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Pozvání na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 19. zasedání zastupitelstva obce
ve středu dne 24. února 2010 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Program:
1. Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s.
4. Schválení „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“ s Povodí Odry, s.p.
5. Schválení „Smlouvy darovací“ s Římskokatolickou farností
Albrechtičky na darování budovy č.p. 131 obci Albrechtičky
6. Schválení „Smlouvy darovací“ s Římskokatolickou farností
Albrechtičky o poskytnutí daru
7. Vydání Opatření obecné povahy č.1/2010 Změna č. 1 územního plánu
obce Albrechtičky
8. Schválení rozpočtové úpravy č. 1 na rok 2010
9. Různé

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jako každý rok organizuje Obec Albrechtičky ve spolupráci se společností OZO
Ostrava s.r.o. sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci.
Sběr proběhne v sobotu 20. března 2010
v době od 12.00 do 15.00 hodin.
Připravte si na tento den vše nepotřebné, čeho
se potřebujete zbavit.
V pátek 19. března od 15.00 do 17.00 hodin
proběhne sběr železného šrotu ve sběrném
dvorku obce.
Železný šrot do velkoobjemového odpadu
nepatří, takže i když ho dovezete v sobotu, bude otevřen sběrný dvorek, kam ho
můžete uložit.
Do kategorie VO a NO nespadá také stavební odpad, který se musí likvidovat
prostřednictvím svozových firem jednotlivě.

Pro několik následujících vydání informátoru jsem si pro vás připravil sérii článků o
událostech, které hýbaly Albrechtičkami před sto lety. V nich se pokusím nastínit
obraz Albrechtiček zhruba od počátku století do začátku 1. světové války. Blíží se
volby a tak se v prvním díle tak trochu tématicky budu věnovat volbám.
Volby
„Výborníci“, jak se tehdy říkalo dnešním zastupitelům, byli voleni občany obce ve
volbách, které se konaly „čas od času“, pravděpodobně každé tři nebo čtyři roky.1
Volilo se ve třech voličských sborech podle majetku (resp. podle toho, kolik kdo
zaplatil daní) a postavení (výhodu měli kněží, právníci, lékaři, učitelé). K volbám se
vypracovávaly volební seznamy v jednotlivých sborech. Složení těchto sborů se
měnilo, podle toho, kdo kolik zaplatil v tom roce daní.
Např. v roce 1909 v Albrechtičkách v I. sboru (ti, kteří zaplatili třetinu daní) volilo
dvanáct osob – z toho 5 čestných občanů s bydlištěm mimo Albrechtičky (z nichž dva
byli předchozí faráři), dále hrabě Felix Vetter von Lilien s chotí Idou a 5 rolníků
z Albrechtiček (č. 57, 52, 48, 33 a 30). Ve II. sboru (ti, kteří zaplatili druhou třetinu
daní) volilo v témže roce v Albrechtičkách 15 občanů, mezi nimi místní farář,
nadučitel, dva lékaři (ale s bydlištěm mimo Albrechtičky)2, 10 rolníků a 1 chalupník3.
Ve III. sboru měl právo volit zbytek občanů tj. v roce 1909 to bylo 115 osob.
Nemajetní právo volit neměli.
Každý sbor volil čtyři „výborníky“ (tj. třetinu výboru) a dva náhradníky. Zvolených
dvanáct členů výboru si mezi sebou zvolilo starostu a dva radní.
U občanů, kteří měli volební právo v Albrechtičkách, ale nebydleli zde byla častá
praxe tzv. plnomocenství. Zmíněný občan „zplnomocnil“ jiného občana, aby dle
svého svědomí za něho odvolil.Co se týče volebního práva žen, tak obecně se má za
to, že ženy v praxi volební právo neměly, ovšem mohlo docházet k tomu, že když
žena stála v čele usedlosti (tj. „chyběl zde muž“, který by odvolil), tak k volbám
připuštěna byla. Tak tomu bylo i v Albrechtičkách – ve volebních seznamech najdeme
mnoho žen – například Marii Kilnarovou, selku č.30, Marii Huvarovou č. 46 a mnoho
dalších.
Volby v roce 1909
Nejdramatičtější průběh měly volby v roce 1909. Volilo se tradičně v 1. poschodí
obecního hostince4 10. a 11. května.5 Proti výsledkům volby v I. voličském sboru však
1

