Změny v autobusové a vlakové dopravě
Jako každoročně se k datu 13. prosince provádí změny jízdních řádů. Oproti
létům minulým nás v letošním roce čekalo překvapení v návrzích na zrušení
autobusových spojů, které byly předloženy dopravcem Moravskoslezskému
kraji. Moravskoslezský kraj vzhledem k vývoji veřejných financí na straně
rozpočtových příjmů, je nucen snížit výdaje na dopravní obslužnost kraje.
Dopravci (České dráhy a Veolia Transport) byly navrženy ke zrušení ty spoje,
u kterých bylo vykazováno velmi nízké využití.
Pokud se týká naší obce byla navržena na zrušení linka 880645 StudénkaAlbrechtičky-Mošnov v celém rozsahu a další dva spoje ze Studénky žel.st.
v 16.11 a v 17.30. Autobusová linka 880645 Studénka-Albrechtičky-Mošnov
bude úplně zrušena. Spoje ze žel.st. Studénka se nám podařilo
s Moravskoslezským krajem dohodnout tak, že spoje budou výhradně
zabezpečovat odvoz cestujících ze žst. Studénka, čímž by se mělo dosáhnout
vyššího využití spojů.
Od data nového jízdního řádu budou mít spoje odjezd ze žel.st. Studénka
v 16.01 (autobus pojede na trase Bílovec 15.40 – Albrechtičky a zpět) a
v 17.05 (autobus pojede na trase Studénka žel.st. – Příbor).
Vzhledem k tomu, že dojde k drobným časovým úpravám i ve vlakových
jízdních řádech, informujte se včas o těchto změnách na internetových
stránkách www.idos.cz nebo www.portal.jizdnirady.cz.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci listopadu 2009 oslavili své životní jubileum
Paní Marie Vyškovská
Paní Věra Šoltysová
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Pozvání na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 18. zasedání zastupitelstva obce ve
středu 16. prosince 2009 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.

Na programu zasedání bude schválení rozpočtu obce na rok 2010.
Úplný program zasedání bude vyvěšen na úřední desce 7 dní před jeho
konáním.

Změna č. 1 územního plánu
Obec Albrechtičky zadala zpracování změny územního plánu obce č. 1 firmě
Atelier Archplan Ostrava s.r.o.. Návrh změny č. 1 byl zpracován v souladu
s Politikou územního rozvoje ČR a byl řádně projednán s dotčenými orgány,
sousedními obcemi a krajským úřadem ve smyslu § 50 zákona č. 183/2006 Sb.
Návrh změny č. 1 územního plánu obce Albrechtičky bude vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od 7.12.2009 do 6.1.2010 na
Městském úřadě v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování,
na Obecním úřadě v Albrechtičkách a internetových stránkách těchto úřadů.
Veřejné projednání o návrhu opatření obecné povahy „Změna č. 1 územního
plánu obce Albrechtičky“ dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. proběhne
dne 6.1.2010 v 16.00 hodin v malém sále kulturního domu
v Albrechtičkách.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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Pozvánka SDH
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Albrechtičkách zve všechny své
členy na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v pátek 11. 12. 2009 v 17 00 hodin v Kulturním domě.

Pozvání do IC - dřevěnice
Obec Albrechtičky zve na p r o d e j n í
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

VÝSTAVKU

která se bude konat v Informačním centru – dřevěnici v
sobotu
28. 11. 2009 10 – 16 hodin
neděle
29. 11. 2009 10 – 16 hodin
pondělí
30. 11. 2009 10 – 13 hodin
Příjďte v této předvánoční době prožít příjemný a inspirující den
s možností nákupu adventních věnců a vánočních dekorací a drobných
dárků.
Srdečně zveme všechny občany.
Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.
Provozní doba v knihovně přes zimu
Od listopadu je knihovna znovu v provozu i v úterý a ve čtvrtek
dopoledne v době od 8.00-12.00.

