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V

ážení spoluobčané, cestujeme nejen po naší republice, ale stále častěji vyrážíme i do světa. Pořád je tady
snaha sypat si popel na hlavu, jak je to u
nás všechno špatně, jak jsou nedokonalé služby atd. Myslím, že je načase tento dlouhodobý proces alespoň částečně
zmírnit a to tak, že si všechny naše nedostatky pojmenujeme a začneme je postupně odstraňovat. Měl jsem možnost
skoro čtyři roky, coby starosta, ovlivňovat dění v naší obci. Bedlivě jsem naslouchal různorodým přáním, návrhům, kritikám i pochvalám. Výsledkem je pestrá

skládanka leckdy velice protichůdných
názorů. Musím však s uspokojením konstatovat, že se dá vycítit většinový názor
o trvalém vylepšování prostředí, které
nás bezprostředně obklopuje. Samozřejmě, že negativní názory či jakákoli kritika jsou mnohem zajímavější jak pro sdělovací prostředky všeho druhu, tak pro
notorické škarohlídy, či nevlídné sousedy. Jsem moc rád, že z mého skromného
pohledu však podíl spokojených roste.
Zároveň pevně věřím, že se nám společně podaří pokračovat v tomto procesu
trvalé modernizace a estetizace obce.

Jedná se především o připravovanou
realizaci generální opravy Dělnického
domu včetně zahrady, pokračování v
modernizaci zázemí fotbalového klubu
a v neposlední řadě dokončení výstavby
centra obce, kde se postupně daří organizovat kulturní i společenský život.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem občanům, kterým není lhostejno
v jakém prostředí žijeme, za jakékoli jejich podněty, návrhy, či vlastní aktivity.
S přáním pojďme si užívat slunečného léta v naší pěkné obci,
JINDŘICH FEBER, starosta

RADA OBCE

tice ve výši 151 000,- Kč k pokrytí výdajů
na opravu a údržbu ředitelny v souvislosti s opatřením GDPR,
 souhlas s úplnou uzavírkou části ul.
Obecní od křižovatky ul. Hlavní, Školní a Obecní po křižovatku ul. Obecní
a Kostelní v termínu od 30. 6. 2018 do
1. 7. 2018 v souvislosti s konáním Albrechtické pouti a dále byla stanovena
objízdná trasa během uzavírky po ul.
Kostelní, Středová a Hlavní,
 schválení Smlouvy č. 11/2018 o ﬁnancování mikroprojektu v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy Program Interreg V-A Česká republika-Polsko k poskytnutí dotace na revitalizaci dřevěného kostela (drobné opravy
a provedení ochranného nátěru dřevěného opláštění a střechy) mezi Regionem
Beskydy a Obcí Albrechtice,
 informaci o termínu konání mezinárodního závodu silničních motocyklů
„O Havířovský Zlatý kahanec“ Těrlického okruhu konaného ve dnech 16. – 17. 6.
2018 a o uzavírkách pozemních komunikací – silnic III. třídy v obci Albrechtice
během závodu,

 schválení dodavatele k akci „Výměna oplocení u evangelického hřbitova
a katolického hřbitova“ společnost DK
– PLANT zahradnické služby s.r.o. se sídlem v Albrechticích,
 schválení dodavatele k opravě zpevněných ploch na ul. Na Zámostí společnost
JANKOSTAV s.r.o. se sídlem v Ostravě.

za období
od 22. 2. 2018 do 28. 4. 2018
projednala např.:
 schválení dodavatele klimatizačních
jednotek v budově Obecního úřadu Albrechtice na ul. Obecní a v kancelářích
stavebního úřadu na ul. Kostelní – společnost Atelier TopKlima s.r.o. se sídlem
v Ostravě,
 schválení smlouvy ke konání koncertního vystoupení zpěvačky Kristíny v rámci Albrechtické pouti dne 1. 7. 2018 mezi
agenturou a Obcí Albrechtice,
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
15 000,- Kč Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje, územnímu odboru Karviná,
 schválení smlouvy ke konání koncertního vystoupení kapely Voxel v rámci
Albrechtické pouti dne 1. 7. 2018 mezi
agenturou a Obcí Albrechtice,
 schválení poskytnutí neinvestičního
příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Albrech-
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ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 6. 3. a 24. 4. 2018
projednala např.:
 souhlas s podáním žádosti o dotaci
k pořízení nové cisterny pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce Albrechtice na rok 2019.
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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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2018
ODPAD: 500,- Kč/osoba/rok
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
poplatek za odpad) mají povinnost hradit
fyzické osoby, které jsou trvale hlášeny v obci
a další osoby,
 kterým byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývají v ČR přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
 které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
Povinnost uhradit místní poplatky je do 30. 6.
2018 nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6.a do 30.9.2018 a to převodem
z účtu nebo v hotovosti.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně
Obce Albrechtice, a to v přízemí, (sekretariát) nebo v prvním patře, (matrika) také formou bezhotovostního platebního styku – tedy platební kartou, a to v 1. poscho-

dí OÚ Albrechtice, (matrika) nebo bankovním převodem na
číslo účtu: 1721599329/0800.
Speciﬁcký symbol pro odpady: 7337.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení všech osob, za které poplatek hradíte, číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel. čísle:596 428 448
kl. 13 přidělený variabilní symbol.
V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku, nutno doložit patřičné potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám viz „OZV č. 1/2016“
v čl. 6, na stránkách www.obecalbrechtice.cz
v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice.“
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali,
zda svou poplatkovou povinnost splnili za rok
2017 i předešlé roky.
Dále upozorňujeme, že již od 2016 roku, změnou zákona o místních poplatcích, přechází poplatková povinnost za úhradu poplatku za odpad
z nezletilých osob (děti do 18 let) na jejich zákonné zástupce a u osob s omezením svéprávnosti na
opatrovníky.
Nesplněním poplatkové povinnosti může být
nařízena exekuce.
KORNELIA KAPIASOVÁ,
tel. 725 034 513, majetek@obecalbrechtice.cz
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 24 oznámení, řešeno
23 přestupků na úseku silničního provozu, 2 přestupky dle §4/2 zák. č. 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 6 volně pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní
znalosti byli psi majitelům vráceni a
přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
Psi, u kterých nebylo možno zjistit majitele, byli předáni odchytové službě a
převezeni do útulku.
 Na úseku zákona č.65/2017Sb.
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, §35 byly řešeny
4 přestupky. Jednalo se o kouření na zakázaných místech.
 Dne 13.03.2018 v 09.23 hodin telefonicky oznámil anonym, že ve vchodě
č.p. 665 na ulici Hornické se pohybuje
neznámý mladík se slečnou a nabízejí nějaké služby. Hlídka OP okamžitou
pochůzkou zjistila ve vchodě č.p. 665
mladíka, který na dotaz, co zde dělá, odpověděl, že se jen dívá. Byl upozorněn,
že podomní prodej je v obci zakázán
Nařízením obce č.1/2016. Slečna čekala
na mladíka venku, byla rovněž upozorněna, že v obci platí nařízení o zákazu
podomního prodeje. Lustrací zjištěn
mladík O.D. a slečna K.P., oba z Brna.
 Dne 14.03.2018 v 09.25 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
má nahlášený pokus o podomní prodej
v části obce Bažantnice a prosí hlídku
OP o zjištění skutečnosti. Hlídka OP
pojížďkou na místě zjistila od paní M.J.
z Albrechtic, že prodejci před chvílí odjeli směrem do centra obce. Hlídka následně zahlédla vozidlo těchto prodejců
parkující na ulici Hlavní. Prodejci byli
vyzváni k prokázání totožnosti – jedna-

lo se o pány P.D. z Rokytnice a K.O. z
Ostravy. Pánové byli upozorněni, že v
obci Albrechtice je podomní prodej zakázán a v případě dalšího jejich pokusu
budou hlídkou OP řešeni pro porušení
nařízení obce a věc bude postoupena
přestupkové komisi.
 Dne 15.03.2018 v 17.25 hodin telefonicky oznámil pan K.H. z Albrechtic, že
před chvíli u něj byly na ulici Bělehradské dvě osoby z ﬁrmy EnTrade CZ, které
mu sdělily, že má překročený limit plynu a má podepsat přihlášku k soutěži.
Oznamovatel těmto mužům odmítl cokoliv podepsat a ti odjeli v modré Fabii
se slovenskou RZ. Hlídka OP pojížďkou
projela celou obec, ale žádné podezřelé
vozidlo nezaregistrovala.
Tímto obecní policie Albrechtice apeluje na všechny občany, aby byli obezřetní a v případě podomního prodeje
okamžitě volali policii.
 Dne 14.04.2018 v 21.45 hodin zjištěna
na školním hřišti skupinka 4 mladých
lidí, přičemž dva mladíci požívali alkohol, čímž porušili §4/2 zák.251/2016Sb.
porušení OZV č.1/2013. Jednalo se o
C.K. a C.T. ze Stonavy. Dále zde byly
dvě slečny, které kouřily cigarety, čímž
porušily §35/1 písm.e) zák.65/2017Sb.
Všichni byli hlídkou OP předvoláni k
dořešení přestupku na služebnu OP a
následně řešeni v blokovém řízení.
 Dne 01.05.2018 v 01.30 hodin telefonicky oznámil C.D. z Albrechtic, že na
ulici Středové u popelnic stojí muž bez
kalhot a má zakrvácený obličej. Hlídka

