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Volby do zastupitelstev obcí 2010
President republiky vyhlásil termín konání voleb do zastupitelstev obcí ve
dnech 15. a 16.10.2010.
Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb..
Kandidátní listiny se dle zákona podávají registračnímu úřadu (kterým je pro
obec Albrechtičky městský úřad Studénka) nejpozději do 16 hodin 66 dnů
přede dnem voleb.

Krmášové akce TJ Sokol
TJ SOKOL zve u příležitosti albrechtičské pouti na tyto akce :
v pátek 2.7.2010 od 16 hodin Pouliční turnaj mužů v národní házené
v sobotu 3.7.2010 od 15 hodin Memoriál Vyškovských - turnaj starých gard v
národní házené
v pondělí 5.7.2010 od 20 hodin Pouťová zábava - hudba Moravský anděl

Hry bez venkovských hranic 2010
Obec Kunín byla pořadatelem 12. ročníku Her bez venkovských hranic, které
se konaly v zámeckém parku v Kuníně dne 12. června 2010.
Naši obec na hrách reprezentovalo a loňské prvenství obhajovalo družstvo ve
složení Monika Bernátová, Kamila Huvarová, Pavla Kilnarová, Aneta
Huvarová, Matěj Tripský, Radek Myška, Martin Silber a Lukáš Huvar.
Her se v letošním roce zúčastnilo 16 družstev obcí Regionu Poodří, což je
historicky nejvíce.
Naše družstvo se umístilo na krásném desátém místě. Děkujeme za
reprezentaci obce na hrách.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Odvodňování pozemků (1892-1902)
Na konci 19. století se obec začala zajímat o odvodňování polností. Bylo to nikoliv
proto, aby zabránili povodním, ale aby zvýšili úrodnost. Jednalo se o dosti rozsáhlou
investici, která nejen změnila kvalitu půdy, ale také na dlouhou dobu obec zadlužila.
O odvodňování se dozvídáme z obecní kroniky1 a zmínky jsou i v zápisech z jednání
výboru (většinou v souvislosti s dluhy, které bylo třeba splatit). Jedinečným
pramenem jsou vzpomínky přímého účastníka a pravděpodobně i iniciátora této velké
investice – už mnohokrát zmiňovaného Vincence Dresslera2. Proč tedy nenechat
promluvit přímo jeho:
„Rok co rok byly nové práce. Kdo to neviděl, neuvěřil by, jak vypadaly role Alb. před
rokem 1897 (chybný časový údaj!3).…, podél celé role měl skorem každý rol. příkop.
Na každých honech 3-4 měřice měl 3-4 svůdnice popříč přes roli, kde sváděl vodu do
příkopu. Když chtěl rolník vozit hnůj, musel dělat můstek přes příkop na roli. Když
chtěl svážet zboží (úrodu), totéž.Ve žně, když naložil fůru, museli kde kdo držet fůru,
aby přes záhonky(hrazky) nevyvrátil, zejména, když bylo mokřeji. To byly práce! Dnes
by toto žádny neuvěřil.“
O všeobecné kanalizaci pozemků se rozhodlo již 17.11.1892 za starostování Vincence
Huvara č.52. Přípravné práce byly svěřeny starostovi a Vincenci Dresslerovi, kteří
připravili a poslali žádost zemskému výboru o vypracování „projektové
dokumentace“. Věc se však zasekla na zemědělském úřadě, který, ač dostal za úkol
projekt připravit, zřejmě nevyvíjel žádnou aktivitu. Věci se pohnuly teprve po urgenci
známých Vincence Dresslera (zemského poslance Rozkošného aj.). Stejní přátelé
pomohli i s opatřením subvence, která činila 46%. Konečně v roce 1896, po necelých
čtyřech letech od podání žádosti se zemědělský úřad ozval a začalo se s vyměřováním.
V dubnu 1897 bylo založeno vodní družstvo (bylo to nezbytné pro realizaci projektu)
a během roku schváleny jeho stanovy. Předsedou družstva se stal Vincenc Dressler a
místopředsedou Felix Šnajdar. První trubky a betonové roury byly přivezeny v roce
1899 a následujícího roku bylo zahájeno drenážování. Pozemní práce řídil Jan Macků,
rodák z Tišnova (původně to měl být Josef Kučera, ale ten odešel k vojenskému
1

