinovými vzory a zvonových kalhot. U dokonalých outﬁtů nechyběly na
očích „Lenonky“ a na hlavách paruky
se šátky. Ples zahájil pěvecký sbor pod
vedením p. učitelky Mgr. Kozlové s písní od skupiny Kryštof za doprovodu
kapely Music Drink p. Enenkela, která
poté doprovázela celý plesový večer.
Následovalo vystoupení Havířovských
mažoretek KIRA. Své umění předvedla
i žákyně 6.A Klára Malyszová, která se
kvaliﬁkovala se svým vystoupením na
mistrovství ČR. Příjemný večer doplnil
svým zábavným vystoupením kouzelník
Nicolas Kara, který svého času byl také
žákem naší ZŠ Albrechtice.
Patří se poděkovat všem rodičům,
kteří konání akce ﬁnančně podpořili, ale i těm, kteří pomohli s přípravou
plesu. Samozřejmý dík patří také donátorům: GASCONTROL s.r.o., Mgr. Jan
Siostrzonek, Miczka – Sdružení podnikatelů, Sauna sudy, Farma Stonava, Ing.
Aleš Molinek, OKD – Ing. Kowalczyk,
Pikone s.r.o., EuroFertil CZ, a.s., Něha
Kovu, Internet pro každého s.r.o., Veterinární ordinace Albrechtice – MVDr.
Zelinka, Pizzerie & Brazilian Grill, Dr.
Maxovi – Mgr. Gerlich, p. Martin Šipula, manželé Pouličkovi, Čisté Dřevo
s.r.o., Obci Albrechtice, Mrozek a.s.,
FITNESS CLUB A & A, p. Leona Mývaltová, MFK Karviná, Zahrádkářské
potřeby – p. Fotopulosová, Květinka, Na
Prkénku, Mgr. Kalinová – lékárna Albrechtice, Ing. Daňhel, Ing. Dvořáková,

Ing. Rusina a Rodina a škola Albrechtice z.s.. V neposlední řadě děkujeme
Vám, všem hostům, kteří jste sobotní večer strávili v naší společnosti, a tak podpořili naše albrechtické žáky. Výtěžek
z akce poputuje tradičně na podporu
školních a mimoškolních aktivit žáků.
Umožní nám například přispět žákům
na školní výlety a kroužky nebo uhradit
žákům autobusy do divadel, anebo zaplatit ceny žákům ve školních soutěžích
apod. Vám všem patří naše DĚKUJEME!
RaŠ

Karneval
pro 1. Stupeň
Bohužel i letos byla účast žáků na karnevalu ovlivněna chřipkovou epidemií.
Hlavní atrakcí byl v tomto roce po několika letech jeho absence klaun Hopsalín,
kterého děti milují. Rodiče spolu s dětmi
se při tvorbě masek opět překonávali,

výsledkem byla přehlídka různorodých
masek od hradu s padacím mostem, toalety, přes ovečky a sladkosti a různé
příšerky a prapodivná stvoření. Za svou
nápaditost při tvorbě masek byly porotou odměněny ty nejvýraznější a nejlepší masky. Od pořadatelů - RaŠ všichni
přítomní obdrželi občerstvení.
Věříme, že se karneval všem dětem líbil, a že si ho užily. Příští rok se na Vás a
Vaše děti s Hopsalínem opět těšíme. RaŠ

Valentýnská zábava
14. 2. – Valentýn – svátek zamilovaných.
Pro žáky 2. stupně to však znamená i to,
že si musí každá třída připravit program
na Valentýnskou diskotéku. Po úvodní
vtipné prezentaci mohla začít všemi
očekávaná zábava. DJ Jarek Šenkeřík
pouštěl hudbu ze seznamu „na přání“
od žáků a další aktuální hity. Žáci od
nás – RaŠ obdrželi opět drobné občerstvení... a už nyní se určitě těší na další
RaŠ
Valentýnskou diskotéku.

POZVÁNKA
Zveme Vás na již tradiční pochod
naší obcí s názvem Albrechtický permoník. Na plánované trase máme
přichystány stanoviště, u kterých děti
mohou plnit nenáročné vědomostní a
pohybové úkoly, po jejichž dokončení budou odměněny. Pochod je určen
pro všechny věkové kategorie – malé
i velké děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky i Vaše kamarády. Termín
bude upřesněn a zveřejněn v dostatečném předstihu, a to i v závislosti
na počasí. Srdečně zveme a těšíme se
RaŠ
na Vás.