VÝZNAMNÁ
JUBILEA MANŽELSTVÍ

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

Žádáme manželské páry, které v letošním roce oslavily nebo oslaví
 zlatou svatbu – 50 let manželství
 diamantovou svatbu – 60 let manželství
nechť prosím informují matriku
Obecního úřadu v Albrechticích, tel.
č. 596 428 448 kl.14.
IVETA CHODUROVÁ,
matrikářka

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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OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
OP pochůzkou na místě zjistila oznamovatele a muže, který se představil jako
O.A. z Albrechtic a sdělil, že byl napaden mužem v bytě své známé. Muž jej
fyzicky napadl a vyhodil mu oblečení i
klíče od bytu do sběrné nádoby na oděv.
Hlídka v bytě sepsala svědky události,
a jelikož byli všichni podnapilí, byla
zraněnému muži přivolána záchranná
služba a ta jej odvezla k ošetření do nemocnice.
 Dne 02.05.2018 v 10.05 hodin osobně
oznámil pan T.M. z Albrechtic, že dnes
ráno v 06.10 hodin na ulici Středové na
lavičce v blízkosti potravin Hruška nalezl černý dotykový telefon zn. Doogee x5
a hlídce jej předal. Hlídka OP pátráním
zjistila, že by se mělo jednat o mobilní
telefon pana F.P. z Horních Bludovic a
s uvedeným se následně domluvila na
předání telefonu oproti podpisu.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

OBECNÍ POLICIE
TELEFONNÍ KONTAKTY
Vážení spoluobčané, svá oznámení
můžete volat na tel. čísla:
 723 235691
(službu konající strážníci)
 723 235 693 (velitel OP)
 Číslo na pevnou linku je zrušeno.
Pokud strážníci nevykonávají službu,
volejte Policii České republiky 596
423 067 (obvodní oddělení Těrlicko)
nebo využijte tísňového volání 158.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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co nás zajímá

Osmičkové roky v Albrechticích
Letos slavíme jubilejní kulaté 100. výročí vzniku Československé republiky. Jsou tu však i další, pro českou historii důležité,
roky končící číslovkou osm. Podívejme se, co o některých z nich říká obecní kronika, která čerpá z vyprávění pamětníků.
Nebývalo totiž u nás na Těšínsku vždy veselo...

1918

Když skončila l.světová válka, Rakousko-Uhersko se rozpadlo a vznikly nástupnické státy. Své nároky na Těšínsko tak vzneslo jak Československo,
tak i Polsko. V říjnu roku 1918 vznikla
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, která požadovala ve svém prohlášení z 30.října 1918 připojení celého
Těšínska k Polsku. Zemský národní
výbor pro Slezsko se sídlem v Polské
Ostravě vydal 1. listopadu 1918 prohlášení o tom, že přebírá vládu nad celým
Slezskem. Oba tyto orgány si činily nárok na celé Těšínsko. V Albrechticích
bylo 31.října 1918 svoláno mimořádné zasedání obecního výboru. Obecní
představitelé zaslali dopis Radě Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, ve kterém jí vyjádřili svoji podporu a dali se
jí plně k dispozici. Prozatímní československo-polská dohoda z 5. listopadu
1918 upravila poměry politické správy
na Těšínsku a podle ní Albrechtice náležely do sféry vlivu Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego. Koncem listopadu však polská vláda ve Varšavě
vyhlásila volby do Sejmu, které se měly 26. ledna 1919 konat také na Těšínsku. Československá vláda vyslala do
Varšavy protestní telegram, na který
však nikdo nereagoval. Na pařížských
jednáních proto československá vláda
začala usilovat o to, aby sporné území bylo obsazeno buď francouzským
a italským vojskem, nebo o souhlas,
aby je mohla obsadit svým vlastním
vojskem. Dne 23.ledna 1919 zahájilo
československé vojsko obsazování území na východ od demarkační čáry. Albrechtice byly obsazeny 23.ledna 1919.
V bojích padli dva polští vojáci. Tato
tzv. sedmidenní válka skončila uzavřením příměří v noci z 30.na 31. ledna
1919. Pařížská smlouva pak stanovila
novou demarkační čáru, která probíhala přibližně podél Košicko-bohumínské dráhy. Albrechtice tak zůstaly na
české straně.

1938
V důsledku politických změn, které
v roce 1938 zmítaly Evropou, bylo Tě-

šínsko obsazeno polskou armádou téměř současně s hitlerovskými vojsky,
která obsadila celé pohraničí Československa dle mnichovského diktátu.
Mnozí místní občané vítali tuto změnu
a na důkaz přátelství vyvěšovali polské
vlajky a vítali polské vojáky. Průběh
této okupace byl hladký, v naší obci
nedošlo k žádnému ozbrojenému střetnutí. Podle kroniky české školy se již
4. října 1938 začalo vyučovat jen polsky, ač tato část obce byla obsazena
polským vojskem až o týden později,
tj. 11. října 1938. Řeka Stonávka se
stala na týden hraniční řekou. Školní
budovu s celým inventářem převzal
řídící učitel polské obecné školy pan
F.R. Inventář české školy byl i nadále
používán, ale inventární čísla a razítka
byla buď přelepena nebo odstraněna,
české nápisy na obrazech byly přelepeny a přepsány do polštiny. Ihned po
obsazení území polským vojskem se
museli do Československa přestěhovat
všichni čeští učitelé, četníci, někteří
železniční zřízenci a mnozí občané
české národnosti, kteří byli postupně
vypovídáni. Z některých rodin byli vypovězeni jen muži. Někteří horníci i
jiní zaměstnanci, pokud nebyli přímo
vypovězeni, byli alespoň propuštěni ze
zaměstnání. Všichni občané, kteří byli
zařazeni do pohraničních ochranných
oddílů, byli hrubým způsobem vyšetřováni a vězněni. Veškerý majetek českých spolků – Slezské matice osvěty,
dobrovolných hasičů, včelařů, spořitelny a všech místních politických organizací byl konﬁskován. Zabaven byl i
majetek velkým místním statkářům a
pronajat Polákům. Všem, kteří se nechtěli rychle přizpůsobit novým poměrům, bylo vyhrožováno deportací na
Volyňsko. Správou obce byl pověřen
místní rolník J.M., který posměšně šikanoval všechny občany, kteří se hlásili ve zdejší obci k české národnosti.
Jeho oblíbeným rčením bylo- „ja pana
nieznam“ – i když se přitom jednalo o
místní rodáky a sousedy. V mnoha českých rodinách byly konány domovní
prohlídky pod záminkou hledání zbraní. Prohlídky byly důkladné a nic nebylo opomenuto, ani komíny. Proto také
jistý J.B., který patřil k těm, kteří pro-

hlídky vykonávali, obdržel přezdívku
“kuminiorz“. Pro Čechy tak v Polsku
nezbylo z občanských práv téměř nic.
Žádná škola, žádný spolek ani žádná
účast ve správě obce.