Obecní kronika s. 33-35.
Kronika Vincence Dresslera s. 41-43. Vincenc Dressler (někdy si říkal také Čeněk) (1860 –
1949), veřejně velmi činorodý člověk. Zastával během svého života mnoho funkcí, byl i
starostou Albrechtiček (1893-1899). Své vzpomínky začal sepisovat, když mu bylo 71 let (tedy
v roce 1931), a podařilo se mu sepsat úctyhodnou kroniku, která doplňuje ostatní známé
historické prameny o velmi cenné a mnohdy jedinečné informace. Tato kronika je nyní
v majetku jeho vnuka MVDr. Jiřího Dresslera z Tasova, který mi laskavě poskytl některé části
tohoto spisu. Několik částí mi však zůstalo utajeno, neboť Vincenc Dressler psal velmi otevřeně
i o svých sporech a podle názoru jeho dědiců se nesluší, aby se staré spory po letech dostávaly
na povrch…
3
Vincenc Dressler psal vzpomínky po mnoha letech a ne vždy se jeho časové údaje shodují
s ostatními prameny. Zde by měl správně být rok 1899.
2

výcviku), betonové práce provedla firma Ferdinanda Tichého z Moravské Ostravy.
V druhém roce drenážování při velkém dešti byly trubky velkou vodou vyhozeny
z příkopy a proto musely být posléze nahrazeny zděnými mostky (zhotovil je
Karlseder z Příbora). Do června 1902 byly veškeré práce dokončeny a projekt
zkolaudován.
Odvodnění se provedlo ve třech projektech:
1. Velká strana (pole směrem k Petřvaldíku?) až po okresní (příborskou) cestu a Malá
strana (vpravo od cesty na Novou Horku?) (73.836 K)
2. od okresní cesty do Padol (3.000K)
3. dodatečný (Nelhubel, pole Hr. Vettera) – velkostatek se k odvodnění přidal až
později, po dokončení odvodnění v Albrechtičkách (ve čtvrtém roce odvodnění) a
financoval si ho téměř výhradně ze svých zdrojů (kromě plánů, které získal zdarma).
Náklady celkem činili 76.973,35 K. Subvence byla ve výši 31.731 K, tzn. že
Albrechtičtí platili ze svého cca 45 000, což vzhledem k rozpočtu obce bylo
astronomicky mnoho (vzpomeňme, že rozpočet obce se v té době pohyboval kolem 4
tis.K). Obec si vzala půjčku od zemědělské banky ve výši 40.000 a tuto částku
splácela až do roku 1921 – do té doby byl vybírán z každé měřice poplatek 1,70K.
Stálo to tedy za to? V.Dressler vzpomíná: „Dnes vymlátí jeden rolník více, než před
odvodněním celá obec. Někteří majitelé z Malé strany dosud mají za to, že byli při
odvodnění zkráceni tím, že jim bylo později odvodňováno…“
Při odvodňování si většina rolníků také přivydělala za rozvoz hlíny a trubek a někteří i
za prodaný pozemek na hlavní příkop na hranečníku. Některé z drenáží plní svou
funkci dodnes, některé už bohužel vzaly za své.
Obecní býk
Nemalou součást obecní aktivity byla také starost o to,
aby krávy žijící v Albrechtičkách byly inseminovány
kvalitním býkem. Že se našim v tomto oboru dařilo
dokládají zápisy v kronikách i pamětníci (dobytek
z Albrechtiček často vyhrával různé přehlídky). Musím
opět zmínit jméno Vincence Dresslera, který i v tomto oboru byl velmi úspěšný a tak
se mu někdy přezdívalo inseminátor.
Že kvalita obecních býků (pravděpodobně bývali v obci dva býci) byla pro hospodáře
opravdu důležitá, dokládá i to, že jednou z funkcí ve výboru byla funkce „ohližitele
býků“. Dotyčnému ohližiteli připadla také zvláštní odměna.4
Hospodáři, kteří chovali hovězí dobytek byli sdruženi v dobytkářském družstvu a byli
povinní na býka pravidelně přispívat stanovenou částkou (v roce 1911 byla částka
stanovena na 3,50K za každou krávu, která je schopna připuštění). Samotný býk pak
byl ustájen a vydržován u vybraných sedláků. Místo, kde býk „stál“ se zřejmě měnilo
– v zápisech se zmiňují č.35, 40, 5.5
4