12

Sedmáci
na lyžáku
Už je tradicí, že naši sedmáci jezdí
v zimních měsících na lyžařský výcvik.
Letos vyjeli už v lednu a lyžovali ve Ski
areálu Rališka Horní Bečva. Lyžovat se
naučili úplně všichni pod vedením našich zkušených instruktorek Lucie Závorkové a Martiny Sikorové. Na naše
lyžaře dohlížely i paní učitelky Radka
Kozlová a Irena Ruhswurmová, zdravotní péči zajišťovala paní učitelka Barbora
Kajfošová. Všichni jsme si to moc užili,
na ukázku pár reakcí dětí:
 Vše se mi líbilo!!!
 Dnešní lyžování bylo suprovní!! Moc
mě to bavilo. Marťa je bezva instruktorka, je to tu bezva!
 Dnešní lyžování bylo super. Moc mě
to bavilo. Docela dost jsem se toho naučila. Už se těším na další.
 První pocit je super. Lucka je dobrá
instruktorka. Dobře tu vaří. A už jsme
byli taky na větším kopci. Ze začátku
mě bolelo, když jsem si nazouvala lyžáky, ale teď už to je dobrý. Těším se na
další dny.
 Moc se mi lyžák líbí, hlavně snídaně jsou výborné. Moc se mi líbilo, když
jsme jeli poprvé sedačkovou lanovkou.
Je tady sranda.
 Jsem ráda, že jsem sjela s pomocí kopec. Je to tady luxusní. Líbila se mi jízda
na Pomě. Zatím snad všechno zvládám.
IRENA RUHSWURMOVÁ
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Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Zápis do 1. tříd: 10. 4. – 11. 4. 2018
v úterý 10.4.2018 od 8.00 do 17.00 hod., ve středu 11. 4. 2018 od 12.00 do 17.00 hod.

Rodiče vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
ODKLAD ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění
účinném od 1. 1. 2017:
Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle §
36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné
školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského
poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo
klinického psychologa.

 Nabízíme Vám výuku v základní škole s 18 – členným aprobovaným pedagogickým sborem  Škola je zaměřena na výuku počítačů, výtvarné výchovy s bohatou mimoškolní činností formou zájmových kroužků, doučovacích
skupin pro slabší i nadané žáky.
MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENO:
 Výuku anglického jazyka od třetího ročníku  Výuku dalších světových
jazyků na 2. stupni – možnost německého a ruského jazyka  Výuku informatiky pro všechny žáky od 5. ročníku  Dvě tělocvičny, sportoviště na nejvyšší úrovní s umělým povrchem, venkovní hřiště  Dvě počítačové učebny
– připojené na internet s dataprojektory a interaktivními tabulemi  Odborné učebny pro výuku F-Ch, Př, D-Z, přípravy pokrmů, technické práce,
Aj, Nj, Avt, Hv.  Stravování ve školní jídelně  Školní knihovnu s 1800
svazky  Školní družinu – dvě oddělení  Součástí školy je mateřská škola
– 3 oddělení  Škola je vybavena audio-vizuální technikou, ve všech odborných učebnách video, DVD a LCD nebo plazma televize, interaktivní dotykové Smart tabule, dataprojektory ve všech třídách  Pořádáme pro žáky školy v přírodě, kurzy plavání a lyžování, domácí exkurze a zájezdy za kulturou
a sportem  Spolupracujeme s organizacemi jako jsou Základní umělecké
školy, Sport pro všechny, TJ Fotbal  Máme Organizaci Rodina a škola, která organizuje pro naše žáky mnoho akcí a spolupracuje se školou.
Více informací se dovíte z našich internetových stránek: www.zsalbrechtice.cz.

Opět jsme byli na lovu bobříků!
Lov BOBŘÍKŮ INFORMATIKY byl
tentokrát velmi úspěšný. Dařilo se nám
opravdu skvěle!
BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem
školství. Je cílena na běžného bystrého
žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky
a problémy, a že informatika není totéž
co ovládání počítače. Soutěží se v pěti
věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ
po maturitu. My jsme soutěžili ve dvou
kategoriích – Benjamín (6.-7. ročník a
Kadet (8.-9. ročník)
Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení
problémů a digitální gramotnosti. Vy-

plňovali online test, v němž vybírali z
několika odpovědí nebo přemísťovaliobjekty na obrazovce. Soutěž probíhala na počítačích, v počítačové učebně
školy.
A kolik jsme letos bobříků ulovili?
šesťáci si to tentokrát rozdělili přesně
napůl: 6 jich máme v kategorii Benjamín a stejný počet – 6 bobříků máme
v kategorii Kadet.
Ve dvou kategoriích se zúčastnilo
celkem 34 našich dětí, je vidět, že máme opravdu šikovné žáky, kterým není
lhostejný bleskový rozvoj informačních technologií a že drží krok s dobou.
A jde jim to opravdu skvěle, dvanáct našich žáků si s testem poradilo více než
dobře a stali se úspěšnými řešiteli národního kola. Zde jsou jejich jména:

