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Svátek matek
Druhá květnová neděle již tradičně patří maminkám. V tento den si všichni
znovu připomínáme jejich významnou úlohu v našem životě. Měli bychom
jim poděkovat za jejich lásku, obětavost a starostlivost, které do našeho života
každodenně přinášejí.
Ochotnický divadelní spolek Albrechtičky při příležitosti Svátku matek
sehraje v Kulturním domě v Albrechtičkách dne 9.5.2010 od 14.00 hod.
veselou čertovskou pohádku
"O ČERTU PECIVÁLOVI"

Těšíme se na Vaši účast .

Vstupné je dobrovolné.

Místní organizace JUNÁK připraví maminkám sladké překvapení.

Školní akademie
ZŠ a MŠ Albrechtičky zve širokou veřejnost
v neděli 16.5.2010 od 14 hod. do Kulturního domu na
SLAVNOSTNÍ ŠKOLNÍ AKADEMII.
Vystoupí žáci ZŠ, MŠ a ZUŠ. Součástí vystoupení bude i výstava výtvarných
a rukodělných prací dětí.
Těšíme se na společně prožité nedělní odpoledne.

Povodně a protipovodňová opatření
Spolu s úpravami obecních cest byly záležitosti týkající se oprav břehů, mostů,
odstraňování škod způsobených velkou vodou apod. nejčastějším tématem schůzí
obecního výboru. Povodně tehdy sužovaly Albrechtičky více než nyní, a to nejen
kvůli Odře, ale také kvůli dědinovému potoku. Ten tenkrát nebyl tak hluboký jak je
dnes, nýbrž plytký, takže nebyl problém ho přejet vozem. Tento stav si mnozí ještě
pamatují, neboť úprava potoka do stavu, který je dnes, se dělala v době, kdy se stavělo
letiště – tj. v 50. letech. Ale zpět k počátku století.
Na počátku dvacátého století postihlo Albrechtičky několik větších nebo menších
povodní. V různých pramenech je zmínka o větších povodních v r. 1906, 1909 a 1911.
Obecní výbor řešil jak přímé následky povodní, tak i preventivní opaření. Po povodni
byla jeho hlavní starostí oprava cesty, lávek a břehů potoka.
Povodně 1909
Velké nesnáze způsobila velká voda občanům a výboru v roce 1909, když v březnu
rozvodněná Odra a ledové kry odnesly oderskou lávku i s piloty a přerušily tak spojení
se Studénkou1 a o něco později (asi v červnu) poničila voda břehy potoka a obecní
cestu. Po obhlédnutí škod a zahájení oprav kolem potoka „přišlo se k přesvědčení, že
kdyby se měly břehy všude opraviti, stála by oprava velmi mnoho. Následkem toho
usneseno opraviti jen nejpotřebnější místa.“2 Větší starosti způsobila oprava oderské
lávky. Lávka je totiž hraniční a tak se jednání o nové lávce měla vést se Studénkou.
Studénský výbor ale hrál mrtvého brouka a jednání záměrně oddaloval. Nakonec, po
dvou výzvách z dubna 1909 a hrozbě, že si obec bude stěžovat na okresním
hejtmanství, se výbory obou obcí sešly a dojednaly stavbu nové lávky. Studénka však
stavbu mostku podmínila tím, že se musí upravit průchod od mostku k nádraží.
Problém byl ten, že tím jak rostla průmyslová aktivita ve Studénce, také rostl počet
lidí, kteří tam za prací ne dojíželi, ale docházeli. A tito lidé (z Albrechtiček, Mošnova,
Hartů, Petřvaldíku, Petřvaldu, Košatky, Trnávky a Kateřinic) ničili svou chůzí
studénským občanům jejich louky, což se jim nelíbilo. Zástupci zmíněných obcí byli
pozváni ke komisionálnímu jednání, jehož cílem bylo získat prostředky pro úpravu
chodníka nebo na zaplacení škod, přičemž byl problém konzultován s okresním
hejtmanstvím. Nakonec se problém vyřešil až v říjnu, když okresní hejtmanství
sdělilo, že jednání o průchodu loukami nespadá do jeho kompetence, a že lávka musí
být v každém případě postavena. Nová lávka měla být na stejném místě a ze stejného
materiálu s výjimkou zábradlí, které mělo být železné.
1
Stejná povodeň poškodila také Janu Huvarovi průjezd u Svárova na jeho louku. Obec mu
poskytla zdarma proutí a jednu pracovní sílu.
2
Byly přivezeny tři fůry odkor na tarasy. Tarasy se měly zavést celinou z obecního pozemku
z Padol nebo od Vincence Lehnerta č. 100 nebo u Josefa Silbera č. 17. Vozit měli rolníci po
dvou střídavě každého půldne počínaje od Františka Lehnerta čís. 30. Za dovoz měl dostat
každý rolník 5 K za tento půlden. Obec měla dodat nádeníky k nakládání. Odměna pro nádeníky
měla být podle zásluhy od 1 K do 3 K 40 h za každý den. (Zápis ze dne 17.7.1909)