Jsou dochovány materiály z voleb z r. 1903 a 1909, přičemž se ale zastupitelstvo
měnilo ještě v letech 1903, 1906 a 1912 (jak je patrno z podpisů na úředních
dokumentech).
2
Jednalo se o Karla Dresslera z Brna a Arnošta Huvara z Rájce.
3
Josef Pavlík č. 29 – jako stolař měl pravděpodobně vyšší příjem.
4
Dnes už neexistující dům s č.99 stojící na pozemku vedle Sokolovny.
5
III. sbor odvolil 10. května od 15:00 do 18:00, II. sbor následující den od 15:00 a I.
sbor od 16:00.

podal Josef Šajtar (asi z č.40) stížnost – bylo mu vyhověno c.k. místodržitelstvím a
nové volby byly vyhlášeny na 30. července. Volby v ostatních sborech byly platné,
takže se hlasovalo již jen v I. voličském sboru. Ovšem také výsledky voleb z 30.
července byly napadnuty, tentokrát Josefem Dybalem a další termín stanoven na 8.
října 1909. Není mi zatím zcela jasné, jaký byl právní důvod napadání voleb,
pravděpodobně šlo o problémy v seznamech voličů.6
Ani říjnový termín voleb se však neobešel bez obstrukcí, neboť v čase voleb (tj.
10:00) se nesešla čtyřčlenná volební komise (chyběli 2 členové, třetí člen se posléze
vzdal členství), proto se termín volby posunul na odpoledne. Starosta mezitím obeslal
členy obecního výboru, aby se dostavili ve 12:30 a zde zvolili chybějící 3 členy
volební komise. Zajímavý je i způsob informování členů výboru – roli dnešní SMS,
emailu případně telefonátu zastal obecní posel Jan Vlk, který „oběhl“ členy výboru
s oběžníkem (viz obrázek). V odpoledním termínu se konečně podařilo odvolit a tak
mohl nový obecní výbor 6.listopadu zvolit představenstvo (starostu a radní).

1900 -1902
Felix Šnajdar č.35
starosta
Josef Pavlík č.29
I. radní
Alois Huvar č.39
II. radní
Čeněk Dressler č.33
Josef Silber č. 17
Felix Huvar č.57
Felix Šajtar č. 31
Josef Dolejší č. 16
Vincenc Londin
Jan Bajnar
Vincenc Huvar č.46
Rudolf Demel č.4

Nejpikantnější na celých opakovaných volbách je, že ačkoli se konaly troje volby,
výsledky jednotlivých voleb byly, až na celkové počty hlasů, stále stejné. Jediným
výsledkem volebních tahanic tak byly nepříjemnosti spojené s volbami a odklad
funkčního období nového obecního výboru. Samotný fakt napadání výsledků pak
svědčí o napjatých vztazích, případně o snaze oddálit nástup nového výboru.

Jak zastupitelstvo fungovalo a jaké problémy řešilo se dozvíte v dalších
pokračováních. Na závěr ještě jedna dobová fotografie,7 která sice nezachycuje výbor
z námi sledovaného období (vznikla pravděpodobně někdy v letech 1897-9), ale
přesto tam najdeme několik osobností, které se podílely na chodu obce i v letech
1900-1914.
Milan Myška, kronikář

Složení obecních výborů
1903-1905
Felix Šnajdar č. 35
starosta
Josef Dolejší č.16
I. radní
Alois Huvar č.39
II. radní
Čeněk Dressler č.33
Josef Silber č. 17
Jan Bajnar
Felix Šajtar č. 31
Josef Pavlík č. 29
Josef Huvar č. 52
Josef Šajtar č.40
Josef Huvar č. 46
?

1906 - 1909
Felix Šnajdar č.35
starosta
Josef Dolejší č. 16
I. radní
Alois Huvar č.39
II. radní
Čeněk Dressler č.33
Josef Silber č. 17
Arnošt Huvar č. 57
Felix Šajtar č. 31
František Vyškovský
Štěpán Huvar
Josef Šajtar č.40
Josef Huvar č. 46
Rudolf Demel č.4

1909 - 1912
Josef Huvar č.52
starosta
Čeněk Dressler č. 33
I. radní
Josef Demel č. 90
II. radní
Josef Dolejší č. 16
Josef Silber č. 17
Arnošt Huvar, č. 57
Jindřich Huvar č. 11
Josef Pavlík č. 29
Fridolín Huvar č. 5
Ludvík Šajtar, č.108
Felix Šnajdar č. 35
Rudolf Demel č. 4