V KATEGORII BENJAMÍN
(6. – 7. ročník) to byli:
Michaela Zaleská ze 7.A
Michal Poláček ze 7.A
Adéla Suchánková ze 7.A
Irena Recmanová ze 7.A
Nela Wawrzaczová ze 7.A
Filip Reclík ze 7.A
V KATEGORII KADET
(8. – 9. ročník) to byli:
Klára Šipulová z 9.A
Sára Ruhswurmová z 9.A
Anna Folwarczná z 9.A
Klaudie Branikovičová z 9.A
Lucie Galuszková z 9.A
Terezie Poláková z 8.A
Velká gratulace a poděkování patří
všem, kteří se soutěže zúčastnili.
IRENA RUHSWURMOVÁ
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A w szkole i przedszkolu dzieje się…
Okres świąt Bożego Narodzenia zawsze
obﬁtuje w wiele ciekawych wydarzeń w
przedszkolu. Jak co roku odwiedził nas
Mikołaj, przygotowaliśmy własną wigilijkę, ale zadbaliśmy też o innych. Z życzeniami w dłoniach i śpiewem na ustach
odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej. Są to dla nas bardzo cenne chwile
spotkań międzypokoleniowych, o które
w dziejszych zabieganych i skomputeryzowanych czasach trzeba dbać szczególnie, dlatego dziękujemy za zaproszenie i
cieszymy się na spotkanie wiosenne.
Dbamy też o nasze ciała. Ruch i pobyt na świeżym powietrzu, to jest to, co

przygotowań do wielkiego jubileuszu
szkoły, na który już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.
Grono pedagogiczne

CZAS RADOŚCI, WESOŁOŚCI

przedszkolaki lubią najbardziej. Za nami intensywny 5-dniowy kurs narciarski, chwilę później rozpoczęliśmy kurs
pływania. Lubiliśmy jeździć na basen
Delﬁnek w Hawierzowie. To, co zastaliśmy tam w tym roku, przeszło nasze
najśmielsze oczekiwania. Zachwycające świeżo wyremontowane wnętrzne
i nowe szatnie rzuciły nas na kolana

i z tym większą przyjemnością będziemy
basen odwiedzać co wtorek aż do końca
kwietnia. Użytek zrobiliśmy z przedszkolnego ogrodu, który dzięki staraniom gminy został urządzony na nowo. Odzyskana
po zburzeniu starej szopy przestrzeń służy nam do szaleństw na śniegu.
A co w planach? Nasze myśli i działania całkowicie skierujemy w stronę