Povodně 1911
Škody způsobené povodněmi se opravovaly i v roce 1910. Nejprve bylo rozhodnuto o
zakoupení dvou vagónů a 150q kamene na úpravu břehů potoka, ale po zjištění ceny
se obec musela spokojit s břehy zpevněnými betonem. Nicméně za rok na to v červnu
přišla další povodeň, která opět poškodila břehy a cestu.3 Na odstranění škod se
podařilo obci v následujícím roce získat příslib subvence od zemského hejtmanství ve
výši 800K a tak v roce 1912 bylo vybetonováno několik dalších míst.4 Nicméně po
provedených opravách výše zmíněný úřad vzal svou nabídku podpory zpátky a na
počátku r. 1913 informoval obec, že bohužel nemá žádné volné prostředky a že se má
obec pokusit žádat o peníze na ministerstvu orby.
Obrázek Vincenc (Čeněk) Dressler č.p. 33, starosta, člen výboru,
radní, předseda okresního silničního výboru atd., byl velmi
aktivní ve výboru, často rozhodoval v komisi o opravách cest i
škod po povodních.
Preventivní opatření
Obec neřešila jen přímé následky povodní, ale snažila se jim i
předcházet. Mezi preventivní opatření, které měly zamezit
povodním nebo alespoň zmírnit napáchané škody patřilo
zpevňování břehů potoka proutím a jílem (občané proutí často dostávali od obce
zdarma s předpokladem, že práci věnují sami)5 a také budování „tarasů“ na březích
potoka nebo Odry.6 V roce 1910 také obec žádala, aby byla řeka Odra zařazena mezi
řeky dravé a byla regulována.
Obec se také snažila předejít povodním tím, že „hlídala“ obce na horním toku potoka
– tedy Mošnov a Sedlnici, jestli nesvádí do potoka více vody, než je zdrávo, případně
jestli „jejich“ voda jinak nepoškozuje občany.7 V roce 1913, když se v Sedlnici
jednalo o odvodňování pozemků,8 tak komise z Albrechtiček, která se také účastnila
jednání, měla požadovat „ by družstvo vodní obce Sedlnice se zavázalo upraviti odběh
vody z drenáží tak, by obci Albrechtičkám až do řeky Odry něškodila. A kdyby voda
z polí Sedlnických Albrechtičkám jakoukoli škodu způsobila, jest družstvo Sedlnické
škodu tuto hraditi“.9
O rok později protestoval výbor proti tomu jakým způsobem byla svedena voda
z odvodněných polí v Mošnově. Mošnovské vodní družstvo totiž místo odvedení vody
do mošnovského příkopu, jak bylo schváleno v projektu, velkou část drenáží svedli do
příkopu, který ústil do obecního potoka. Do potoka by se tak dostala voda, která by
3