1948

Politické strany v obci (komunistická,
sociálně demokratická, národně socialistická a lidová) zpočátku spolupracovaly. Později však mezi nimi, podobně
jako ve vládě, začalo docházet k nedorozuměním, která se stále více vyostřovala. Krátce před únorovými událostmi
připravovaly politické organizace v Albrechticích (kromě KSČ) podle směrnic, které dostávaly se svých nadřízených centrál, převzetí moci v obci do
svých rukou. Na daný povel se měli zástupci těchto stran dostavit na Místní
národní výbor a převzít vládu. KSČ tak
měla být odsunuta od svého vlivu. Vesnická organizace KSČ se dle instrukcí
okresního výboru strany připravovala
na odvrácení útoku nepřátelsky naladěných politických stran. Krátce
po výzvě Klementa Gottwalda došlo i
v Albrechticích 21.února 1948 na schůzi v místním kině k vytvoření Akčního
výboru Národní fronty. Jeho předsedou
byl zvolen pan F.S., předseda vesnické
organizace KSČ. V květnu 1948 proběhly nové volby. Na jedné kandidátce
kandidovala Národní fronta, druhá listina byla bílá, prázdná. Většina voličů
se vyslovila pro vládu Národní fronty
v čele s Klementem Gottwaldem.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce
alkronika@email.cz

Paní ZUZANA MACUROVÁ
přispívá do Albrechtických
listů od roku 2009
Její články jsou zajímavé a poutavé.
Není divu, že v soutěži o nejlepšího
kronikáře, která proběhla v dubnu
letošního roku na výstavě kronik
v Horních Bludovicích, získala titul
Kronikář Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady. Blahopřejeme.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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Jubilanti v osmičkovém roce 2018
Kdybych se narodil před 100 lety. Nezpíval bych už „Až budu starý muž…“. Čas budoucí se již překulil na přítomný. Sám Jarek
Nohavica, autor obou písní, se od letošního června se svou půlkulatou pětašedesátkou řadí demograﬁcky mezi seniory.
Republika československá se narodila
před 100 lety. V roce končícím osmičkou. Připomíná se magický význam takovýchto letopočtů v historii území, na
němž se nacházejí současné nástupnické státy Česká republika a Slovenská
republika. Celý letošní rok se nese ve
znamení tohoto jubilea. Kulatá výročí
se připomínají a slaví. V existenci států,
měst a obcí, ﬁrem, společností a spolků. A také v životech nás, jednotlivců,
kteří jsme jejich malými, ale základními součástmi.
Letos první zakulacené narozeniny
oslavují děti 21.století narozené v roce 2008. Pak už následují lidé zrození ve 20.století. Ročníky 1998, 1988,
1978, 1958, 1948, 1938, 1928 a vzácně
i 1918.
Něco tu ale v té časové řadě chybí.
Letošní zlatí oslavenci. Dámy a pánové,
kteří jednu polovinu svého dosavadního života prožili v Československu a
druhou v republice České.
Rok jejich narození 1968. Jako letos
oni, měla tehdy Československá socialistická republika padesát let. Na Nový
rok 1968 se zablesklo a zahřmělo nad
Prahou. Skutečně. Psaly o tom pražské
noviny Večerní Praha. Jako by to symbolicky předznamenalo dějinné události toho roku. A ovlivnilo budoucí osudy

našich lidí a jejich státu na desítky let
dopředu. Historicky navždycky.
V roce 1968 nepádily jenom dějiny,
ale narodila se rovněž spousta známých osobností. Jen namátkou vybráno podle abecedy:
 z herců, zpěváků a moderátorů
Anastacia Lynn Newkirk, Tereza Brodská, Kateřina Brožová, Céline Marie
Claudette Dion, Michal Dlouhý, Linda
Finková, Iveta Toušlová
 ze sportovců Peter Bondra, Jiří Dopita, Štěpánka Hilgertová, Ivo Schmucker a již nežijící Jana Novotná a Pavel
Srníček
 z politiků Marek Benda, král Filip VI.
Španělský, dánský korunní princ Frederik, polský premiér Mateusz Mazowiecki, primátor Karviné Jan Wolf a bývalí
ministři Martin Pecina a Zdeněk Žák.
Podle čínského horoskopu byl rok
1968 od 30. ledna pod znamením opice, v živlu země a v aspektu jang. Rok
2018 je od 16.února pod znamením
psa. Ten prý má určitou spřízněnost
s opicemi, takže jejich podíl štěstí a
karmy se má zvýšit. Především pro
opice mužského pohlaví lze od roku
Psa očekávat více odměn a příjemných
chvil. Přestože budete mít dost práce,
bude se vám líbit. Finančně to má být
rok vzestupů a pádů. K vydělání peněz

získáte dost příležitostí, ale pozor na
náklady, abyste o peníze zase rychle
nepřišli. V tomto roce se vám má dostat
potřebné pomoci od přítele. Měli byste
věnovat větší pozornost starším lidem
v rodině, a také svým citům. Snadno se
stanete emocionální. To vše dává smysl
za předpokladu, že se opice stane více
spolehlivou, důvěryhodnou, morální a
pečující. Toto vám pro váš jubilejní rok
prorokuje čínský horoskop.
V naší obci se letos dožívá zlatého
životního jubilea 22 dam a 29 pánů,
narozených v roce 1968. Srdečně Vám
všem gratulujeme. Jste a buďte dále
dobří a úspěšní ve své rodině, mezi
přáteli, sousedy, kolegy a spoluobčany.
Do dalších let vinšujeme hodně zdraví,
optimismu a radosti ze života.

STO LAT, STO LAT
A NA ZDRAVÍ
Andreo, Bohumile, Eugene, Evo, Ingrid, Ireno, Ivano, Iveto, Jane, Jano, Jaromíre, Jaroslave, Jolano, Lenko, Libore,
Małgorzato, Mariáne, Marcelo, Marku,
Mariolo, Martine, Milane, Miroslave,
Moniko, Pavle, Petře, Radko, Renáto,
Richarde, Roberte, Romane, Rostislave, Rudolfe, Scarlett, Silvie, Stanislave,
Šárko, Zbigniewe, Zdeňku!
Přeje JAROMÍR PAWLAS

Současnost minulosti

Na fotograﬁi z 60. let XX. století pohled z nového železničního mostu na řeku Stonávku, část zbouraného starého železničního mostu a dřevěný můstek pro pěši. Aktuální snímek je pořizen ze stejného místa.
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Předejděte sousedským sporům.
Nechte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Předejděte sousedským sporům. Než
omezovat sousedy, když napouštíte bazén ze sítě, je rychlejší, efektivnější a
výhodnější nechat si dovézt vodu cisternou vodárenské společnosti
Místo zdlouhavého napouštění zahradního bazénu z vodovodní sítě, které
s sebou může přinést řadu nepříjemností, si můžou lidé nechat dovézt vodu cisternou Severomoravských vodovodů a
kanalizací Ostrava až domů. Vodárenská
společnost v letošním roce zjednodušila
a zpřehlednila cenovou politiku této služby. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si
nechat provést rozbor v laboratoři, zda
je voda ke koupání vhodná.
Teplé jarní počasí a blížící se léto v letošním roce uspíšilo napouštění zahradních bazénů. V jejich množství na počet
obyvatel je Česká republika evropským
lídrem. Bazénů u domů v našich městech
a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do
krajiny stále přibývá. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené
vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti? Je efektivní napouštět bazén
ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do
rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě,
kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím

přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho
chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít
ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v
potrubí. To má za následek uvolňování
usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové
odběry mohou také způsobit pokles tlaku
vody. To se negativně projeví u ostatních
odběratelů, kteří můžou být omezeni
v odběru ze sítě“, říká ředitel vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel.
Bazén je vhodné napouštět pozvolna,
klidně několik dnů a ideálně mimoodběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední
den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a
pohodlnější řešení. Když si lidé nechají
dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou
se nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou
nijak omezovat své sousedy – předejdou
tím případným sousedským sporům.
V loňském roce jsme ke spokojenosti na-

šich odběratelů napustili více než sto bazénů. Nejaktivnější byli v tomto ohledu
lidé na Opavsku“, vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava
800 292 400, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o možnosti dodávky
a ceně dle parametrů bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny
od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího střediska SmVaK
Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné
bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1140
korun.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své
studny. Je žádoucí si nejdříve nechat
ve specializované laboratoři prověřit,
zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře
společnosti Aqualiainfraestacturasinženýring (www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických
ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo
tvrdost vody doporučujeme sledovat i
bakteriální znečištění, které by mohlo
být příčinou nepříjemných kožních či
zažívacích problémů. V případě vyšší
tvrdosti vody také dochází k reakci s
prostředky k dezinfekci vody a mohou
se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a
povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i
nevzhlednou barvu vody“, říká vedoucí laboratoří Lucie Chlebková.

Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
tel. +420 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Besedy o cestování napříč Ukrajinou
Jako inspiraci pro letní dovolenou jsme
na Zámostí pořádali dvě besedy o ne
zcela obvyklé, i když nám velmi blízké
destinaci, Ukrajině. Šárka a Pavel Kadlecovi, pravidelní účastníci našich akcí,
z Havířova, podnikli v uplynulých dvou
letech dvě cesty na východ: do oblasti

Zakarpatské Rusi a pak dál, k Černému
moři, do Oděsy a k pramenům Dunaje.
Krásné fotograﬁe a hlavně zajímavý komentář o místech nezavalených dosud
turisty, o skromných podmínkách života na ukrajinském venkově, ale také
cestování vlakem a neobvyklých gastro-

nomických i cestovatelských zážitcích
snad některé inspirovalo při přípravě
dovolenkových plánů.
V besedách určitě budeme pokračovat.
Nejen z oblasti cestování, ale také např.
s pamětníky událostí v našem regionu.
Za SPA HELENA MARKOVÁ
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Květen – začíná vrcholná včelařská sezóna
Albrechtičtí včelaři se sešli tradičně v
březnu, počátkem roku, na výroční schůzi. V průběhu schůze zaznělo hodnocení roku 2017, zdravice přátel z Havířova
a z Těrlicka i přátelské rozhovory.
Na rozdíl od loňského studeného dubna i května, kdy zmrzla úroda na našich zahrádkách, letos nastal po mrazivém začátku března překotný přechod
přímo ze zimy do léta. Teplé počasí významně urychlilo kvetení jarních rostlin, ovšem jak si mnozí všimli, na květech bylo včelek nemnoho. Teplé počasí
totiž urychlí kvetení stromů, ale neurychlí vývoj hmyzu.
Od zplození vajíčka
po narození včelky
uběhne 21 dnů a trvá další 3 týdny, než
mladá včela poprvé
vyletí z úlu. Bez
ohledu na venkovní
teplotu. A jestliže
se oteplilo až ve 2.
týdnu března, kdy
včelí královna začala klást vajíčka, tak
první letošní včelky se objevily na
našich zahradách
až koncem dubna.
V té době ovšem
už ovocné stromy
pomalu
odkvétaly. Situaci musely
zachraňovat včely
zimní generace a
těch
samozřejmě
není tolik, jak bychom potřebovali. Pro představu silné
přezimující včelstvo má asi 5 až 10 tis.
včel, silné včelstvo na vrcholu sezóny i
více jak 50 tis. včel.
Začátkem května jsme se setkali se
zajímavým úkazem, kdy celá obec byla zasypána žlutým práškem. Nebyl to
tentokrát písek, který by vítr sem zavál
z Afriky, ale byl to pyl z jehličnanů, větrosnubných rostlin, které se opylují větrem a ne hmyzem. V letošním roce byla
produkce pylu u borovic a smrků extrémní a žlutý povlak pokryl stojaté vodní hladiny, ale většina z nás si jej všimla
zejména na autech nebo okenních parapetech. V novinách se objevila poněkud zavádějící informace, že nadměrná
produkce pylu vylepší snůšku včelstev.
To je ovšem pravda jen částečně, neboť
včely pyl sbírají pouze na květech rostlin a nesbírají pyl rozprášený po krajině

a navíc přívaly pylu přišly v období, kdy
je ho i jinak v přírodě vždy nadbytek.
Náš spolek má nyní 38 řádných členů, kteří obhospodařují přes 250 včelstev. Včelařský spolek zabezpečuje pro
své členy léčení nakažených včelstev,
což je v případě varroázy dokola opakující se příběh. Musíme v průběhu roku
minimálně 3x proti tomuto škůdci včel
aplikovat léčiva, ať na chemické bázi,
tak v poslední době i nová na přírodní
bázi (například kyselina mravenčí nebo
kyselina šťavelová). Léčení má přesná

pravidla, neboť při nesprávném postupu hrozí vznik rezistence škůdce vůči
lékům a taktéž nesmí zůstat rezidua léčiv v medu.
Naši včelaři využívají také některé dotační programy. V loňském roce
krajský úřad Moravskoslezský poskytl
dotaci na obnovu úlů ve výši 1300 Kč
při likvidaci starých úlů (tzv šrotovné)
– využili to 3 naši členové celkově pro
10 úlů. Obdobná dotace bude i letos.
Díky dotaci, kterou obec Albrechtice schválila pro náš spolek, jsme byli
schopni nabídnout našim členům bezplatně celoroční léčení proti varroáze i
vylepšit vybavení pro práci se včelstvy.
Koupili jsme různé užitečné pomůcky a
také další 2 elektrické vyvíječe páry na
získávání vosku z voští, které naši členové sdílejí společně.
V rámci vzdělávání jsme zajistili na

podzim přednášku p. Ženčicy, učitele
včelařství, který se věnoval tématům
nejen pro začínající včelaře - poslechli jsme si jak zvolit nejlépe stanoviště
včel, zásady zacházení se včelami, hygienické a zdravotní zásady, rady jak ošetřovat včelstva během roku i zajímavosti
o včelích produktech.
Náš spolek je aktivní i v oblasti vylepšení včelí pastvy. Naši členové iniciovali záměr na výsadbu stromořadí lip a
také připravili žádost o dotaci na výsadbu ovocných stromů krajových odrůd
podél
některých
místních komunikací v rámci dotačního titulu MŽP Péče
o krajinu. Pokud
se záměr podaří,
mohly by se výsadby realizovat již na
podzim letošního
roku podél ulice Pasecké, Pardubické
nebo Vrbiny.
Současně jednáme
s místními farmáři
o tom, aby na některých, pro zemědělce
malých a tím ekonomicky nezajímavých
plochách zaseli kvetoucí nektarodárné
směsi. Ve většině případů jsme se setkali
s pochopením a tak
je možné, že již letos
se dočkáme v naši
obci pestřejší nabídky
zemědělských
plodin, jako například nových travních
porostů s podsevem jetele a výsevů kvetoucích směsek včetně svazenky a hořčice na některých vybraných pozemcích
menší výměry.
Jak jsem již zmínil, jaro letos nebylo
a vstoupili jsme přímo do léta. O tom,
jak by mohl být letošní rok včelařsky
úspěšný, je zatím ještě předčasné spekulovat. Je skutečností, že v zimě jsme
nezaznamenali významnější ztráty
a rozvoj včelstev byl v dubnu překotný.
V květnu začíná pro včelaře nejkrásnější období roku a s tím obvykle i první
medobraní. Budeme se těšit, že letošní
rok nám přinese více snůšky než tomu
bylo v loňském roce, abychom mohli nabídnout opět kvalitní albrechtický med,
na který jsou naši odběratelé zvyklí. Ať
se tedy vydaří letošní včelařský rok!
ČESLAV VALOŠEK
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Příběh uživatele OBČANSKÉ PORADNY Karviná