Święta Godowe to czas spotkania,
wspólnego kolędowania i dzielenia się
opłatkiem. W taki właśnie sposób nasza
szkoła kolejny raz uczciła najpięknięjsze
Święta w roku. W sobotnie popołudnie
16 grudnia 2017 przedszkolaki, uczniowie i pracownicy szkoły, rodzice, przyjaciele, goście i sympatycy zebrali się
w ewangelickim kościele w Olbrachcicach. W odróżnieniu od minionych lat,
kiedy spotykaliśmy się w naszym drewnianym kościółku, w tym roku doszło
do zmiany miejsca kolędowania. Stało
się tak z powodów praktycznych. Brak
dostatecznej przestrzeni dla widzów
i dla dzieci, odpowiedniego oświetlenia
i ciepła, zmusił nas do znalezienia bardziej odpowiedniego miejsca. 
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 Nie znaczy to jednak, że występy
w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest
drewniany kościółek, nie miały swego uroku. Wiadomo, każda sprawa ma
swój sezon trwania.
Na początku świątecznego popołudnia czarujące przedszkolaki przedstawili się urozmaiconym występem zawierającym piosenki, pląsy i wierszyki
świąteczne. Od razu zyskały sobie serca
widzów. Nie mniej czarująco wypadła
dziatwa szkolna, która zaprezentowała
przedstawienie o duchowej walce dobra
i zła, jaka toczy się koło nas, kiedy podejmujemy różnego rodzaju decyzje. Wybieramy łatwiznę lub raczej trud i wysiłek, który przyniesie długotrwałe plony?
kolędy barokowej „Chtíc, aby spal” na
dzwonkach. W ﬁnałowej części kolędowania zagrali i zaśpiewali wspólnie
z dziećmi nauczyciele szkoły, goście
z Podstawowej Szkoły Artystycznej im.
Pawła Kalety w Czeskim Cieszynie oraz
członkowie zboru ŚKEAW w Olbrachcicach. Miłym akcentem świątecznej imprezy były również smaczne pierniczki
przygotowane przez uczniów i rodziców
naszej szkoły.
Do domów rozeszliśmy się posileni na
duchu i na ciele. Tych parę wspólnych
chwil przeżytych podczas kolędowania
wprowadziło nas w nastrój zbliżających
W wypadku naszego przedstawienia zło
zostało pokonane i wszystko dobrze się
zakończyło. Na Ziemi zapanował pokój
a nowonarodzony Jezus wraz z rodzicami pojawił się w Betlejem. Jednak nie
na tym skończyło się kolędowanie. Na
wszystkich czekała jeszcze muzyczna
uczta w wykonaniu przedszkolaków
i dzieci szkolnych grających wiązankę
kolęd na instrumentach. Zabrzmiały
organy elektroniczne, fortepian, skrzypce, dzwonki, ﬂety i instrumenty Orffa.
Oprócz tego słuchacze mogli podziwiać
instrumentacje do słynnych utworów
muzyki klasycznej oraz opracowanie
się Świąt Bożego Narodzenia i pomogło
nam na chwilę zatrzymać się w przedświątecznym zgiełku.
Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim uczestnikom kolędowania:
nauczycielom, gościom i wolontariuszom wpierającym nasze szeregi na scenie i na zapleczu (oświetlenie i dźwięk).
Dziękujemy przedstawicielom ŚKEAW
za możliwość kolędowania w budynku
kościelnym oraz gospodarzom budynku
za pomoc przy porządkach po występie.
Serdecznie dziękujemy!
W imieniu grona nauczycielskiego
SONIA MAGUIRE
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BALIK PRZEBIERAŃCÓW
W NASZEJ SZKOLE
W tegorocznym sezonie karnawałowym bal przebierańców, czyli bal masek, odbył się w niedzielne popołudnie
21 stycznia 2018 w Domu Robotniczym.
W ramach baliku tradycją szkoły jest
również uczczenie Święta Babci i Dziadka. Można powiedzieć, że nasz balik
maskowy jest świętem rodzinnym.
Na taką wyjątkową imprezę, która
odbywa się tylko raz w roku, trzeba
się było dobrze przygotować. Przewodni temat baliku „Magik” pomógł nadać
kierunek naszym staraniom. Zabawne
tańce przedszkolaków oraz uczniów były pełne sztuczek i komicznych wątków,
które wywołały uśmiech na twarzach
widzów. Niezapomniane stały się tańce przedszkolnych dzieci w roli wróżek
z kucykami, tańce z miotłami oraz tańce
króliczków z ogromnymi kapeluszami.
Uczniowie przedstawili się w roli przystojnych magików a uczennice w roli
pięknych, ﬁglarnych panienek. Wszystkie tańce wprowadziły na salę wesoły
karnawałowy nastrój. Po występie złożyliśmy życzenia i wręczyliśmy własnoręcznie przygotowane laurki naszym
kochanym dziadkom i babciom. Następnie nastał czas, by przebrać się do
własnych karnawałowych kostiumów.
Powstał rój wesoły i kolorowy, huczny
i pełen wyobraźni. Każdy kostium miał
swój oryginalny charakter. Fantazja
ludzka nie ma granic i to właśnie charakteryzowało nasz karnawałowy tłum,
do którego wkrótce dołączył wodzirej.
Była nim pani Ewa Troszok w przebraniu czarownicy, która poprowadziła nas
w karnawałowej zabawie. Naturalnie
wszyscy przebierańcy mieli możliwość
zaprezentowania swoich masek. Było
również miejsce na wspólną zabawę
dzieci z rodzicami i dziadkami. Smaczny bufet podczas imprezy zapewnili nasi
kochani rodzice. Bawiliśmy się świetnie
do późnych godzin popołudniowych.
Uczniowie i nauczyciele

