Koštování pálenek
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Obce Albrechtičky

Březen

Obec Albrechtičky ve spolupráci s místním spolkem zahrádkářů vyhlašuje další ročník
obecního kola „Pooderského koštování“ - soutěže v kvalitě destilátů.

2010

Informace HZS MS kraje
Jaro je za dveřmi (nprap. Dagmar Benešová – HZS Nový Jičín)
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často
přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje
na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí
vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky anebo na vycházky do přírody … a tady
mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování
suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale
rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek
pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení
je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou,
resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se
nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani
v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu
nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a
informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na
webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak
hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být
uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl
chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají,
aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje
odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

Pro účast v soutěži o nejlepší destilát je nutno dodat 0,1 litru daného destilátu.
Vyhodnocení vzorků pálenek proběhne na Výroční schůzi zahrádkářů dne 16.4.2010.
Soutěží se ve třech kategoriích:
- Slivovice
- Hruškovice

- Jabkovice

Žádáme proto občany Albrechtiček, kteří zhodnocují svou úrodu přeměnou
v kapalnou formu a vlastní některý z uvedených destilátů, aby se přihlásili do soutěže.
Zájemci mohou odevzdat své vzorky do soutěže na obecním úřadě do
středy14.4.2010.
Vítězné vzorky postoupí do soutěže Regionu Poodří v Bartošovicích (kde bude
nutno dodat 0,5 litru pálenky).

Reklama

Výsledky Tříkrálové sbírky

Informace o fotovoltaických elektrárnách pro RD

S radostí Vám oznamujeme výsledek Tříkrálové sbírky 2010, která probíhala ve dnech
od 1.1. do 14.1.2010. Charita Studénka letos organizovala sbírku ve Studénce,
Albrechtičkách, Pustějově a Bartošovicích, dále pak v Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově,
Trnávce, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Bílovci, Bílově, Bravanticích, Slatině a Tísku.
Do koledování se zapojilo 213 dětí a 71 dospělých.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2010:
Albrechtičky
6 pokladniček
23.935 Kč
Bartošovice
6
19.709 Kč
Bílov
1
3.813 Kč
Bílovec
10
42.121 Kč
Bravantice
1
3.706 Kč
Kateřince
1
3.880 Kč
Mošnov
4
10.545 Kč
Petřvald
6
37.014 Kč
Pustějov
4
21.071 Kč
Slatina
2
17.729 Kč
Stará Ves n. O. 10
69.409 Kč
Studénka
10
59.931 Kč
Butovice
15
61.451 Kč
Nová Horka
2
3.826 Kč
Tísek
5
21.116 Kč
Trnávka
1
1.950 Kč
CELKEM
401.206 Kč
Vybraná částka je o 29.790 Kč vyšší než v loňském roce.
35% vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem živelných
katastrof u nás i v zahraničí, na celostátní projekty Charity Česká republika, 65%
výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na realizaci vlastních projektů.
20.000 Kč jsme již použili na pomoc obětem živelné katastrofy na Haiti.
Zbylou částku chceme použít na zavedení nového způsobu péče, tzv. Bazální stimulaci“,
o lidi bez rozdílu věku, kteří bydlí doma nebo v zařízení a jsou trvale upoutáni na lůžko
nebo je u nich omezená komunikace z důvodu mentální retardace či demence. Tyto
prvky péče chceme také naučit rodinné příslušníky, aby mohli navázat bližší kontakt se
svými příbuznými. Zájemci z obcí, kde naše sbírka probíhala se mohou přihlásit o radu a
zaučení u Mgr. Martiny Pituchové na tel.: 774 928 906, která všem zdarma ráda
poskytne potřebné informace a naučí potřebné dovednosti.
Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli tří králů
navštívili téměř všechny domácnosti ve výše uvedených obcích. Poděkování patří i
všem, kteří zabezpečovali přípravu a zdárný průběh sbírky.
Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům otevřeli nejen dveře svých domovů
a bytů, ale s vlídností, laskavostí a citem jste otevřeli také svá srdce a dlaně.
Naplňuje nás radostí a nadějí poznání, že cit pro bližní a jejich potřeby je stále
živý.
Mgr. Martina Pituchová