Mikulášská besídka v KD
Ochotnický divadelní soubor, organizace Junák ve spolupráci s Obecním
úřadem pořádají v sobotu 5. prosince v 16. 00 h. v Kulturním domě
„ M I K U L Á Š S K O U B E S Í D K U“

Vybavení domů a bytů hlásiči požáru a hasicími přístroji
V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., která stanoví jednotné
technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb a
která se týká nově povolených a schválených staveb, o jejichž umístění bylo
pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas po 1. 7.
2008. Podle této vyhlášky se povinnost vybavenosti požárními hlásiči a hasicími
přístroji se podle vyhlášky vztahuje na všechny nové objekty, tedy i na nově povolené
a schválené rodinné domy, bytové domy apod.
Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je vždy stanoveno ve schválené projektové
dokumentaci příslušné stavby. Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním
hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A (vodní, pěnový, práškový k
hašení pevných látek hořících planeme nebo žhnutím – dřevo, uhlí). Jednotlivá garáž u
rodinného domu musí být vybavena jedním hasicím přístrojem s hasicí schopností
183B (pěnový nebo práškový k hašení kapalných látek – benzín, oleje). U bytových
domů vyhláška přímo nepožaduje instalaci hasicího přístroje v bytě, ale bytové domy
musí být vybaveny hasicími přístroji např. pro hlavní domovní rozvaděč elektrické
energie, pro strojovnu výtahu pro prostory určené pro skladování apod. Majitel
bytového domu je dále povinen vybavit jednotlivé byty zařízením autonomní detekce
a signalizace – požárními hlásiči.
Pro místění hasicích přístrojů platí určitá pravidla. Hasicí přístroj musí umožňovat
snadné a rychlé použití, musí být viditelný a trvale přístupný a dále musí být zajištěno,
aby byl na požár použit vhodný typ hasicího přístroje. Pokud hasicí přístroj
umísťujeme na svislou stavební konstrukci musí být rukojeť hasicího přístroje
maximálně ve výši 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroj můžeme umístit i na podlaze a
zabezpečit jej proti pádu např. řetízkem.
Rovněž nesmíme zapomenout na provádění kontrol provozuschopnosti hasicích
přístrojů, která se provádí nejméně 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinou lhůtu.
Kontrola se dále provádí po každém použití hasicího přístroje.
Na každém hasicím přístroji je vyznačen stručný návod k použití, na jaké třídy požáru
lze hasicí přístroj použít i kdy byla provedena kontrola a periodická zkouška hasicího
přístroje.

na které bude sehrána divadelní pohádka

Sněhurka a sedm trpaslíků trošku jinak
Besídku navštíví Mikuláš, andělé a čerti.
Těšíme se na Vaši účast.

Vstupné dobrovolné.

I když se nová vyhláška vztahuje na nové objekty, doporučujeme všem, aby v rámci
vlastní bezpečnosti i bezpečnosti svých blízkých a svého okolí, vybavili své
domácnosti jak požárními hlásiči, tak hasicími přístroji.
Úplné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb je k nahlédnutí na webových stránkách Hasičského záchranného sboru, územní
odbor Nový Jičín: www.hasicinj.cz.
nprap.Dagmar Benešová,vrchní inspektorka

Opravené varhany
Jak možná někteří víte, v našem kostele se minulý rok a letos
opravovaly varhany. Byly opraveny a seřízeny všechny rejstříky a zcela
nově byly vyrobeny píšťaly na pedálové rejstříky.
Pokud vás zajímá, jak naše „staronové varhany“ zní, budete mít
příležitost si je poslechnout poslední listopadovou sobotu od 17:00.
Uslyšíte skladby z období baroka, romantismu i 20. století v podání
Václava Šablatury. Takže:

Varhanní koncert
se uskuteční

v sobotu 28.11.2009 v 17:00
v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách

ZŠ a MŠ Albrechtičky zve širokou veřejnost na
tradiční předvánoční Ježíškovu dílnu, kde si
každý za poplatek 20 Kč může ozdobit vlastní

originální vánoční svíčku.
Přijďte v sobotu 12.prosince 2009 v době od
10 - 17 hod. do IC v Albrechtičkách.
Součástí této dílny bude i výstava prací dětí ZŠ a
MŠ a ukázky vánočních dekorací a výrobků.
Připraveno je i malé občerstvení.
Přijďte se inspirovat a užít si předvánoční atmosféru.

