INFORMÁTOR

Zimní údržba místních komunikací a chodníků
Pro zimní období 2009-2010 bude uzavřena smlouva na zabezpečení zimní údržby
místních komunikací, na základě které bude firma provádět pluhování. Pluhování
bude prováděno na telefonickou objednávku úřadu.
Vzhledem k tomu, že se stále rozšiřuje rozsah parkování vozidel na místních
komunikacích a zelených plochách podél místních komunikací, žádám všechny
vlastníky motorových vozidel, aby v maximální míře využívali k parkování vozidel
vlastních pozemků a nestěžovali tím zimní údržbu. V žádném případě nebudeme
z důvodu zaparkovaných vozidel provádět pluhování v daném místě opakovaně.
Pokud budou ponechána zaparkovaná vozidla na některých úzkých komunikacích,
nebude pluhování provedeno a dojde k omezení průjezdu vozidel a může dojít i k
omezení příjezdu vozidel záchranné služby.
Spoléháme na Vaši soudnost a doufáme, že s určitou dávkou tolerance a pochopení se
nám opět podaří nástrahy zimního počasí zvládnout.
Případné problémy s údržbou komunikací ohlaste na obecním úřadě.
Obecní úřad nepředpokládá, že bude provádět zimní údržbu chodníků jiným
způsobem než tomu bylo v minulých letech. Žádáme Vás proto i nadále o spolupráci
při odklízení chodníků.

Obce Albrechtičky

Obecní úřad nabízí k prodeji nástěnný obrázkový kalendář „Region
Poodří“ na rok 2010 za cenu 130,- Kč.

2009

Pozvání na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 17. zasedání zastupitelstva obce
ve čtvrtek dne 29. října 2009 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kalendář na rok 2009

Říjen

6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Schválení žádosti o úvěr ze SFŽP ve výši 5,995 mil. Kč na realizaci akce
„Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ a ručení daného úvěru majetkem obce
Schválení způsobu budoucího provozování stavby „Kanalizace a ČOV
Albrechtičky“
Schválení prodeje pozemků p.č. 325/22 o výměře 820 m2 a část p.č.
516/1 o výměře 60 m2
Schválení záměru vykoupit pozemek p.č. 436/1 od manželů
Bartošových, Albrechtičky 115
Schválení rozpočtového výhledu na období 2010-2013
Schválení Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s firmou SŽDC Praha na
pronájem pozemků v k.ú. Nová Horka
Různé

Společenská rubrika
Kanalizace a ČOV Albrechtičky

Blahopřejeme
V měsíci říjen 2009 oslavila své životní jubileum
Paní Milada Hložánková
Do dalších let ji přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
Vydává : Obec Albrechtičky, č.p.131, 742 55 Albrechtičky
e-mail : obec@albrechticky.cz, tel.: 556 428 016.
Informátor obce je evidován na MK, evidenční číslo MK ČR E 16633
Uzávěrka příštího čísla je 15. 11. 2009.

Nastává doba, kdy může naše obec požádat o dotaci z operačního programu životní
prostředí na stavbu Kanalizace a ČOV Albrechtičky. Ve spolupráci s firmou Mott
MacDonald je připravována žádost a všechny potřebné doklady k tomu, aby žádost
byla podána v nejkratším termínu (2.11.2009 je termín pro zahájení příjmu žádostí).
Finanční analýza stavby předpokládá s celkovými náklady 68,3 mil. Kč, dotace by
měla činit cca 54 mil. Kč, půjčka ze SFŽP 5,995 mil. Kč a vlastní prostředky 8,384
mil. Kč. Zastupitelstvo obce musí přijmout zásadní rozhodnutí o financování stavby a
také o budoucím provozování kanalizace. O tom zda naše žádost byla úspěšná se
dozvíme někdy v polovině roku 2010. V případě úspěšnosti naší žádosti se dá
předpokládat se zahájením stavby v roce 2011. Upravený projekt, který je předkládán
k žádosti o dotaci řeší podtlakovo-násoskovou kanalizaci s gravitačními přípojkami a
počítá s napojením všech nemovitostí v obci s výjimkou domů, které jsou
odkanalizovány do jednotné kanalizace provozované společností SmVaK.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Ohlédnutí
14. ročník SVATOVÁCLAVSKÉHO KROSU
Za nádherného slunečného počasí proběhl v pondělí 28.září 2009
tradiční Svatováclavský kros, který pořádaly místní skautky a skauti.
Závod byl připraven pro děti a mládež z Albrechtiček a z okolních
vesnic.
Jaká jsou hlavní pravidla Svatováclavského krosu ?
- soutěží tříčlenná družstva v kategorii chlapců a děvčat,
- u smíšených družstev, se kategorie určuje podle toho, zda je
v družstvu více kluků nebo holek,
- podmínkou účasti je maximální součet let všech tří členů družstva,
který nesmí překročit věk 34 let.