V rámci státem podporovaného programu Zelený bonus (ZB), který navazuje na program
Státem garantovaných výkupních cen elektrické energie (SVC), nabízí společnost TESLA, a.s.
kompletní zajištění, instalaci a zprovoznění malých fotovoltaických elektráren pro rodinné domky.
Elektrárny je možné instalovat na střechách rodinných domků s orientací od jihovýchodu po
jihozápad, nejlépe přímo na jih, nebo na střechy RD s rovnou střechou.
Výhodou SVC je, že výkupní cena 1 kWh vyrobené elektrické energie je garantovaná na
dobu 20 let a zaručuje tak při současných pořizovacích nákladech na technologii návratnost
vložených prostředků během cca 7 let s výnosem pro domácnost v letech následujících.
•
•
•
•
•
•

Základní nabízené parametry fotovoltaické elektrárny pro běžný RD jsou:
instalovaný výkon
5,06 kWp
počet panelů
22 ks
plocha panelů
34,10 m2
váha panelů
420 kg
roční získaný výkon
5.200 kWh
konečná cena na klíč
585.321 Kč včetně DPH

Konečná cena obsahuje:
•
Fotovoltaická elektrárna
(obhlídka místa instalace, projektová dokumentace, panely s garancí výkonu min. 80%
po dobu 25 let, měnič, vodiče, konstrukce, jištění, doprava materiálu, montáž, revize
díla, uvedení do provozu)
•
Vyřízení potřebných dokladů
(distribuční společnost – připojení elektrárny do sítě, stavební úřad – ohlášení stavby,
energetický regulační úřad – vydání licence na výrobu elektrické energie)
•
Revize zařízení a uvedení do provozu
•
Při nedostatku vlastních zdrojů zajištění úvěru
(ve spolupráci s finanční poradenskou společností Partners For Life Planning, a.s.)
Propočítaná ekonomická výnosnost projektu:
zisk za 20 let při financování z vlastních zdrojů
zisk za 20 let při financování z cizích zdrojů

cca 1.150.000 Kč
cca 800.000 Kč

V případě většího počtu zájemců o podrobnější informace zajistíme besedu nebo přímé setkání
s obchodním zástupcem společnosti TESLA, a.s., který vám podá detailní informace. Pokud máte
zájem o takové setkání v průběhu měsíce března, vhoďte do schránky OBÚ přiloženou návratku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno: …………………………

Příjmení: ……………………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………….
Mám zájem o:

informativní besedu se zástupcem TESLA, a.s.
přímé setkání se zástupcem TESLA, a.s.

Albrechtičky před sto lety
„Z činnosti obecního úřadu“, část druhá
Kompetence úřadu
Minule jsme si přiblížili, jakým způsobem se „výborníci“ dostávali do výboru – tj.
volební systém. Dnes se budu věnovat tomu, o čem členové výboru jednali a
rozhodovali.
Do dnešních dnů se z tohoto období dochovala velmi pěkně vedená „Kniha protokolů“1,
kde jsou zaznamenány schůze výborů z let 1906 – 1924. Podle těchto zápisů se dá říci,
že nejvíce se výbor věnoval asi úpravám cest a obecního potoka, případně přímo
protipovodňovým opatřením. Velkou část jednání zabraly také záležitosti týkající se
obecní hospody a školy. Jednalo se také o rozpočtech, pronájmech obecních služeb
(hlídačství, poselství, rybářství), záležitostech obecních býků, volily se volební komise,
řešily se stížnosti občanů. Na starosti měl výbor také „blaho svých občanů“ (udržování
pořádku, zasahování proti „nepřizpůsobivým“, podpora chudých, nemocných …)
Dnes a příště se více dozvíte o nejčastějším tématu schůzí – o udržování cest a
protipovodňových opatřeních.
obr. razítko obce používané do r. 1906
Úpravy cest
Asi nikoho nepřekvapí, že Albrechtičky před sto lety
neměly ani jednu asfaltovou cestu. Jak to tedy dělali, aby
i v dobách vlhka nebo v období dešťů jejich vozy vezoucí
seno, slámu nebo obilí nezapadaly do všudypřítomného
bahna? Řešilo se to tzv. „štěrkováním cest“. Pravidelně
každý rok na jaře se na výboru jednalo o tom jak,
případně kde se bude „štěrkovat“. Dokonce se k tomu
volila komise, které obhlédla obecní cesty a rozhodovala,
kde je třeba cesty opravit. Štěrkování de facto znamenalo naložit vůz štěrkem (který se
většinou bral z Padol nebo z Lubiny) a ten pak na určených místech rovnoměrně
rozsypat na cestu. Tuto službu vykonávali jednak sedláci (kteří vozili) a jednak nádeníci
(kteří nakládali štěrk a upravovali cestu). Za práci sice dostávali zaplaceno,2 ale asi zde
fungoval princip spravedlivého dělení práce, jak vypovídá i záznam z jednání
zastupitelstva z 20.1. 1909: „…aby větší rolníci Čeněk Dresler, Josef Kilnar a Josef
Huvar č. 52, poněvadž r. 1908 jen 4 fůry odvézti mohli, ktežto jiní odvezli po 8 fůrách,
odvezli roku 1909 o ty 4 fůry více než ostatní.“ Ze zápisu není patrné, zda oni „větší
rolníci“ měli odvézt fůry navíc protože se minule „ulili“ nebo proto, že více odvézt
nemohli a přišli tak o výdělek.
Štěrkování byla nezbytná investice, která byla ale závislá na příjmech a vydáních obce,
takže ne vždy se mohlo štěrkovat všude a dle libosti. Např. v r. 1908 se prováděla
úprava sjezdů z okresní silnice u mostku dědinového a štěrkování ostatních cest se
muselo omezit jen na nejnutnější místa kvůli možnému překročení rozpočtu.
1