1912- 1919
Josef Huvar č.52
Čeněk Dressler č. 33
radní
Josef Demel č. 90
radní
Josef Frydel
Josef Silber
Arrnošt Huvar
Jindřich Huvar
Josef Pavlík
Fridolín Huvar
Augustin Šajtar
Vinc. Šmydke
Rudolf Demel

1. František Hradil, řídící učitel, 2. Josef Schmitke č. 55, 3. Felix Huvar č. 57, 4. Josef Šajtar č. 40,
5. Josef Silber, č. 17, 6. Josef Pavlík č. 29, 7. Rudolf Demel č. 4, 8. Alois Huvar č. 39, 9. Felix
Šajtar č. 31, 10. Josef Dolejší č. 16 - radní, 11. Vincenc Dressler č.33 – starosta, 12. Felix

Složení zastupitelstva
Standardní počet členů zastupitelstva byl 12 včetně starosty a dvou radních. Během
sledovaného období se vystřídalo 5 výborů.
Standardní počet členů v té době byl dvanáct včetně starosty – jejich složení ukazuje
tabulka.
6

V 1. termínu bylo v seznamu pro I. sbor zapsáno 15 voličů, zatímco při druhém
termínu jen 12.

7

Originál fotografie je umístěn ve fotoalbu místní školy.

Pozvánka na setkání pamětníků

TJ Sokol zve
Výbor oddíl národní házené T.J. Sokol Albrechtičky
srdečně zve všechny své členy na
ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
která se uskuteční dne 26. 2. 2010 od 17,00 hodin v malém sále Sokolovny.
Účast všech zletilých členů nutná.
Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Albrechtičky
srdečně zve všechny své členy na
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se uskuteční v pátek 26.2.2010 od 18,00 hodin v malém sále Sokolovny.
Účast všech zletilých členů nutná. Občerstvení zajištěno.

Na rok 2011 se plánují oslavy výročí první zmínky o naší obci. U té
příležitosti plánujeme vydání publikace o dějinách obce a jako jeden ze zdrojů
informací chceme využít i vzpomínky našich občanů.
Proto v sobotu 6.3. od 16:00 proběhne v dřevěnici setkání pamětníků s
kronikářem. Účelem akce je zavzpomínat na časy dávno minulé a poskytnout
tak informace, které by jinak zapadly v „propadlišti dějin“.
Pamatujete si třeba na to, jak se ve škole chovali bourci morušoví?
Nebo na to, jak nás osvobodila Rudá armáda?
Nebo jak se bourala Habeš?
Nechte se tedy pozvat a určitě přijďte. Dobré jídlo a pití je zajištěno.
Srdečně zve starosta a kronikář

Zájezd
Obec Albrechtičky pořádá zájezd do divadla Antonína Dvořáka do Ostravy
ve čtvrtek 11. března 2010
na balet Petra Iljiče Čajkovského
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Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci únoru 2010 oslavily své životní jubileum

(Šípková Růženka)
-

-

libreto baletu vychází ze známé pohádky francouzského spisovatele Charlese
Perraulta o princezně, která se píchne o růži a na dlouhý čas společně s celým
královstvím usne
poslední z trojlístku slavných baletů (po Louskáčkovi a Labutím jezeře)

Paní Irena Dyničová
Paní Vanda Kaspříková
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Začátek představení v 18,30.
Odjezd autobusu bude v 17,30 od pošty.
Ceny vstupenek jsou 95,- Kč a 105,-Kč.
Prodej vstupenek probíhá na obecním úřadě do středy 3.3.

Nové internetové stránky obce
Obec nechala zpracovat nové internetové stránky obce s novou grafikou a některými
novými informacemi, které zde můžete získat jako např. hlášení místního rozhlasu,
kalendář aktualit, možnost zasílání aktualit na e-mail apod. Připravujeme další
informace, které se budou postupně doplňovat jako např. kontakty na lékaře,
informace o službách našich podnikatelů, informace od spolků apod. Texty našich
stránek budou postupně přepracovány. Budeme vděčni za připomínky a ohlasy
k poskytovaným informacím.

Rozloučili jsme se
V měsící lednu 2010 jsme se rozloučili s našim
spoluobčanem
Panem Ludvíkem Košárkem
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 15.3. 2010.