Provádíme veškeré stavební a
úklidové práce
 Čištění koberců,
sedacích souprav
 Malířské práce
 Úklidové práce ve
firmách, společných prostorách,
domech a bytech
Tel: 737 722 937,
www.pro-clean.cz

********************************
 Zateplení budov
 Základové desky
 Hrubé stavby
 Možnost domu na
klíč
 Rekonstrukce
 Rekonstrukce koupelen a byt. jader
Na trati terénního závodu plnily družstva tyto úkoly :
1. Krmení medvěda
2. Plavba neposlušnou pramicí
3. Zdolání pavoučí sítě
4. Zkrocení koníka koňskou uzdou

Tel: 608 750 308
www.stavbygregor.cz

Reklama
Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou
radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu
Kdo může poradnu využívat ?
* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* senioři, sociálně slabší rodiny
* rodiny s dětmi
* nezaměstnaní
* ostatní klienti
Co nabízíme ?
* informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u
vybraných pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným
dopadem na slabší sociální skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou
až 50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Ostrava: Rada seniorů,Ostrčilova 4,Čtvrtek 9-15h
Poruba: Sv.důch.,Marie Majerové 1733/6,Úterý 9-12h
Frýdek Místek: 17.listopadu 147,Pondělí 9-13h
Karviná: Polská 120,Středa 9-12h
telefon: 518 321 861,737 855 826,604 959 387
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poznávání turisticky zajímavých
poznávání hudebních nástrojů
postaviček
Přebrodění řeky Odry
Navlékání kroužků poslepu
Překážková dráha
Zkouška paměti
Střelba z luku
Přebírání barevných korálků
Stavění pyramid
Přechod přes „bažinu“
Luštění křížovky

míst naše kraje,
a večerníčkových

V letošním roce se závodu zúčastnilo celkem 11 družstev, z toho 7
družstev v kategorii děvčat, a 4 družstva v kategorii chlapců. Na
všechny soutěžící čekaly drobné odměny.
Věříme, že se závod všem závodníkům líbil, a že se už teď všichni těší
na další, v pořadí již 15.ročník Svatováclavského krosu.
Mojmír Demel