SOA v Novém Jičíně, archiv obce Albrechtičky, inv. č. 1.
Např. v r. 1906 - Za jednu fůru štěrku z Lubiny se bude platit 2 K 70 h; r. 1907 cena
štěrku i s dovozem stanovena na 2 K 70 h za krychlový metr; r. 1910 za povoz tj.
dopravu denně 8 K, nádeníkovi 1 – 2 K dle zásluhy.

2

Výbor také čas od času řešil stížnosti občanů na některé úpravy cest provedené občany
z vlastní iniciativy. Např. 13.5. 1910 „… na všeobecnou stížnost mají býti vyzváni
majitelé pozemků, kteří zorali chodníky na břehu hluboké cesty, aby tyto do dřívějšího
stavu uvedli. Nebo 2.5. 1912 Na stížnost občanů, že majitelka domu č. 46 vyvezla si
cestu do dvora tou měrou, že cestou ulici kostelní zvanou není možno projet, usneseno
vyzvat majitelku č. 46, by návoz tak upravila, aby cesta byla sjízdná. 3
Na druhou stranu obec někdy poskytla zdarma materiál občanům, kteří si chtěli upravit
cestu, aby jim třeba voda netekla tam, kde nechtějí, s tím, že práci si odvedou sami.4
Co se týče dotací, tak i v tehdejší době existovala šance získat určitou podporu od státu
nebo kraje. Jenže tenkrát se tomu neříkalo dotace, ale subvence, a nebyl to tak častý
prostředek financování jako dnes (kdy většina investičních akcí je podporována „z
venku“). Obecnímu výboru v Albrechtičkách se podařilo získat subvenci v této oblasti
jen jednou, v roce 1912, kdy c.k. mor. místodržitelství věnovalo 800 K na úpravu cest,
které byly poničeny povodní v r. 1911.
obr. Razítko obce používané od r. 1906 i s podpisy radních

Perličky
Kniha protokolů z jednání obecního výboru je sice vedena formálně, ale na první pohled
zaujme otevřeností s jakou je průběh zasedání zaznamenán. Někdy můžeme vyčíst mezi
řádky napětí nebo spory, které provázelo jednání (často je to charakterizováno: „…o tom
se rozvedla delší debata“) a čas od času se v zápisech objevují záznamy, které nastiňují
případné spory mezi výborem a občany nebo spory mezi občany navzájem, nebo jsou
jiným způsobem „nezvyklé“ a v dnešní době působí humorně. Nazval jsem je
„perličkami“, neboť tyto zápisy dělaly četbu zajímavější a zábavnější. Není to většinou
asi nic k popukání, ale mě osobně fascinuje možnost skrze tyto informace nahlédnout
„barevněji“ do života našich předků.

3

21.2. 1912 - usneseno zakázat ježdění nákladními vozy po chodníkách. Chodník pod
Šoltysem má býti opraven; 2.5. 1912 - Čeněk Dressler, Arnošt Huvar a Frant. Lehnert,
kteří hlubokou cestu u svých cest zvýšili tak, že voda se u jejích cest zastavuje mají
upraviti tak, aby voda u cest nestála (aby cesta byla sjízdná). Neuposlechnou-li zmínění
tohoto nařízení, upraví se cesta od obce na jejich útraty. (Čeněk Dressler vůči tomu
později protestoval.)
4
8.5.1907 Občanu Kylnarovi obec poskytne trubky, ale položení a udržování trubek má
převzíti sám.