Např. 16.2.1906 byla stanovena odměna 30K pro ohližitele býků Josefa Silbera.
Býci bývali v Albrechtičkách dva – je možné, že jeden byl financován z obce a druhý
dobytkářským družstvem. Jednoznačné informace jsem zatím nenašel, ale vyplývá to ze zápisu
z roku 1914, kdy se jednalo o sloučení družstva s obcí a o prodeji nemocného býka, který patřil
družstvu.
5

Čas od času se objevil požadavek, aby byl obecní býk prodán, většinou z důvodu že je
moc starý nebo těžký, případně skoku neschopný. 6 V roce 1914 byl býk prodán,
protože byl stižen pohlavní nemocí. V tomto případě snad bude zajímavé zmínit, že
při hledání nového býka sehrálo roli i národnostní hledisko – nový býk měl být
českého původu – měl být vybírán hlavně z českých obcí.7
Samotný prodej býka byl většinou ziskový - býk se kupoval mladý a prodával
vykrmený. Např. v roce 1911 se starý býk prodal za 690K a nový koupil za 471K 75
h. Výtěžek byl někdy rozdán majitelům dobytka, kteří byli členy dobytkářského
družstva, někdy byl věnován na vydržování býka, případně se přidal do rozpočtu a byl
tak snížen poplatek. V roce 1912 dokonce obec dostala od zemědělské rady dotaci
300K na zakoupení nového býka.
Mrchoviště
Před sto lety se nezapomínalo ani na uhynulá zvířata. K pohřbívání takových zvířat
sloužilo obecní mrchoviště. V roce 1906 se nacházelo na pustině na obecním poli od
okresní silnice k padolům (pravděpodobně někde na dnešní kolonii nebo za ní), v roce
1908 se mělo přesunout na obecní pozemek k hranici mošnovské, ale nakonec bylo
místo v roce 1909 změněno a nové mrchoviště bylo za farním pozemkem8. Za stálého
dozorce nad řádným zakopáním padlého dobytčete byl tehdy ustanoven Josef Silber.9
Hlodavci (perlička)
K starostem našich předků patřily i myši resp. křečci. Čas od času se tito hlodavci
přemnožili a dělali na poli paseku. Obecně se rozhodovalo o likvidování této
nežádoucí populace pomocí tzv. fosforového těsta, které se dalo sehnat v drogerii
v Příboře, ale vyžadovalo povolení úřadů.10
Jako perličku nakonec přidávám citaci zápisu z jednání obecního výboru o křečcích:
„Konečně p. starosta informuje, že poslední dobou se na
polích v Albrechtičkách objevilo mnoho křečků. Po delší
debatě usneseno jednomyslně křečky všemožně hubiti. Aby
hubení křečků se uspíšilo, usneseno, aby za každého
chyceného křečka bylo vyplaceno z pokladny 30 h (za to se
dal koupit 1 l piva!). Hospodáři se mají vyzvati, aby určili,
kde na jeho poli se křečci sdržují. Statistiku zabitých křečků
povede p. Arnošt Huvar č. 57.“11
Milan Myška, kronikář

6

28.8.1907 „býk stojící u Felixe Šnajdara se jeví skoku neschopný a lidem nebezpečný – je
třeba pomýšleti na koupi nového býka.“
7
Zápisy z jednání ze dne 29.4.1914.
8
Není zde myšlena farní zahrada, ale zřejmě farní pole, které bylo někde v blízkosti dnešního
firmy MIRAMO.
9
Viz zápisy z 1.4.1906, 6.7.1908, 20.1.1909.
10
viz zápis z 2.8. nebo 16.9. 1906. Bylo poprvé objednáno na zkoušku fosforové těsto
v drogerii v Příboře. Felix Dybal pak dostal odměnu 2K60h za to, že jed rozvezl (3.1.1907).
11
Viz zápis z 5.10.1908