KURS NARCIARSKI

XLVI ZJAZD GWIAŹDZISTY

Tej zimy dzieci ze szkoły i przedszkola
miały okazję drugi rok z rzędu uczestniczyć w 5-dniowym kursie narciarskim.
O ile w zeszłym roku nie wiedzieliśmy
do końca, czego się spodziewać, tym razem było wiadomo, że przed nami niezapomniany tydzień pełen dobrej zabawy. Zaplecze kursu było bardzo solidnie
przygotowane: organizacja, sprzęt, stoki
oraz uśmiechnięta i doświadczona kadra
instruktorska. Do tego sprzyjająca pogoda i świeży śnieg – to musiało się udać!
Z zachwytem i dumą obserwowaliśmy
postępy dzieci. Możliwość taką mieli
również rodzice poprzez podgląd z kamery, który na żywo transmitowany był
w internecie.
W organizację kursu zaangażowała się także Macierz Szkolna fundując
dzieciom słodkie śniadania, które przy
tak dużym wydatku energii znikały ze
stołów w mgnieniu oka. Niespodzianką
były też ręcznie wykon
ane medale,
które będą wspaniałą pamiątką niezapomnianych emocji i wrażeń.
ANNA WERNER

Wielkie święto sportu oraz pokaz umiejętności narciarskich uczniów polskich
szkół i przedszkoli z całego Zaolzia – to
właśnie jest Zjazd Gwiaździsty.
Dziewczęta i chłopcy, podzieleni na
kategorie wiekowe, biorą udział w zjeździe slalomem i w biegach. Organizatorem tegorocznego zjazdu była szkoła
podstawowa w Trzyńcu, której należą się wielkie brawa. Bardzo mroźna
pogoda na stoku nie ostudziła gorącej
atmosfery pełnej rywalizacji w duchu
fairplay. Naszą szkołę reprezentowali bracia Adrian i Samuel Pawlasowie
oraz uczennica 5 klasy – Aneta Santarius. Sam udział jest dla wszystkich
wielkim przeżyciem, a zajęcie wysokiej
lokaty wśród ponad 400 uczestników,
to naprawdę ogromny sukces.
Nasza szkoła w tym roku może pochwalić się niezwykłym osiągnięciem
pierwszoklasisty Samuela Pawlasa, który zajął 5. miejsce w najmłodszej kategorii chłopców.
Serdecznie gratulujemy!
JANINA GUŃKA

Dyrekcja Szkoły i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania
w Olbrachcicach serdecznie zaprasza na

Dyrekcja Szkoły i Przedszkola z Polskim
Językiem Nauczania w Olbrachcicach ogłasza

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

które odbędą się w środę 9 maja 2018 roku
w godz. 13.00-17.00 w budynku szkoły

które odbędą się we wtorek 17 kwietnia 2018 roku
w godz. 13.00-17.00 w budynku szkoły

Szczegółowych informacji na temat przebiegu zapisów
udzieli kierownik przedszkola Anna Werner
pod numerem telefonu +420/775 679 940
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Pétanque Albrechtice
2017 – ROK DRUHÝCH MÍST
Pravidelní čtenáři zpravodaje si možná v minulých číslech
všimli, že se pétanque poněkud odmlčel. Uvedený půst se naštěstí týkal pouze publikační činnosti, nikoliv pravidelných
tréninků a herního zápolení.