V červenci 1911 bylo opraveno 100 m potoka (za 176 K) a plánovalo se opravit asi 100 m
cesty za 500 K.
4
Opravení můstku před č.49, betonování před č. 54, 93 a 83.
5
30.4. 1908 - vysekané vrboví se věnuje zdarma občanům na úpravy dědinového potoka.
6
26.9.1908 – rozhodnuto navésti taras před č.p. 9; 13.4.1909 – Vincenc Figala vybudoval taras
jako platbu za menší topol u lávky před č. 51; 17.3.1911 – tarasení břehů Odry
7
26.9.1906 - majitelé rolí od Příborské cesty do Padol si stěžují na špatnou úpravu příkopů se
strany občanů Mošnovských a Sedlnických, čímž voda nemohouc volně odtékati zaplavuje
zmíněné pozemky a činí značné škody. Příkop musí být rozšířen a prohlouben.
8
V Albrechtičkách se odvodňovalo v letech 1900-1902.
9
zápis z jednání ze dne 14.2.1913.

tam jinak nikdy nepřišla. Podobně také svedli do příkopu tzv. „Mezigrunty“ vodu
z polí, jejichž rozloha byla o 20 ha větší, než bylo v plánech.
Spor o vodu z potoka a další strkanice s velkostatkem v Nelhubli
Povodní se částečně týkal i spor s velkostatkem o vodu z potoka, který vedl
výbor v roce 1906 s velkostatkem v Nelhubli. Celý spor začal zřejmě už dříve,
pravděpodobně na konci 19. století, když si velkostatek zřídil nový rybník a vodu
dědinového potoka svedl do něho. V roce 1900 si obecní výbor vymínil, že
velkostatek má za vodu, kterou bral z potoka, platit nájem 20 K za rok. Velkostatek to
odmítal platit a na zvýšení nájemného na 40 K a upomínku za nezaplacených 5 let,
která mu od obecního výboru přišla v únoru 1906, odpověděl, že použití vody
dědinového potoka k zavodnění fojtového rybníka jest starým právem velkostatku,
neboť voda potoční vždy se sváděla do rybníka, který od pradávných dob stával.
Velkostatek nevzdal se práva na potoční vodu ani v těch letech, kdy rybník za louku
užíval. Proto nemůže podepsaná správa ctěnému vyzvání k placení nájmu za vodu
potoční vyhověti. Velkostatek opravdu kdysi na svých pozemcích provozoval rybníky.
Podle urbáře z roku 1606 vlastnil dokonce 6 rybníků, mezi nimi i ten pod Fojtem.
Potom ale zřejmě jeho rybnikářské úsilí upadlo, protože na starých mapách z 18. i 19.
století není po rybnících ani stopy. Nicméně na konci 19. století se pravděpodobně
hrabě Vetter rozhodl v tomto oboru znovu podnikat. Ovšem k velké nelibosti obce a
občanů, kteří vlastnili přilehlé pozemky.
Obec své úsilí nevzdala a snažila se domoci svého právní cestou. Navíc protestovala
proti tomu, že velkostatek bez dovolení obce zvýšil hráze u obecního pastviska.
V druhé polovině září roku 1906 se následkem deštivého počasí rozvodnila Odra a
sebrala kus obecního pastviska. Obec to přičítala tomu, že byly zvýšeny hráze rybníka
a voda pak prosakovala do Odry, čímž byl břeh rozmáčen. Případ skončil na okresním
hejtmanství, které v listopadu 1906 svolalo v listopadu komisionální vyjednávání za
účelem povolení zřízení panských rybníků Velkého rybníka (asi Kačák), Fojtového
rybníka, Hajného rybníček (?), Sobolův rybník (část dnešního Kačáku). Obecní výbor
se na jednání dobře připravil – spolu se zainteresovanými občany vytvořil podmínky
pro vyjednávání a stanovil si detailní požadavky na povolení jednotlivých rybníků
(nezapomnělo se ani na dvacetikorunový poplatek za používání vody z dědinového
potoka).
Za zmínku také stojí, že už v roce 1906 řešil obecní výbor slavný projekt Oderskodunajského průplavu – kudy povede, kde bude zastávka atd.
Výběr investičních akcí ohledně povodní, stavby lávek, potoka apod. v letech 1906-1914
1906 – přidání zábradlí k obecním lávkám (byly u čísel 89, 29, 20, 71, 51, 85, 54, 1)
1907 – vysázení líp při dolním toku dědinového potoka
1908 – na zpevnění břehů věnováno občanům zdarma proutí, vybudování tarasu před č.p. 9
1909 – zhotovení nové dubové lávky před č.1 (stará už byla v chatrném stavu),
- Vincenc Figala vytvořil taras jako protislužbu za topol
- Janu Huvarovi poskytnuto proutí a mužská pracovní síla na opravu poškozeného průjezdu na jeho
louku u Svárova,
- opravy břehů a cesty po povodních, jednání o nové oderské lávce
1910 – úprava břehů Odry, betonování břehů potoka
1911 - tarasení břehů Odry
- opravy břehů po povodních (před č. 19 a 81 z betonu, před č. 9 dle potřeby)
1912 – opravení můstku před č.49, betonování před č. 54, 93 a 83