V dubnu letošního roku navštívil OBČANSKOU PORADNU Karviná pan
Václav, který uvedl, že je rozvedený a
žije v nájemním bytě spolu se svou zletilou dcerou. Sdělil, že nastala situace,
kdy jeho byt navštívil exekutor a zabavil mu majetek pro dluh jeho dcery. Pan
Václav uvedl, že v době návštěvy exekutora neměl u sebe žádné důkazy o vlastnictví zabaveného majetku, ale nyní již
může vlastnictví majetku prokázat.
Václav tedy potřeboval zjistit, jak získat zpět svůj zabavený majetek, který
mu byl odňat pro dluh dcery.
Poradkyně uživateli k dané situaci
poskytla informace k vyškrtnutí věci
ze soupisu ze Zákona č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční čin-

nosti (Exekuční řád). Informace z §68
exekučního řádu uvádí, že:
(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen „navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí
věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30
dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh
exekutor odmítne.
(2) O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od
jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut
pro opožděnost, rozhodne exekutor o
návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických
a právnických osob, notářských nebo
exekutorských zápisů a jiných listin,
předložených navrhovatelem společně s
návrhem.
Panu Václavovi byl dále poskytnut
vzor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, poradkyně mu vysvětlila všechny
náležitosti tohoto návrhu a pomohla mu
při jeho naformulování.
Na konci konzultace poradkyně panu
Václavovi sdělila, že má možnost naformulovaný návrh na vyškrtnutí věci ze
soupisu upravit a poté jej spolu s důkazy
o vlastnictví daného majetku zaslat do
30 dnů od pojetí do soupisu příslušnému exekutorovi.
Pokud exekutor návrh zamítne, má uži-

vatel ještě možnost podat žalobu na vyloučení věci k exekučnímu soudu do 30
dnů od doručení rozhodnutí exekutora.
Když se k nám uživatel, pan Václav,
po čase dostavil, sdělil, že poté, co exekutorovi zaslal návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu spolu s kopiemi důkazů o
vlastnictví zabaveného majetku, tento
zabavený majetek mu byl navrácen.
Velmi tedy ocenil službu OBČANSKÉ
PORADNY Karviná, která poskytuje odborné sociální poradenství bezplatně a
anonymně.
MAGDALÉNA HULOVÁ,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná,
Slezská diakonie

Otevírací doba
OBČANSKÉ PORADNY
Karviná
Pondělí – Středa
8:00-12:00, 13:00-16:00
Čtvrtek: 8:00-12:00
Pátek: 8:00-10:00
Poslední zájemce o službu je přijat
v 11:15 před polední přestávkou (v
pátek v 9:15) a v 15:15 před koncem
konzultačních hodin, je-li volná konzultační místnost.

Vynášíme Morenu, vítáme jaro
K dávným lidovým tradicím vždy zjara
po masopustu patřilo vynášení zimy
Moreny – symbolické ukončení její vlády v přírodě. Děti z naší mateřské školy
mají již pátým rokem příležitost, prožít
si tento starý rituál, pojící se s vítáním
jara.
S velkým nadšením se loučí se zimou
a konečně přivítají jaro. Nejdříve začínají přípravy na tuto oblíbenou událost.
Naučily se nové jarní písničky, nosily z
domova hudební nástroje a seznámily
se s původem této starodávné tradice.
V den, na který se děti moc těšily, nakreslila ráno skupinka dětí před mateřskou školou křídou obrázky sluníčka a
jarních květin a ráno nás uvítal nápis
"Vítáme jaro".
Po svačince se děti sešly před školkou,
aby za zvuku různých hudebních nástrojů vyprovodily zimu Morenu k našemu
novému mostu. Na mostě ji na cestu zazpívaly jarní písničky a přednesly říkanky a pak s napětím očekávaly, jak bude

plavat. Po proudu řeky plula pomalu a
klidně, až ji téměř nebylo vidět. Děti se
mohly těšit, že už konečně přijde jaro.
Cestou do školky děti pozorovaly prv-

ní jarní kvítí a z mraků začalo pomalu
sluníčko vystrkovat své hřejivé paprsky.
Jaro se k nám do vsi opět vrátilo.
PAVLA BRZOZOVÁ
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Velikonoce v naší školce
Na Velikonoce jsme se pilně připravovali
nejen doma, ale i ve školce ve všech třídách. Paní učitelky měly spoustu nápadů, jak bychom si mohli připravit sváteční výzdobu. Celý předvelikonoční týden
jsme si připomínali velikonoční říkadla,
tradice a zvyky. Třídy jsme si vyzdobili
obrázky jara a Velikonoc, které si děti
samy nakreslily. Zaseli jsme jarní osení,
barvili vajíčka, vyráběli zajíčky, slepičky,
kuřátka z papíru a vyfouknutých vajíček.
Hotovými výrobky jsme vyzdobili vzrostlé osení. Každé z dětí si vyrobilo velikonoční přáníčko, které si spolu s osením
odneslo domů. Školka nám provoněla
upečeným velikonočním beránkem,
venku i uvnitř jsme osázeli květináče
prvními jarními květinami a dozdobili
barevnými stužkami. Kluci si přinesli do
školky pomlázky, které si někteří upletli
doma s rodiči. Děvčátka si zase na oplát-

ku pro ně připravila čokoládová vajíčka,
sladkosti a barevné pentličky. Dětem se
pomlázka velmi líbila. Počasí nám v le-

tošním roce přálo, proto věříme, že každý z Vás oslavil svátky jara ve zdraví a
radosti.
HELENA NOGOLOVÁ

Naše cesta pravěkem
Všichni jsme se již těšili na pátek,
23. března, kdy jsme společně s dětmi
navštívili velkou tělocvičnu v základní
škole. Po příchodu nás přivítala předem
připravená zajímavá expozice pravěkých zbraní, maketa tygra šavlozubého,
mamuta a pračlověka s oštěpem v reálné velikosti. Kromě těchto postav zde
byla rozmístěna celá řada dalších exponátů – mamutí kly, keramické nádoby,

maketa Věstonické venuše, naučné panely a další zajímavosti.
Program začal přístupnou formou,
prostřednictvím srozumitelné pohádky
O Prahonzíkovi a Prapepíkovi, děti byly
seznámeny s vývojem života na Zemi.
Postavičky těchto pravěkých „kluků“ je
provedly vznikem prvních nástrojů a
zbraní k lovu divoké zvěře. Děti dostaly prostor na zodpovězení zajímavých

otázek,např. „jak byla využita kůže
z mamuta“, „jak se uskladňovalo jídlo“.
Překvapily nás jejich reakce a odpovědi. Velmi poutavě byly děti seznámeny
se způsobem pravěké malby na zdech
jeskyní, dozvěděly se, proč tyto malby
vznikaly a jaký byl jejich význam. Vidět
něco na vlastní oči a zároveň mít možnost vyzkoušet si činnost sami, je pro
děti velmi přínosné. Mohly si vyzkoušet
výrobu pravěké obuvi z kůže. Zjistily, že
upevnění kožešiny na nohu není vůbec
jednoduché.
Děti naší mateřské školy dostaly šanci
přenést se do pravěku, kdy po naší planetě chodila velká nebezpečná zvířata
a pralidé. Děkujeme základní škole, že
nás na tuto akci přizvala.
KVĚTA FUSIKOVÁ
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Děti ze školky se setkaly s obecní policií
Poslední dubnový den zavítali za našimi nejmenšími do mateřské školy obecní strážníci Ladislav Nowok a René Ščípa.
Těšilo se na ně téměř 60 dětí.
Strážníci dětem vysvětlili úkoly policie, jak se správně
pohybovat v silničním provozu a jak správně přecházet vozovku, připomenuli důležitá telefonní čísla integrovaného
záchranného systému. Děti byly seznámeny s útvary policie
a dozvěděly se, jak poznat pravého policistu a kde mohou
policistu potkat. Beseda proběhla ve dvou částech, první pro
ty nejmenší děti a druhá část pro děti předškolního věku,
kde se do besedy zapojily také děti. Strážníci ukázali dětem
některé vybavení, velký dojem na děti udělal obušek a policejní pouta, seznámily se s detektorem alkoholu i policejní
zbraní. Na řadu přišla také problematika spojená s jízdou na
jízdním kole a koloběžce po komunikaci a s chůzí chodce
po chodníku. Připomněly si, jak se mají správně a bezpečně
chovat jako chodci, cyklisté a spolujezdci. Na závěr besedy
si děti před mateřskou školou prohlédly služební policejní
vozidlo.
Beseda se dětem velice líbila, dozvěděly se spoustu nových
informací a také si potvrdily znalosti, které mají z mateřské
školy. V závěru besedy děti kladly otázky, na které jim stráž-

níci ochotně odpověděli. Za pozornost dostaly děti od strážníků malé překvapení.
ŠÁRKA JANČAROVÁ