Ze stránek kronik
Albrechtičky během 1. světové války, část 3. (poslední)
Spolková činnost během války
Spolková činnost před válkou byla velmi bohatá. Aktivně zde působilo několik
spolků. Od roku 1884 to byl spolek dobrovolných hasičů, od roku 1893 pak čtenářskopěvecký spolek Methoděj, od roku 1909 Orel a Sokol. Vypuknutí války znamenal pro
spolky výrazný zásah, neboť mnozí členové byli povoláni na frontu1 a ti ostatní měli
jiné starosti – neboť: „…hrůzy války nutily každého jednotlivce starati se jen o své a
své rodiny živobytí“.2
I když výjimky existovaly. Například Národní jednota i během války uspořádala
několik kulturních akcí. Pro zajímavost uvádím: v roce 1914 to byla veřejná přednáška
odborného učitele Roberta Huvara „Dojmy z cest po středozemním moři se světelnými
obrazy“ a v letech 1915 a 1916 dvě divadelní představení (Dědečkovy housle, Chudý
písničkář).
Jediným spolkem, který během války vyvíjel aktivní činnost byli Sokoli, kteří se i přes
těžké časy snažili konat schůze a valné hromady a s určitými přestávkami i cvičili.
V roce 1917 uspořádali „veřejné cvičení a pochod v krojích pod obecní pastviště pod
topoly“, což bylo v obecní kronice hodnoceno jako „jediný veřejný čin v celém kraji
v této dusné době“.3 Úctyhodný je i seznam jejich divadelních představení. Během
válečných let jich sehráli pět!4
Škola před a za 1. světové války
Před první světovou válkou řešila škola velký problém, a to velký počet žáků. Škola
byla od r. 1879 dvoutřídní a vyučovaly se v ní děti od 6 do 14 let. Ve školním roce
1907/8 měla škola 160 žáků, které vyučovala dvěma učiteli ve dvou třídách (v I. třídě
bylo 74 žáků a v druhé 86!). Přesto byla c.k. okresní radou zamítnuta žádost školní
rady o rozšíření školy na trojtřídní pro nedostatečný počet žáků! Nicméně
v následujících letech školská komise uznala, že 160 žáků na 2 třídy je přece jenom
dost, proto souhlasila se zřízením tzv. „pobočky při II. třídě“ v době zimních měsíců
tj. od 1.listopadu do 31.března. V zimním období totiž chodilo do školy více dětí, než
přes „vegetační období“ (spousta dětí totiž pracovala doma a měli tzv. „úlevu“ od
školní docházky). Od r. 1909 tedy učili v zimních měsících tři učitelé tři třídy, ale ve
dvou místnostech! Následně se rada a obec snažila rozšířit nevyhovující prostory
školy. Původně se počítalo s přestavbou a rozšířením školy na školní zahradě,
případně vybudováním nové školy na jiném místě. Problém se řešil několik let a
1

Např. ze Sokola to bylo 11 mužů včetně starosty, místostarosty, pokladníka, náčelníka a dvou
členů výboru (viz Sokolská kronika s. 14). 2/3 členů Methoděje byly také na frontě. Pro
Methoděj byla 1. světová válka poslední ranou – po válce už se činnost nepodařilo obnovit a
spolek r. 1919 zanikl.
2
Kronika dobrovolného hasičského sboru, rok 1915 až 1918 (nečíslováno).
3
Obecní kronika 1927-1951, s. 28.
4
V říjnu 1915 Sokoli sehráli divadelní hru o 5 jednáních od J.K.Tyla „Paličova dcera“. V roce
1916 to byla 2 divadla „Vesnický mučedník“ a „Sedlák křivopřísežník“, v roce 1917 „Pan farář
a jeho kostelník“, r. 1918 hra „Červ“ (viz Sokolská kronika).

