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Projekt: Centrum volného času Albrechtičky
Dne 4.2.2010 jsme obdrželi oznámení o výběru našeho projektu Centrum volného
času Albrechtičky k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady,
registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00524. Projekt je financován z: ROP NUTS
II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Na základě tohoto výběru bude činit dotace na
projekt 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, které dle podané žádosti činí 9.749 tis.
Kč.

Pan Jaroslav žil s manželkou a synem, který měl částečný invalidní důchod, v družstevním bytě. Měl
dobře placené zaměstnání, u svého zaměstnavatele působil už 20 let. Nebyl tedy problém získat
bankovní půjčku na obnovení zařízení bytu a další úvěr na pořízení auta. Jaroslav celý život
pracoval, jeho žena taky, na dovolenou se mockrát nedostali, tak se rozhodl, že ji vezme k moři.
Našetřeno moc neměli, tak využil nabídky banky na kreditní kartu, ze které dovolenou uhradil. Brzy
na to manželka onemocněla. Její choroba se stala velice nákladnou ohledně pořizování léků. Do
toho Jaroslavovi zjistili cukrovku, ta se zhoršovala a byl mu přiznán částečný invalidní důchod.
Finanční situace se zhoršovala, nezbývaly prostředky na úhradu bydlení, měsíční náklady se
neustále zvyšovaly. Bylo třeba půjčit si další peníze. U banky již nepochodil, musel sáhnout
k nebankovním, daleko nákladnějším zdrojům. Situace se zhoršovala. Příjmy se podstatně zmenšily,
vznikl dluh na bydlení, úvěry po splatnosti. Věřitelé žádali uhrazení celých částek, začali podávat
žaloby, vyhrožovali exekucí. Závazky, které původně činily 310.000,-Kč se začaly navyšovat.
Jaroslav již nevěděl kudy kam, tyto události samozřejmě poznamenaly i jeho psychiku. Kamarád mu
poradil, aby se obrátil na společnost Abivia s.r.o., která lidem pomáhá řešit isolvenci.
Prostřednictvím zkušeného týmu finančních poradců a právníků podal Jaroslav návrh na oddlužení
ke krajskému soudu. Dnes již má povoleno oddlužení a během pětiletého splátkového kalendáře
bude uspokojovat své závazky v částečné výši. Vždy mu zůstane zákonná částka na živobytí a může
klidně spát.

Ocitli jste se v podobné situaci? Potřebujete odbornou radu? Otevřeli jsme pro
Vás kancelář v Novém Jičíně, K Nemocnici 18.
Zavolejte na tel. 606 790 695 a domluvte si schůzku.

Připravované kulturní akce
SDH Albrechtičky pořádá v sobotu 14.8.2010 na zahradě u kulturního domu

Letní večer
Projekt řeší doplnění chybějící infrastruktury pro trávení volného času v obci
Albrechtičky v okrese Nový Jičín. Investorem a provozovatelem bude obec
Albrechtičky. Realizací projektu bude vybudováno víceúčelové hřiště v centru obce
určené pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a streetbal. Zázemí hřiště a další
volnočasové aktivity budou umístěny do nové budovy vedle hřiště. Budova je řešena
jako přízemní budova s podkrovím, v přízemí se budou nacházet šatny pro sportovce a
sociální zázemí a také malé fitness zařízení, do kterého bude pořízeno základní
vybavení (posilovací stroje, indolová kola aj.). V podkroví budou vybudovány dvě
větší klubovny (herní místnosti), v každé z nich bude jeden stůl na stolní tenis a
kulečník či stolní fotbal, dále jedna menší klubovna pro hru stolních her (šachů).

K tanci a poslechu hraje skupina: L+P z Kopřivnice
Srdečně zvou pořadatelé.
_____________________________________________________________________

Obec Albrechtičky pořádá v sobotu 11.9.2010 ve spolupráci s místními spolky
a sponzory na zahradě u kulturního domu

Den obce Albrechtičky
Odpoledne bude připraven program, hry pro děti, cimbálová muzika
Kovalíček, Hry bez spolkových hranic.
Večer budeme pokračovat zábavou a tradičním ohňostrojem.