Mistrovství České republiky mužů – 2017, 2. místo.
Začněme tedy krátkým ohlédnutím za minulým rokem,
resp. jeho druhou půlí. Z pohledu úspěšnosti na velkých akcích je třeba zmínit MČR mužů (17.6.2017), ve kterém skončil
tým Vaška Valíka a Vojty Žiaka na parádním druhém místě.
Stejné umístění přivezla ze seniorského MČR (19.08.2017)
pravidelně úspěšně reprezentující sestava: Jaroslav Ševčík,
Jan Bukovčík, Kamil Vajčovec, tentokráte doplněná Jaromírem Puhrem. Meta nejvyšší jim unikla jenom o vlásek.
Z prestižních domácích turnajů ještě dovezl Vašek Valík
dvakrát umístění v první desítce, jednalo se o Hanácký Master
Cup – Mix v Litovli a Grand prix d'Austerlitz ve Slavkově u Brna. Neztratili jsme se ani na mezinárodních turnajích okruhu
Centrope. V Maďarsku se parťáci Ševčík a Vajčovec vešli do
prvních16 týmů. Ještě lépe potom uspěl Vašek Valík na Slovensku, kde se svými spoluhráči dosáhl na první osmičku.
Z pohledu hojnosti hráčů Albrechtic na jednom turnaji patrně vítězí Orlovský Kahan (9.9.2017), kde nás hájilo barvy klubu celých 16 členů. Toto samozřejmě není nic překvapivého, s
ohledem na to, že se jedná o našeho nejbližšího pétanquového
souseda. Pozitivní na tomto turnaji bylo také to, že jsme dostáli nepsané, ale zaběhnuté tradici tohoto turnaje – dosáhnout
medailového umístění. Tentokrát se o to zasloužil tým ve složení Anička Poláchová, Tonda Polách, František Fajmon.
Většina našich hráčů se s uplynulou sezónou rozloučila posledním domácím turnajem, kterým byl Albrechtický pohár
(7.10.2017). Popředí výsledkové listiny opanovaly silné týmy
z Polska. Do první desítky se z domácích vklínilo pouze duo
Tonda Polách, František Fajmon – a to na 5. místo. Máme našim polským kamarádům napříště co vracet.
Rok 2017 zakončeme letmým pohledem do celostátního
žebříčku registrovaných hráčů pétanque, kde v první stovce
„přezimovali“ 3 naši borci: Václav Valík (11. místo), Vojtěch
Žiak (57. místo), Kamil Vajčovec (97. místo).

ZIMA A ROZJEZD ROKU 2018
Zimní období je pro pétanque tak trochu okurková sezóna.
I když, není to tak úplně pravda... Příprava se přesouvá do
tělocvičny, kde lze s využitím „soft“ koulí udržovat výkonnost

na rozumné úrovni pro nadcházející sezónu. I tentokrát probíhá seriál nesoutěžních, ale o to víc přátelských, turnajů v
Soft pétanque mezi nejbližšími kluby z našeho kraje: Albrechtice, Staříč, Valšovice a nově také Polouvsí. Prozatím si hráči
Albrechtic svou přesnou hrou zajistili jedno 1. místo (doma v
Albrechticích) a dvě 2. místa (v Polouvsí a ve Valšovicích).
Přesto že zimní období ještě neskončilo, kolotoč venkovních turnajů s poctivými ocelovými koulemi se pomalu rozjíždí. Hned na prvním letošním domácím turnaji O pohár města
Slatiňan a cenu starokladrubského vraníka (3.2.2018) jsme
měli svého zástupce, Jendu Bukovčíka. S umístěním ke konci
první půle startovního pole (28. z 60 týmů) spokojený moc nebyl. Hodí se zde ale uvést, že se jednalo o prestižní akci s mezinárodní účastí včetně velkého počtu předních českých hráčů.
Jiní zkušení matadoři, Jaroslav Ševčík a Kamil Vajčovec, zahájili novou sezónu rovnou v zahraničí. Ve dnech 3.-4. února
se, spolu s Boguslawem Bielem, zúčastnili dvoudenního halového turnaje o Pohár PFP (Polská Federace Petanque) v polském Leszně. V turnaji trojic obsadili krásné páté místo při
účasti 58 týmů. V následném turnaji dvojic skončili zhruba v
polovině startovního pole.