Ze stránek kronik
Albrechtičky během 1. světové války, část druhá
Hospodářská situace
Počátek války nebyl nejprve brán příliš
vážně. Vojsko, které projíždělo
Studénkou bylo oslavováno a častováno
potravinami, které byly doneseny
z okolních vesnic. Brzy se ale začalo
potravin nedostávat. Mouka a obilí byly
od zemědělců násilím vymáhány a
zčásti posílány vojsko na frontu a zčásti
přidělovány nemajetným.
V roce 1916 a 1917 byla stanovena
míra denní potřeby mouky.
Obr. Němečtí vojáci odjíždějí na frontu
- těžce pracující 300 g mouky
- zemědělští samozásobitelé 270 g
- pro zemědělští dělníci 330 g
- ostatní obyvatelé 200 g
Obyvatelé se proto snažili ve strachu před hladem ukrývat zásoby na nejtajnějších
místech. Ale i tam byly někdy rekviziční komisí nalezeny a zkonfiskovány. Na pátrací
akce po potravinách bylo nasazováno i vojsko – sláma, seno, dříví bylo přehazováno,
jen aby se něco našlo.
Drahota byla tak veliká, že kráva stála 2200 K, krmný vepř 1000 K i více, litr piva 1
korunu.
Uprchlíci z Haliče
V létě 1916 podniká carské Rusko ofenzívu do Haliče (tzv. Brusilova ofenzíva).
Následkem toho je nuceno se vystěhovat velké množství obyvatel východní Haliče dál
do vnitrozemí. Tito uprchlíci našli prozatímní útočiště také v mnoha vesnicích na
Moravě a v Čechách. Do Albrechtiček bylo 23. září 1916 okresním hejtmanstvím
posláno 86 uprchlíků z Jezeran – Tlumacze v Haliči. Většina z nich (61) byla
ubytována v novém sále hostince p. Fridolína Huvara (dnes zbytky budovy vedle č. 5).
Další uprchlíci našli ubytování v bývalém obchodě v obecním hostinci (bývalá
hospoda, dnes pozemek vpravo od Sokolovny) a ve výměnkářském stavení obecního
hostince.
V říjnu se mezi nimi objevil skvrnitý tyfus, a tak byla zřízena v hostinci u Fridolína
Huvara nemocnice, byl povolán lékař a dvě ošetřovatelky červeného kříže a vojenskou
stráží byl zakázán přístup. Díky opatrnosti se podařilo zamezit šíření této nemoci dále
mezi lidi.
Konfiskace zvonů a píšťal
Obyvatelstvo muselo podporovat válku i penězi. Během války se konaly různé sbírky,
často organizované školní mládeží.1
1

Ti nejaktivnější z nich dostávali jako odměnu pamětní listy vydávané c.k.úřadem pro
válečnou péči. Např. 16. října 1917 žáci II. třídy (čili cca dnešní II. stupeň) provedli

Bylo vypsáno 8 válečných půjček a nakonec došlo i na dobytek a kovy, zvláště měď a
zvonovinu. Konfiskace se nevyhnuly ani našemu kostelu.
Nejprve byl začátkem roku 1917 odebrán z našeho kostela, prý k vojenským účelům,
malý zvonek – umíráček.2
22. října 1917, necelé dva týdny po odchodu faráře Josefa Plevy na nové působiště do
Doromělic, byl zkonfiskován i velký zvon z našeho kostela. Události přibližuje farní
kronika: „… když administrator (p. Antonín Tomeček) po poledni zpovídal školní dítky, přišli
vojáci a bez uvědomění farního úřadu shodili náš největší a nejstarší zvon čtyři sta liber těžký
s nápisem: „Jesus Nezarenus, Rex Judaeorum“ a letopočtem 1519 a nápisem Maria Hilf. severní
okenicí s věže dolů. Než bylo po sv. zpovědi byl zvon odvezen – ukázka válečné kultury.3

Obr. Fara v Albrechtičkách asi v roce 1918
K dalšímu zabavování kostelního jmění došlo o tři měsíce později 18. ledna 1918 (10
dní po příchodu nového faráře Bohumila Fukaly), když bylo z varhan firmou Riger z
Opavy vyňato 21 píšťal. Ty byly sešlapány, rozřezány, zváženy (39,6 Kg podle farní
kroniky nebo 36,5 podle školní kroniky!) a uloženy do bedny …s rozkazem, by je někdo
na nádraží odvezl.“ Protože se však k tomu nikdo nenabídl, zůstal kov na faře.4 Nové
píšťaly pak byly pořízeny až po válce v roce 1920, stejně jako nový ocelový zvon
„Maria“.
Milan Myška, kronikář

sbírku na vdovy a sirotky po padlých vojácích, která vynesla 52 Korun a 80 haléřů.
Následující den ale při sbírce prádla a šatstva tak úspěšní nebyli. Jak se píše ve školní
kronice – „Výsledek naprosto selhal. Nesebráno ničeho.“
2
Obecní kronika, s. 10
3
farní kronika, s.57. Zápis učinil zřejmě zastupující p. Antonín Tomeček.
4
Obecní kronika s. 11, Farní kronika,s.58 (zapsal Bohumil Fukala)