Pro začátek malá ukázka týkající se cest. Při úpravě sjezdu z okresní silnice do Padol v r.
1908 se stalo to, že si Josef Dybal č. 83 a Alois Kotek stěžovali, že není dostatek místa
ke sjezdu z mostu k jejím příbytkům. Dva členové výboru dostali za úkol, aby
promluvili s Anežkou Demlovou, majitelkou sousední zahrady, aby postoupila potřebný
kousek pozemku. Když se ti po týdnu dostavili na zasedání výboru, referovali, že nic
nepořídili, že „ona stojí na svém, že nepostoupí ani centimetr“. Výbor se usnesl ji
pozvat na další zasedání výboru. Na to se ovšem ona odmítla dostavit. Konečně se výbor
usnesl: „Následkem této vzdorovitosti usnáší se přítomní podati c.k. okresnímu
hejtmanství o té věci dotaz s odůvodněním celé té záležitosti. Zároveň usneseno požádati
evidenčního geometra, až zde bude zaměřovati, aby zjistil, nemá-li Anežka Demlova,
v těch místech, kde má ustoupiti něco přihrazeno. …“ Jak to celé dopadlo se bohužel ze
záznamů z jednání zastupitelstva nedozvíme, jednalo se zde především o problémech
které se mají řešit, ty vyřešené se už neřešily. Ale nebudu snad daleko od pravdy, když
prohlásím, že to buď všechno zůstalo tak jak to bylo, nebo se zkrátka domluvili.

Pozvání na výstavu
Střední škola prof. Z. Matějčka, 17.listopadu 1123, Ostrava.-Poruba
pořádá ve dnech 26.3.- 27.3.2010 v IC Dřevěnice

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
SVÁTKY JARA
Prodejní výstava bude otevřena v pátek 26.3. od 8.00 do 16.30 hod
v sobotu 27.3. od 9.00 do 15.00 hod
Přijďte se podívat a inspirovat se velikonočními dekoracemi, které vyrobili žáci naší
školy.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a jejich pedagogové.

Přehled činnosti výboru ohledně cest v letech 1906-1914
1906
16.2.1906 – úprava chodníku kostelní ulice
3.5. 1906 – úprava všech cest štěrkem
7.7. 1906 – nové návěstní tabule
1907
8.5. – štěrkování obecních cest, dle uvážení komise + vyházení příkop v místech, kde na cestu
voda vytéká, v hluboké cestě (tak zvaných Zákopech) udělat dva rigoly.
3.7. – navrhuje se zřízení okresní silnice z Albrechtiček do Studénky. (zůstalo jen u návrhu)
23.12. - opravení mostku u Čechovských
1908
7.3. - parní val válcoval cestu a hliněné roury u č. 21 a 22 byly nahrazeny za betonové a
prodlouženy až do potoka
23.3. – úprava výjižděk na okresní silnici. Položena roura 20cm a vyjiždky vyštěrkovány a
zvýšena dědinová cesta u mostku u čísla 13/ 64
30.4. – Štěrkování cest jen tam, kde je to nejnutnější
1909
20.1. štěrkování cest
1910
13.5. - štěrkování cest + položení trubek přes obecní cestu naproti č.p.10
1911
7.9. stavba mostu před č. 61 ke kostelu (financoval hrabě Felix Vetter s přispěním obce)
1912
2.5. – jednání s velkostatkem o výměnu cesty za jiné pozemky
8.3 – 14.6. – spory s velkostatkem o zahrazení chodníku před č.1
16.9.– jednání s Fridolinem Šnajdarem ohledně odstoupení cesty
1914
29.4 – oprava cest, jednání s velkostatkem o záměně cest (za 7 měřic výměry cest se má po
velkostatku žádat 10 měřic pole v lánech (nebo při č. 53 ) na kterékoli straně okresní cesty).

Milan Myška, kronikář

OZO informuje
V týdnu po velikonočních svátcích proběhne odvoz odpadu v Albrechtičkách
místo úterý až ve středu 7.4.2010.

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se
V měsíci březnu 2010 jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany
Paní Jarmilou Matušovou
Paní Marii Šmitkovou
Panem Ladislavem Vyškovským
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