Velikonoční turnaj ve vybíjené

Dne 27. března se konal tradiční Velikonoční turnaj ve vybíjené. Na prvním
místě se umístilo družstvo ve složení
Kožuszniková Julie, Holbová Denisa,
Ruhswurmová Sára, Krupinská Simona,
Pipreková Kateřina, Divišová Andrea z
9.A. Druhé skončily dívky Chládková
Žaneta, Szurmanová Klára, Poláková
Terezie, Charvátová Agáta, Štajnerová
Natálie, Kaděrová Barbora z 8. třídy.
Třetí místo obsadily šesťačky Mihalcová Nikola, Malyszová Klára, Hrbáčová
Michaela, Šipulová Nikola, Struhárová
Barbara, Ostráková Magda.
Všem nadšeným sportovkyním gratulujeme.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

Okresní kolo Štafetového poháru 2018
25. dubna se 16 žáků 1. stupně zúčastnilo okresního štafetového poháru 2018,
který se konal na ZŠ M. Pujmanové
v Havířově. Do této akce se přihlásilo 10
družstev. Každý z účastníků běžel trasu
dlouhou 100 m a 200 m. V mezičase si
závodníci změřili síly ve skoku do dálky
z místa i s rozběhem a také v hodu medicinbalem. Rozhodující však byl štafetový běh. Při vyhlašování vítězů se naše
družstvo dočkalo bronzového ocenění.
Všichni odjížděli domů plni skvělých
dojmů a s medailemi na krku.
Za pedagogický doprovod
INGRID DEMELOVÁ
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Tématické dny ve škole

V letošním roce se Žákovská rada dohodla, že si školní rok zpestří různými
„bláznivými“ dny.
Například v lednu na 2. stupni proběhl Pyžamový den. Na chodbě v přízemí
se to pyžamy a župany jen hemžilo! Člověk si chvílemi připadal jako v nemocnici. Není divu, jelikož se do této akce
zapojilo celkem 86 žáků ze 101 přítomných, což je 85,15% účastníků. Všem
moc děkujeme. Díky vám jsme si to ná-

ramně užili. Součástí akce byla soutěž
"O nejvyšší počet pyžam ve třídě", jejíž
výsledky budou započítány do Celoškolní soutěže.
V měsíci dubnu byl v rámci aprílového dne vyhlášen tzv. Den naruby, což
znamenalo, že jste se ve třídách příliš
nevyznali, poněvadž tentokrát byly holky převlečeny za kluky a kluci za holky.
Tolik pánských sak, kravat, knírků či
klobouků co se sešlo! Do té doby jsem

vůbec netušila, kolik chlapců má sexy
ﬁguru a válí to na podpatcích! Věřte, že
při pohledu na naše žáky opravdu bylo
veselo a bylo na co koukat. Účast byla
opět hojná a bodíky do Celoškolní soutěže se jen kutálely.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme
se na nadcházející tématické dny v květnu (Den účesů) a v červnu (Den klobouků).
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

naše školy

13

Den Země na 1.stupni
V pátek 27.4.2018 využili žáci 1.stupně dlouhotrvajícího krásného počasí a
pod vedením svých pedagogů v rámci
Dne Země uklízeli okolí školy od drobných odpadků a pak vyšli do různých
stran naší obce, aby si utužili své zdraví, upevnili fyzickou kondici a přitom
plnili spoustu úkolů, ve kterých si zopakovali své znalosti z dopravní výchovy,
topograﬁe, přírodovědy, zdravovědy,
tělovýchovy a samozřejmě nechyběla
ani znalost Morseovy abecedy - museli
totiž opět jako každý rok vyluštit záhadný nápis.
Mnohé úkoly, které se týkaly ochrany planety Země si se svými pedagogy
žáci procvičili již předtím, než ještě

vyrazili ven. Všichni podle věkových
kategorií plnili test, ve kterém zodpovídali na mnohé otázky, týkající se ekologie – ochrany přírody. Zopakovali si,
jak oni sami mohou přispět k tomu, aby
naše planeta zůstala ještě dlouho čistá
a aby se všem na ní dobře žilo, dozvěděli se, kolik papíru se vyrobí z jednoho
vzrostlého stromu, jak můžou recyklovat odpadový materiál, kolikrát se papír
může recyklovat apod.
Celé dopoledne bylo zážitkové, dětem
se líbilo a počasí všem zúčastněným
přálo. Všichni si odnesli domů nové poznatky a na turisticko-branné vycházce
ještě lépe poznali naši krásnou obec Albrechtice. JIŘINA KOWALCZYKOVÁ

Branný den 2018
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se žáci 2. stupně
zúčastnili akce Branný den. Kromě toho, že se vystavovali sluníčku a užívali si
teplíčka, také zápolili v rozmanitých disciplínách spjatých s brannou výchovou
jako je přenos zraněného, hod granátem
na cíl, použití ochranného oděvu, kvízy
dopravní, zdravotnický, kvíz o Albrechticích, krizových situacích atd. Některé
dvojice excelovaly při řešení kvízů, jiné
zase ve fyzických disciplínách. A jak to
všechno dopadlo a kdo že jsou Ti nejlepší?
SOUTĚŽ BYLA ROZDĚLENA
DO DVOU KATEGORIÍ DLE ROČNÍKŮ:
V kategorii 6. – 7. ročník
suverénně všechny tři stupně vítězů obsadila 7.A, a to v následujícím pořadí:
1. místo: Míša Zaleská a Irča Recmanová (56 bodů)

2. místo: Nelka Wawrzaczová a Michael Broda (53 bodů)
3. místo: Barča Křístková a Dominika
Škaroupková (49 bodů)
V kategorii 8. – 9. ročník
to tak přímočaré nebylo, protože o pomyslnou bednu se dělí více dvojic, a to:
1. místo: Klárka Šipulová a Anička
Folwarczná z 9.A (62 bodů), Matěj Šimara a Nicolas Mikeš z 8.A (62 bodů)
2. místo: Terka Poláková a Danka Hřebačková z 8.A (61 bodů)
3. místo: Adél Matouchová a Dorka
Szczygielová z 8.A (59 bodů), Žanet
Chládková a Klárka Szurmanová z 8.A
(59 bodů)
Všem vítězům blahopřejeme a těšíme
se na další ročník 2019!
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ

Jak letos
hořela vatra
Pálení čarodějnic letos počtvrté, pořádal
Spolek přátel Albrechtic, kdy jindy, než
30.4.2018, a kde jinde než na Zámostí.
Krásné počasí přilákalo stovky lidí na
tuto tradiční akci. Vatru opět postavili
naši hasiči, letos byl jejich dohled vzhledem k suchému počasí obzvláště důležitý. Čarodějnice vznikla na odpoledním
sletu členek Spolku. A program připravený v předchozích týdnech mohl začít.
V průběhu akce hrála havířovská kapela Střepy a její vystoupení mělo příznivý ohlas u návštěvníků. Jídla a pití bylo
dost, grilované speciality i pivo od Koníčka a Radegasta. Děti běhaly mezi připravenými soutěžemi, skákacími hrady
a mnoho z nich si nechalo pomalovat
obličej. Po 7. hodině večerní vzplála čarodějnice…vzplála rychle, žár byl velký.
Pomalu dohoříval nocí, kdy se poslední
účastníci akce vraceli domů.
Akce se letos moc povedla… nejen
díky letnímu počasí, ale také díky pečlivé přípravě, za což patří díky členům
spolku, hasičům, provozovateli Zámostí
a také obci za spolupráci.
Za SPA HELENA MARKOVÁ
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»Albrechtický Permoník«

Již čtvrtým rokem jsme uspořádali akci
s názvem „Albrechtický Permoník“. Na
rozdíl od minulého ročníku nám přálo
počasí, což se projevilo mino jiné i na
hojné účasti. Je vidět, že akce je mezi
dětmi, rodiči a občany obce oblíbená.
Jako vždy šlo o sobotní procházku
před obědem s dětmi, rodinou, přáteli a
i se psy. Akci jsme zahájili v restauraci
u Dubu. Celá trasa měřila zhruba 6 km,
byly na ní rozmístěny stanoviště s úkoly. Jedno ze zastavení se nacházelo u
Albrechtického pivovaru, jehož majitel

nám umožnil i jeho prohlídku. Záleželo
pouze na dětech, zda chtěly zadání na
stanovištích plnit či nikoliv, a ty děti,
které úkoly splnily, byly odměněny pořadatelem vylosovanými cenami. Na závěr každé dítě obdrželo za účast tradiční medaili a drobnou pozornost. V cíli
bylo pro všechny účastníky připraveno
občerstvení.
Ráda bych za pořadatele poděkovala
těm žákům 8.A a 9.A, kteří nám pomohli na stanovištích, a také provozovateli
restaurace u Dubu a majiteli Albrechtic-

kého pivovaru za jejich ochotu a vstřícnost, a... za pěkné počasí.