Milan Myška, kronikář

Připomínáme - poplatek - PES !

Národní házená - rozlosování jaro 2010
Datum

Čas

Domácí

Hosté

Připomínáme všem majitelům psů, že do konce měsíce dubna se platí poplatky
za psy. !!!

Kategorie

Expol Trade ,s.r.o. – sklad Studénka
11.4.2010
18.4.2010
24.4.2010
24.4.2010
24.4.2010
25.4.2010
25.4.2010
1.5.2010
1.5.2010
1.5.2010
1.5.2010
2.5.2010
2.5.2010
8.5.2010
9.5.2010
15.5.2010
15.5.2010
16.5.2010
16.5.2010
22.5.2010
22.5.2010
22.5.2010
23.5.2010
23.5.2010
29.5.2010
29.5.2010
30.5.2010
30.5.2010
5.6.2010
5.6.2010
5.6.2010
6.6.2010
6.6.2010

9:30
16:30
8:30
10:00
9:30
8:30
10:00
8:30
9:30
10:30
16:00
10:30
13:30
10:00
9:00
10:00
11:00
12:45
14:15
16:00
13:30
14:30
8:30
10:00
9:00
10:00
15:00
10:15
12:30
13:30
16:00
9:15
10:45

Vítkovice
Draken Brno
Studénka
Kokory
Studénka
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Opatovice n/L
Jihlava
Svinov
Chropyně
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Osek n/B
Osek n/B
Albrechtičky
Osek n/B
Osek n/B
Albrechtičky
Albrechtičky
Stará Ves n/O
Stará Ves n/O
Rokytnice
Veselí n/M
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky

- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Albrechtičky
Albrechtičky
- Albrechtičky
- Rokytnice
- Rokytnice
- Svinov
- Svinov
- Osek n/B
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Studénka
- Rokytnice
- Rokytnice
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Podhorní Újezd
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Vítkovice
- Krčín
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Albrechtičky
- Vítkovice
- Vítkovice
- Svinov
- MS Brno
- Kokory

dorostenci
II.liga muži
starší žáci
dorostenci
mladší žáci
dorostenci
II.liga muži
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
II.liga muži
II.liga muži
dorostenci
mladší žáci
II.liga muži
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
II.liga muži
II.liga muži
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
II.liga muži
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
II.liga muži
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
II.liga muži
dorostenci

oznamují zákazníkům, že v období
11.4. – 11.5.2010
probíhá akce tzv. „ letních slev „. tj. prodej veškerých druhů pevných paliv za
snížené ceny.
Dále nabízíme k prodeji sypké stavební materiály ( písky, štěrky, strusky,
okrasné kamenivo do zahrad), zahradnický substrát a volně loženou mulčovací
kůru. Nabízíme i možnost odkoupení přebytečného kovového odpadu,
barevných kovů a AKU baterií.
Bližší informace získáte u vedoucího skladu ve Studénce na tel. číslech :
556 401 974
602 370 389

OZO oznamuje změnu svozového dne
Od 1.5. 2010 dojde ke změně svozového dne z úterý na PONDĚLÍ .

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci dubnu 2010 oslavila své životní jubileum
Paní Věra Rusková
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 15.5. 2010.