NAŠI JUNIOŘI NA STÁŽI S CLOUDEM RELUY
Zatím chronologicky poslední událostí bylo sice jednodenní,
ale o to intenzivnější, soustředění juniorů, které se letos konalo 17. 2. 2018. Jedná se o odbornou praktickou stáž s francouzským autorem školy pétanque panem Cloudem Reluem,
které se naši junioři zúčastnili již po páté. Tuto akci pořádá
pétanque klub UBU v Úněticích u Prahy v čele s hlavním organizátorem Petrem Fuksou. Za náš klub se zúčastnili Danek
Mrowiec, Matěj Šimara, Tonda Polách, Anička Poláchová a
Klára Děcká, které doprovázeli Libor Polách a Mirek Děcký.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 26 juniorů z různých
klubů.
Po prezentaci následovala rozcvička, kterou letos vedl pod
dohledem trenérů junior Vojta Bílek. Program juniorů pokračoval absolvováním čtyř různých ateliérů (trénování hráčských dovedností) za účasti trenérů a pod dohledem asistenta
Clouda Reluy pana Jeana Pierra Fourniera. Na pátém hřišti
pak individuálně radil Cloud Reluy postupně každému juniorovi, jak zlepšovat svou hru a poukazoval na chyby, kterých se
jako hráč dopouští.
Jako součást stáže pak následoval start soutěže 3. Rallye pétanque juniors, která se skládá ze tří disciplín: vědomostního
testu (oblast pravidel), bodovaných ateliérů a souboje dvojic
ve zkrácené hře do 7 bodů. Tuto soutěž absolvují vylosované
dvojice. Po ukončení rallye následovaly doprovodné souboje
vylosovaných trojic.
Naši junioři si i letos vedli velmi dobře, protože po vyhlášení
výsledků třetího ročníku rallye obsadila 2. místo Klára Děcká,
3. místo Anička Poláchová, 4-5. místo Tonda Polách, 6. místo
Matěj Šimara a 11. místo Danek Mrowiec. V doprovodném
turnaji trojic obsadil Matěj Šimara 1. místo.
Podtrženo sečteno, naši junioři, spokojeni se svým výkonem
na letošním ročníku, opět důstojně reprezentovali náš klub
PAK Albrechtice a patří jim za to náš dík a uznání.
Na závěr vás srdečně zveme na letošní turnaje v pétanque
konané v Albrechticích ve dnech 24. 3., 5. 5. a 13. 10.
LIBOR POLÁCH, trenér juniorů PAK Albrechtice
FRANTIŠEK FAJMON
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2017
Vážení sportovní přátelé! Není to tak
dávno, co jsme zahajovali nový fotbalový ročník 2017/2018 a už jsou minulostí pravidelná fotbalová klání, jež nás o
víkendech provázela. Proto opět nastal
čas poohlédnout se za fotbalovým poločasem, tj. za podzimní částí sezóny.
V tomto ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2017 najdete několik informací
o odehraných zápasech našich jednotlivých týmů.
Družstvo mužů se v minulé sezóně
umístilo na 10. místě. Novou sezónu v
I. A třídě začalo družstvo pod vedením
hlavního trenéra Jaroslava Goje a vedou-

cího mužstva Tomáše Wojtyny. Po 13 kolech je naše družstvo v tabulce na průběžném 8. místě s 19 body a s celkovým
skóre 21:28. Bilance našeho A týmů je ze
třinácti utkání šest výher, jedna remíza a
šest proher. Nejlepším střelcem týmů je
s jedenácti trefami Antonín Chumchal.
Naše A mužstvo Baníku čeká opět kvalitní zimní příprava. V A týmu nastupují
pravidelně naši odchovanci klubu, kterých není v A týmu málo a v tomto trendu chceme nadále pokračovat, aby v Albrechticích hráli jen kluci z Albrechtic.
Další kategorií, která startovala v mistrovských soutěžích v podzimní části,

je mužstvo starších žáků. Mužstvo
mladších starších žáků pod vedením
trenéra Pavla Grabowského skončilo
v Okresním přeboru na devatém místě
s celkovým počtem devíti bodů. Celková
bilance starších žáků tak je z jedenácti
zápasů – tři výhry a osm porážek, skóre
29:33 a celkem 9 bodů.
Mladší kategorie je mužstvo mladších
žáků, které pod vedením trenéra Michala Farnika skončilo v Okresním přeboru
na výborném druhém místě s osmnácti
body. Celková bilance mladších žáků tak
je z deseti zápasů: šest výher a čtyři porážky, skóre 29:29 a celkem 18 bodů. 
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 Posledními mládežnickými týmy jsou
ti nejmenší, a to je družstva přípravek,
které jsou základem pro žákovské soutěže. Starší přípravka se v Okresním přeboru umístila na celkovém výborném 2.
místě z devití týmů. Celková bilance starší přípravky tak je z osmi zápasů – šest
výher, jedna remíza, jedna prohra, skóre
55:23 a celkem 19 bodů. Další mužstvo
je mladší přípravka, která hraje mistrovskou soutěž na počet vstřelených branek
nikoliv na body. A nejmenší předpřípravka se zúčastňuje jen turnajů. Turnaje se však pravidelně zúčastňují všechny
naše týmy přípravek. Za velmi skvělou
práci našich nejmenších fotbalistů patří
poděkování hlavně trenérům přípravek,
a to Lukášovi Hawlaskovi, Lukášovi
Glogarovi, Ondrovi Matovi, Radimovi
Smigovi, Mirkovi Culinkovi, Tondovi
Krečmerovi, Romanovi Roudeskému,
Adamovi Valoškovi, Markovi Chmielovi a Romanovi Miczkovi, kterým patří
velké poděkování za obětavou práci pro
naše nejmenší fotbalisty.
Musíme však poděkovat i dalším naším trenérům a realizačním týmům
u všech týmů mládeže za skvělou práci
a prezentaci našeho fotbalového oddílu.
V období od ledna do března 2018 proběhne zimní příprava jednotlivých družstev na závěrečné jarní boje. A tým mužů
bude v zimní přípravě nastupovat k několika zimním přípravným utkáním, série přípravných zápasů bude dobrou příležitostí, jak se seznámit, jak s postupem
jarní přípravy našeho družstva, tak rovněž i s aktuální formou jiných družstev
z blízkého okolí a bude příjemným zpestřením zimní fotbalové přestávky. Mužstva mládeže čeká několik výborných
turnajů a i soustředění. A již teď zveme
všechny fandy do našich fotbalových
ochozů jak na jarní část, tak na zápasy
v zimní přípravě. Vše o zimní přípravě
jednotlivých týmů a ostatní se dozvíte na
našich internetových stránkách.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem hráčům, trenérům a realizačním
týmům jednotlivých družstev za obětavou práci a zodpovědný přístup k plnění
úkolů a chtěli bychom jim popřát hodně
elánu i do jarní části soutěže. Dále bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům za projevenou důvěru i podporu.
Jelikož takto náročný provoz se neobejde
bez patřičného ﬁnančního zabezpečení,
chtěli bychom poděkovat všem našim
sponzorům. V současné situaci klub jen
těžce shání ﬁnanční prostředky pro naplnění rozpočtu a hlavně ﬁnanční pomoc
obce fotbalovému klubu pomáhá vytvářet zázemí pro úspěšnou činnost všech
našich družstev. Samozřejmě nesmíme