VÍTÁNÍ BUDOUCÍCH
PRVŇÁČKŮ
I letos jsme byli u toho, když dvacítka
budoucích prvňáčků šla k zápisu do
první třídy. Děti si s námi mohly zahrát hry a každý budoucí žáček obdržel
tašku s malými dárky. Věříme, že jsme
rodičům i dětem zpříjemnili pro ně tak
významný den.
Předsedkyně RaŠ,
GALINA STRUHÁROVÁ

O kurzy tvoření je stále větší zájem
Již druhým rokem pořádá Spolek přátel Albrechtic na Zámostí kurzy tvoření. V letošním roce už proběhly dva:
Velikonoční tvoření s Růženou Recmanovou a Drátování s Markétou Križanovou.

Na velikonočním tvoření bylo možno
uplést si košík z pedika, nebo pomocí
různých technik ozdobit velikonoční
vajíčka. Kurz se moc líbil i dětem.
Drátování má už od počátku velký
úspěch. Markéta je ochotná předat vše,

co umí a je vždy vybavena krásným
materiálem, takže na většinu výrobků
je radost pohledět. Další drátování se
uskuteční pravděpodobně před Vánocemi.
Za SPA HELENA MARKOVÁ
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W krainie baśni

Rok szkolny być może ciągnie się naszym
dzieciom, które już nie mogą doczekać
się wymarzonych wakacji. Jednak nam,
zabieganym rodzicom, czas upływa zdecydowanie za szybko. W nadmiarze codziennych obowiązków zawodowych
staramy się jednak pamiętać o wszystkich imprezach dla dzieci, przez długie
lata tradycyjnie organizowanych przez
Macierz Szkolną. Zaczynamy jesienią,
spotykając się na Latawcówce. Zimą nie
może zabraknąć Balu Szkolnego, który w
tym roku przebiegł kolorowo w rytmach
latynoskich oraz Baliku dla Dzieci, podczas którego świętujemy również Dzień
Babci i Dziadka. W tym roku jednak naj-

ważniejszą imprezą dla naszej organizacji
będzie Jubileusz 190-lecia Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Olbrachcicach. Tak
zacny jubileusz należy obchodzić godnie,
z szacunkiem oraz podziękowaniem dla
wszystkich tych, dzięki którym szkoła
istnieje do dnia dziesiejszego. W imieniu
wszystkich rodzin Macierzy Szkolnej im.
Jana Farnika w Olbrachcicach życzymy
naszej szkole jubilatce przede wszystkim

zdrowia i dobrych prognoz do następnych
lat. Zaś całemu gronu pedagogicznemu na
czele z panią dyrektor Jolantą Kożusznik,
składamy serdeczne gratulacje oraz siły i
radości do pracy z naszymi dziećmi przez
wiele wiele lat. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem podczas obchodów
naszego Jubileuszu i zabawy festynowej w
sali i ogrodzie Domu Robotniczego. Będzie
nam niezmiernie miło gościć wszystkich
Państwa, którzy czujecie sympatię do naszej szkoły. Życie to nie bajka, ale niech
dzień 26. 5. i cały ten jubileuszowy rok
upłynie nam niczym w „Krainie Baśni“.
Macierz Szkolna
im.Jana Farnika w Olbrachcicach

Historia budynku naszej szkoły w zarysach
W tym roku szkolnym obchodzimy 190 lat od wybudowania
naszej szkoły. Jednak początki szkolnictwa w Olbrachcicach
przypadają już na wiek XVI. Następna wzmianka o szkole
znajduje się w karwińskiej kronice kościelnej z roku 1727.
W tamtych czasach do obowiązków nauczyciela należało też
codzienne wieczorne dzwonienie na wieży kościelnej. W kronikach dalej można wyczytać iż koło roku 1800 istniał już w
Olbrachcicach samodzielny budynek szkolny. Było to w miejscu dawnej szkolnej szopy. W roku 1828 został ten stary budynek szkolny zamieniony na budynek gospodarczy (w roku
2017 z powodów bezpieczeństwa został zburzony) i w tym
samym roku 50 m dalej otwarto dzisiejszą murowaną szkołę
parterową, a w 1898 roku zostało oddane do użytku pierwsze

piętro. Dzięki wielkiej pomocy rodziców w 1952 roku została
dobudowana parterowa przybudówka wraz z sanitariatami.
W roku 2004 dobudowano wejście, szatnie oraz sanitariaty
dla przedszkola i w tym oto budynku nauczamy uczniów oraz
dzieci przedszkolne do dnia dzisiejszego. Podczas całych 190
lat nasza szkoła przechodziła wieloma remontami i unowocześnianiem, a to wszystko z inicjatywy zapalonych dyrektorów, rodziców oraz przy wsparciu władz gminnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za to.
Źródło informacji: artykuł Zarys historii szkolnictwa polskiego w Olbrachcicach, autor Bruno Waszek, dyrektor szkoły
1954-1988; dla zainteresowanych: www.pspolbrachcice.cz.
JOLANTA KOŻUSZNIK, dyrektor szkoły

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Tegoroczne zapisy do klasy pierwszej
odbyły się 17 kwietnia 2018. Do zapisów przyszły dzieci wraz ze swoimi
rodzicami. W bardzo uroczystej i miłej atmosferze poszczególni adepci
na ucznia naszej szkoły przystąpili do
przygotowanych zadań, które spraw-

dzały czy już może od września rozpocząć naukę w szkole. Przyszli pierwszoklasiści przystępowali do pełnienia
zadań bardzo odpowiedzialnie, za co
im pani nauczycielka podarowała kredki oraz plakietkę Mądrej Sowy – symbolu naszej szkoły. Do tegorocznych

zapisów przyszła piątka dzieci i wszystkie zostały przyjęte. W roku szkolnym
2018/2019 do naszej szkoły uczęszczać
będzie 20 uczniów.
JOLANTA KOŻUSZNIK,
dyrektor szkoły
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Příprava na turnaj školní ligy TAG RAGBY v Praze

Tréninkové utkání na školním hřišti v Albrechticích.
Nové družstvo školního kroužku ragby
v Albrechticích se konsolidovalo a nyní
vrcholí příprava na Turnaj školní ligy
v Tag ragby v Praze. Dle sdělení organizátorů z RC Tatry Smíchov, bude letošní
turnaj organizován v červnu a v září,
a podle propozic, které ještě nemáme,
se rozhodneme, kterého z těchto dvou
turnajů se zúčastníme. Bude to záviset
hlavně na tom, zda ještě seženeme noclehy na daný termín.
Od ledna do března tohoto roku byly
tréninky zaměřeny hlavně na technickou dovednost dětí, kdy jsme hráli vybíjenou, košíkovou, fotbal a samozřejmě
i ragby, a také na jejich pohybovou dovednost, kdy zase soutěžili formou honiček, závodivých her a tzv. překážkové
dráhy s několika cviky na obratnost.
Od dubna již probíhaly tréninky na
školním hřišti s umělým povrchem a jen
v případě deště jsme využili tělocvičnu.

Na hřišti byla příprava zaměřena hlavně
na nácvik přihrávek a samozřejmě hru
ragby, kdy jsme střídali formu bezkontaktního ragby s ragby kontaktním.
K pravidelně trénujícím hráčům patří
Matyáš a Mikuláš Daňhelovi, Monika
Wojkowská, Martin Štěrba, Jonáš Hanzel, Jakub Tylšar, Tobiáš Gerlich, Matěj
Križan, Michal Ryška a občas absentující Ondřej Kopel a několikrát nás doplnil
(hlavně v tělocvičně) i předškolák Vojtěch Wojkowski.
Na sobotu 2. června je připraven Rugby Clubem Havířov pro členy klubu
a školního kroužku Albrechtice Den
ragby – Den dětí, který se uskuteční
na ragbyovém hřišti v Havířově. Kluci i
holky si budou moci vyzkoušet svoje dovednosti se šiškou i bez ní v mnoha disciplínách. Přístup na Den ragby – Den
dětí bude otevřen pro všechny děti ve
věku do 14 let.