Výsledky žádostí o dotace a realizace investic
Kanalizace a ČOV Albrechtičky
V loňském roce jsme podali žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí na
realizaci akce „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“. V květnu letošního roku byly
zveřejněny výsledky hodnotícího procesu a výběr projektů ke spolufinancování
z prostředků SFŽP a Evropské unie. Naše žádost v hodnotícím procesu dosáhla 54,67
bodů a na finanční prostředky dosáhly projekty s hodnocením 64 bodů a více. To
znamená, že nebude započato s realizací splaškové kanalizace v roce 2011. Je
pravděpodobné, že bude ještě v letošním roce otevřena další výzva, do které bychom
znovu podali žádost.
K našemu neúspěchu je třeba říct, že během 3 dnů kdy byly přijímány žádosti, byly
podány žádosti za celkem 12,3 mld. Kč a alokace prostředků k rozdělení činila 5 mld.
Kč. Bylo tedy možné předpokládat velkou konkurenci a úspěch obcí s větším počtem
napojených ekvivalentních obyvatel (naše obec řeší napojení 450 EO).
Výměna oken v základní škole
Na provedení výměny oken v základní škole jsme podali žádost o dotaci v rámci
Programu obnovy venkova Moravskoslezského kraje v předpokládané hodnotě 750
tis. Kč. Naše žádost nebyla úspěšná a realizaci výměny oken budeme provádět
z vlastních prostředků obce. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Vagonka Dřevo
s.r.o. Studénka, která výměnu oken včetně zednických prací provede za 476 tis. Kč.
Současně bude provedena i výměna nevyhovujícího osvětlení v hodnotě cca 55 tis.
Kč. Výměnu svítidel provede firma AXMA s.r.o. Ostrava.
Úprava víceúčelového areálu na zahradě u KD
Na realizaci této akce jsme získali dotaci již v loňském roce v hodnotě cca 1 mil. Kč
od MAS Regionu Poodří a u Moravskoslezského kraje jsme požádali o dotaci na
pokrytí DPH, které nebylo uznatelným výdajem. Dotace nám byla přiznána a celkový
podíl obce na financování projektu bude činit pouze cca 140 tis. Kč. Stavební práce
na základě výběrových řízení provádí firma SPO s.r.o. Studénka, úpravy zeleně Ing.
Petr Pavlík.
Restaurování náhrobníku F.Vettera a mariánského sloupu
O dotaci na provedení oprav památek evidovaných ministerstvem kultury jsme
požádali Moravskoslezský kraj jednak samostatně na opravu Náhrobníku F.Vettera a
také prostřednictvím Regionu Poodří na opravu mariánského sloupu. Restaurování
náhrobníku bude stát 102 tis. Kč a dotace kraje činí 51 tis. Kč, restaurování
mariánského sloupu bude stát 126 tis. Kč a dotace kraje činí 76 tis.Kč.
Restaurování obou památek bude provádět akademický sochař MgA. Jakub Gajda z
Ostravy. Náhrobník byl odvezen do restaurátorské dílny v květnu, oprava
mariánského sloupu proběhne od dubna 2011.
Úpravy turistické ubytovny
Na základě projektu z roku 2009 byly již dokončeny stavební úpravy turistické
ubytovny, kde byly zhotoveny dva samostatné dvoulůžkové pokoje se sociálním
zařízením v místě dřívějších obecních dílen a skladu. Celková hodnota přestavby
včetně vybavení činila 460 tis. Kč a od 1.července budou pokoje sloužit zájemcům o
ubytování. Stavební práce prováděla společnost NOSTA s.r.o. Nový Jičín.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Výsledky voleb do PS PČR v obci
Počet osob zapsaných do stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

576
391
391
390

Pořadí stran podle počtu hlasů
ČSSD
ODS
TOP 09
VV
KDU-ČSL
KSČM
SPOZ
Suveren.
SZ
DSSS
ČPS
M
PB

%
22,30
21,53
14,35
12,05
11,79
5,38
4,61
3,33
1,79
1,28
0,76
0,51
0,25

87
84
56
47
46
21
18
13
7
5
3
2
1

Volební účast v obci celkem 68%.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci červnu 2010 oslavila své životní jubileum
Paní Eliška Horáková
Do dalších let ji přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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