sport | co nás zajímá
zapomínat ani na řadu dalších sponzorů,
kteří nám pomáhají jak ﬁnančně tak při
organizaci mistrovských utkání a také
jim patří naše poděkování.
Závěrem do nového roku vám všem
přejeme především pevné zdraví, hodně
osobních i pracovních úspěchů a ať vás
štěstí provází na každém kroku. Pevně
věříme, že ke šťastným chvilkám přispějeme i my a po našich utkáních budete
odcházet domů spokojeni a s úsměvem
ve tváři. Věříme, že i v nové sezóně si najdete čas, abyste přišli naše fotbalisty povzbudit. Těšíme se na vás i v roce 2018!
Více informaci ohledně našeho fotbalového klubu najdete na Oﬁciálních
internetových stránkách www.fkbanikalbrechtice.cz.
Za FK Baník Albrechtice
s pěkným pozdravem MAREK CHMIEL
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VALNÁ HROMADA
FK BANÍK ALBRECHTICE
Zveme Vás na Valnou hromadu FK
Baník Albrechtice, z.s. v pátek 6. dubna 2018 od 17.00 hodin v klubovně
na hřišti v Albrechticích.
Jste srdečně Zváni!
Fotbalový klub Baník Albrechtice
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KONCERTNÍ CYKLUS ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ V ALBRECHTICÍCH
JARO
Neděle 22. 4. 2018, 18:00 hodin
evangelický kostel
Martin Gurbaľ – bas, Stadlerovo klarinetové kvarteto

LÉTO
Sobota 30. 6. 2018, 15:00 hodin
dřevěný kostel sv. Petra a Pavla
Wihanovo kvarteto

PODZIM
Pondělí 10. 9. 2018, 18:00 hodin
Farní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla
Tiburtina ensemble
Barbora Kabátková – umělecká vedoucí
Hana Blažíková – středověká harfa
Barbora Kabátková – středověká harfa / psaltérium
Margit Übellacker j. h. – psaltérium / dulcemelos

ZIMA
Neděle 9. 12. 2018, 15:00 hodin
evangelický kostel
Ensemble Inégal
Adam Viktora – umělecký vedoucí

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO

 Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, z.s.
Dr. Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava
Tel: 773 513 941, Email: info@shf.cz, Web: www.shf.cz
 Albrechtice u Č. Těšína
Obecní úřad – oddělení kultury, Obecní 186, 735 43 Albrechtice
Tel: 596 428 448, Email: socialni@obecalbrechtice.cz
Web: www.obecalbrechtice.cz

 Vstupenky jsou vždy v prodeji také v místě konání koncertu, vždy 30 min před zahájením koncertu. Více informací na
www.shf.cz.
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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
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Na Fojtství 8

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

Ha 596 810 741, 603 447 219

PEDIKÚR A

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

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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