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.
na školním hřišti s umělým povrchem
a v případě špatného počasí v tělocvičně ZŠ Albrechtice. Všichni zájemci
o pohyb se šiškou jsou zváni.
RADOMÍR KLODA

Tréninkové utkání s tagy v tělocvičně.

Cvičení pro zdraví a pohodu
Od ledna 2018 jsme se rozhodli využít
možnosti nájmu školní tělocvičny a začali každé úterý od 19 hodin pořádat

zdravotní cvičení. Oslovili jsme fyzioterapeutku Ladu Červenkovou, kterou
obyvatelé Albrechtic znají z její praxe ve

zdravotním středisku. „Zdravotní cvičení
může sloužit ke zlepšování fyzické kondice, redukci nadváhy, protažení zkrácených svalů, či nácviku správného držení
těla. Je velmi vhodné pro lidi se sedavým
zaměstnáním, bolestmi zad, nadváhou,
vadným držením těla, při poruchách
koordinace pohybů, nebo pro každého,
kdo si chce udržet dobrou kondici do
vysokého věku. Naučíme se vnímat své
tělo, pánevní dno, cvičit hluboký stabilizační systém“. Ke cvičení využíváme
např. overbally a posilovací gumy.
Pokud máte zdravotní obtíže, nebo
pokud je zatím nemáte, a chcete, aby
to tak zůstalo, vyrazte v úterý večer do
školní tělocvičny.
(r)

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

sport

17

Pétanque Albrechtice: Sezóna slibně rozjetá
Do předešlého vydání zpravodaje se
krom ohlédnutí za minulým rokem
vešly události proběhnuvší zhruba
do půlky února. Posléze s příchodem jara (a předčasného léta) se
příznivcům hry Pétanque rychle
rozjela hlavní sezóna, která je již
momentálně v plném proudu.
Kdo z hráčů PAK Albrechtice nestihl nějaký turnaj dříve, určitě si
nenechal ujít úvodní letošní zápolení na domácí půdě, „Beraní Koule“,
pořádané 24.3.2018. Jde o tradiční
turnaj dvojic, na kterém se sešla
slušná konkurence hráčů z naší
republiky, Polska a Slovenska. Do Beraní koule, 1. místo.
vyřazovací části po úvodních pěti
kolech postoupil pouze jeden tým
z Albrechtic – Vašek Valík a Vojta
Žiak. Ti ale byli natolik dobře rozjetí, že už je v dalších zápasech nikdo
nezaskočil a přesnou hrou se postarali, že pohár za první místo zůstal
doma.
Následně se po týdenní pauze rozjel kolotoč regionálních turnajů po
Moravě a Slezsku, na které jsme díky rozumné dojezdové vzdálenosti
vyslali každou sobotu nejeden tým z
Albrechtic. Na každém z turnajů se
dostal alespoň jeden tým Albrechtic
do první desítky konečného pořadí,
Albrechtický kahan, 2. místo.
přesněji řečeno, většinou to byla
první pětka. Bráno chronologicky
se jednalo o následující události:
 VC pivovaru LITOVEL v Brně,
7.4.2018 – nejlépe obsazený turnaj z
tohoto seznamu. Z našich se s konkurencí nejlépe popasovalo družstvo ve složení Jarek Ševčík, Kamil
Vajčovec a Jenda Bukovčík – přivezlo si domů bramboru, tj. 4. místo.
 Čerlinka CUP v Litovli, 14.4.
2018 – zde měli Vašek s Vojtou
podpořeni zkušeným Martinem
Pírkem z Krumsína (opět) ambice
na metu nejvyšší. Po chybách a ne
příliš vyrovnané hře nakonec brali
Prvomájové koulení, Valšovice, 3. místo.
4. místo.

 Memory Cup v Orlové, 21.4. 2018
– u našich nejbližších sousedů se
tentokráte nedařilo dle očekávání.
O účast v první osmičce se postaralo ženské trio Anička a Míša Poláchovy spolu s Boženou Ježíškovou z
Valšovic. V celkovém pořadí nakonec zůstalo u onoho 8. místa.
 Prvomájové koulení ve Valšovicích – navzdory svému jménu se
turnaj konal v sobotu 28.4.2018. O
parádní umístění se zde postaral rodinný tým Poláchů – Anička, Tonda
a Libor. Soupeři možná trochu podcenili tým čítající dva hráče spadající zatím do juniorské kategorie (do
18 let). V Albrechticích ale samozřejmě víme, že mají pétanquového
umu všichni tři na rozdávání. Podtrženo sečteno, bylo z toho 3. místo.
 Albrechtický Kahan, 5.5.2018 –
závěr této souvislé řady turnajů patřil opět Albrechticím, jednak z titulu
pořádajícího klubu, ale také z pohledu na výsledkovou listinu. Jednalo
se o zápolení jednotlivců, kde se
člověk nemá na koho vymlouvat a je
nejlépe vidět, jak mu to vlastně koulí. Do vyřazovacích bojů, osmičky,
postoupili hned tři domácí zástupci
– Vojta Žiak, Anička Poláchová a
Mirek Děcký. Z nich nejlépe skončil
Vojta Žiak, jehož sebevědomé tažení
důrazně utnula až ve ﬁnále vítězka
Jana Rozsypalová z Olomouce.
Těsně před redakční uzávěrkou
tohoto čísla zpravodaje se konal
ještě turnaj 20 let Slope v Brně. Samozřejmě také s naší účastí, dvojice
Jenda Bukovčík a Radek Žiak se těsně vešla do první desítky.
Prestižnější turnaje typu mistrovství ČR nebo Centrope nás letos
teprve čekají. Z dosavadních výsledků lze ale usuzovat, že šance na
solidní umístění je reálná i při těchto příležitostech.
Za PAK Albrechtice zdraví
FRANTIŠEK FAJMON

Tělovýchovna Jednota Albrechtice informuje
Tělovýchovná Jednota uspořádala v
první polovině roku pro dospělé turnaj
v bowlingu v Horní Suché, turistiku
Albrechticemi, turnaj ve Woodballu, v
květnu turnaj v nohejbalu. 2.6. připravujeme Malou kopanou a 9.6. turnaj ve
Woodbalu.

PRO MLÁDEŽ BYLY
USPOŘÁDANÝ TYTO AKCE:
 turnaj ve ﬂorbalu a Zápolení na dálku
 v květnu se naše mládež účastní krajského kola v atletickém čtyřboji a věřím,
že se probojují až do republikového kola
v Třebíči, které se koná 26.5.2018.

Chtěla bych poděkovat Všem sportovním příznivcům a popřát krásné slunné
prázdniny. Soutěžícím poděkovat za
vzornou reprezentaci nejen TJ, ale i obce Albrechtice.
DAGMAR PIPREKOVÁ,
předsedkyně TJ Albrechtice,z.s.
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UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, dnem 10.6.2018 dochází ke změně v dopravní obslužnosti na území obce Albrechtice. Společnost Ján
Kypús – BUS s.r.o. ukončí provoz veřejné osobní dopravy a spojení
s městy Karviná, Stonava, Horní Suchá bude zajištěno prostřednictvím Moravskoslezského kraje novými linkami 581 a 582.
Zveřejňujeme návrh jízdních řádů linky 581 Karviná-Stonava-Albrechtice a linky 582 Karviná-Stonava-Albrechtice-Hor-

ní Suchá (tyto jízdní řády se mohou ještě nepatrně změnit – jejich úpravy budou probíhat do 29. 5. 2018, proto je potřeba
ověřit si odjezdy na níže uvedených webových stránkách.
Informace k těmto i dalším jízdním řádům navazujícím na
tyto linky naleznete na odkaze: http://www.kodis.cz/cz/aktuality/novinky/109/vyhledove-navrhy-jizdnich-radu.html.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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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.

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 29. 8. 2018 do 13.00 hodin
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