dlouho se nemohlo dojít k výsledku. Jako prozatímní řešení se školní rada v říjnu 1912
rozhodla upravit starý sál v 1. poschodí v hostinci u Fridolína Huvara (č.5). Chodilo se
zadem podél plotu Aloise Huvara č. 3. Úprava stála celkem 648 K a vyučovat se zde
začalo v lednu 1913. Nakonec i přes výhrady úřadu byl schválen původně odmítnutý
plán postavit novou trojtřídní školu na školní zahradě vedle stávající školy. Jenže ke
schválení plánu došlo už pozdě - 27. června 1914. Světová válka veškeré plány
zrušila.5
Obr. Řídící učitel František Hradil na fotografii z počátku 20. století
Během 1. světové války tedy výuka ve škole probíhala
v letních měsících ve staré škole a v zimních měsících byla
navíc ještě část II. třídy (chlapci) vyučována v hostinci č. 5.
V roce 1915/16 ale učitel, který měl nastoupit, byl převelen
na školu do Příbora, takže se učilo zase jenom ve dvou
třídách, a v roce 1916 do vesnice přišli uprchlíci z Haliče
(viz minulý zpravodaj), kteří onemocněli tyfem, a tak byly
školní prostory v hostinci zabrány pro účely nemocnice.
Válka se dotýkala samozřejmě nejen dospělých, ale i dětí.
Mnozí otcové, bratři a příbuzní dětí museli odejít na frontu, dívky v hodinách
„ženských prací“ měly za úkol vyrábět oblečení pro vojáky na frontě,6 a školní mládež
také často organizovala četné sbírky na různé válečné potřeby.
Kupodivu ale zbyly i prostředky na investice - o prázdninách 1918 byly vyměněny
plechové rýny a položeny betonové roury na místo zaneseného a poškozeného kanálu,
který vedl ze školního dvora do potoka.
A trochu dobového humoru na závěr
Typickou reakcí Čechů na útlak a bídu je humor. Proto na závěr seriálu o 1. světové
válce nabízím malou ukázku českého humoru ze světové války, převzatou z naší
obecní kroniky.
Pro potěchu hladovícím vydány byly na různé potřeby lístky, tak zvané enky (chlebenky,
mlíčenky, …), s níž tito u výdejny těchto potřeb v dlouhých frontách stáli, čekajíce,
dostane – li se jim čeho čili nic. Při těchto útrapách vyskytly se o dotyčných enkách
nejrůznější žerty.… Recept pro kuchyni chudých, jimž se dostávalo dosti enek, ale nikoliv
živin: „Vezmi máslenku, upeč na ni masenku, roztluč v to vaječenku. Tím pak oblož
uvařenou bramborenku a zelenku a slavnostně nes na stůl…přelej vřelou vodou ještě znovu
kávenku, přimíchej mléčenku, oslaď cukřenkou, opeč k tomu chlebenku a žemlenku. Po
jídle umyj ruce mydlenkou, potom je utři šatenkou – a my dodáváme – do všeho toho
veřejného hospodářství kopni pořádnou botenkou!“
Milan Myška, kronikář
5

Ke stavbě nové školy nedošlo ani po skončení války. V roce 1921 byla situace vyřešena tak,
že se řídící učitel přestěhoval do domu č. 53, který k tomu účelu zakoupila obec a tím se
uvolnily další místnosti ve školní budově. Ty byly upraveny jako třetí „učírna“. Na třojtřídku
byla škola povýšena až r. 1925.
6
„C.k. okresní rada školní vybízí učitelky ženských ručních prací daly žákyním pokud možno po
čas války pracovati pro vojíny v poli nátepničky, nákoleníky, ochranné kukly, šály a teplá
obinadla.“(Školní kronika rok 1914/15)