Albrechtičky před sto lety

Volby do zastupitelstva obce 2010
Zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 28. června 2010 stanovilo v souladu
s ustanovením § 67 a § 68 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, počet členů zastupitelstva pro volební období 2010-2014 na 9.
Oznámení o stanovení počtu podpisů na peticích
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 21 odst. 4 stanoví, že „tvoří-li volební
stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební
strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její
kandidaturu“.
Potřebný počet podpisů voličů je pro volební obvod Albrechtičky stanoven takto:
Počet obyvatel obce k 1.1.2010 celkem 714 (711 občanů + 3 cizinci).
Počet podpisů pro nezávislého kandidáta:

29

Počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů:

50

Upozornění k ukládání BIO odpadu
Z důvodu zhoršení složení biologicky rozložitelného odpadu ve sběrných
nádobách, které sváží firma ASOMPO, a.s. vás chceme informovat o odpadech,
které lze do těchto sběrných nádob ukládat :
Odpad, který LZE do sběrných nádob na BRO ukládat :
trávní hmota
plevel
košťaly i celé rostliny
listí
hobliny,piliny
jemné nebo drcené větve
listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
nepoživatelné a nahnilé ovoce
odpad ze zeleně z domácnosti

Dovolená na obecním úřadě a knihovně
Z důvodu čerpání dovolené bude omezen provoz knihovny a obecního úřadu
takto:
Místní knihovna je uzavřena od 12.7.2010 do 25.7.2010.
Obecní úřad bude uzavřen 19.7.2010 do 1.8.2010.

„Z činnosti obecního úřadu“, část šestá
Starost o chudé, sociálně slabší, a charita
I v době před sto lety nebylo lidem cizí pomáhat sociálně slabším nebo chudým
občanům. Dnes tuto roli plní sociální systém se svými dávkami, přídavkami a
podporami, tehdy ležela starost o tyto lidi na obci.
Čas od času přicházely na obec výzvy k podpoře oblastí zasažených nějakou živelnou
pohromou (požáry, záplavy) nebo se konaly různé sbírky. Např. v r.1906 pořádali
sbírku po vesnici kapucíni z Fulneka. Nebylo to ale asi všem vhod, protože výbor se
následně usnesl, aby se jim pro příště sbírka nepovolovala, nýbrž aby se jim přímo
vyplatilo z obecní pokladny 6 K. Nebo na počátku roku 1913 bylo schváleno věnovat
200K do sbírky na Alberta Šípa z Velkého Petřvaldu, který byl postižen požárem,
později ale byla podpora snížena na 100 K.1
Sbírky se ovšem nekonaly jen na účely charitativní, ale i stát si
rád vylepšil svůj rozpočet: „30.6. 1913 - vybídnutí okr.
hejtmanství v úředním listě č.6 b.r. obsažené o provedení sbírky
pro vybudování vzducholoďstva Rakouského. Obecní výbor po
delší debatě se usnáší sbírky takové neprováděti, která by pro
špatné finanční poměry byla bezvýslednou.“
Obec také podporovala své občany, kteří se ocitli v nouzi nebo onemocněli.2 K tomu
existoval dokonce tzv. chudinský fond (neboli také pokladna chudých). Ten existoval
nejprve u fary, později, v roce 1911, se obec rozhodla zřídit vlastní chudinský fond.3
Obec zřejmě měla zodpovědnost za své občany i tehdy, když žili mimo obec. Vyplývá
to z toho, že obec byla často žádána, aby poskytla pomoc občanům, kteří
v Albrechtičkách měli domovské právo. Mohli to být ti, kteří onemocněli na cestách a
dostali se do nemocnice, nebo jiní, kteří žili mimo obec a nemoc nebo jiné okolnosti
jim bránily, aby se o sebe postarali.4 Ne vždy ale byla žádost o podporu poskytnuta.
Tak např. 26.9.1908 výbor rozhodl poskytnout podporu 20 K z chudinského fondu
Kateřině H. pro jejího manžela Františka H. příslušného do Albrechtiček. Když ale o
měsíc později (29.10.) žádal František H. o povoz na přestěhování, tak se s velkým
pochopením nesetkal. Jeho žádost byla jednomyslně zamítnuta. O další měsíc později
předneslo žádost o podporu z chudinského fondu město Vyškov pro vdovu Kateřinu
H. a její dvě dítky. Také tato žádost byla zamítnuta s tím, aby se Kateřina H. i se
svými dítky přistěhovala do Albrechtiček.
Zajímavý je také případ Josefa J. „Starého“, který byl vydržován z obce a toto
„vydržování“ bylo dokonce ve formě „pronájmu“ – na začátku každého roku se
1

viz 6.2.1906 a viz 24.1. a 12.3.1913
Např. 11.7. 1917 bylo rozhodnuto pořídit Josefu K. dřevěnou nohu.
3
8.5, 28.6., 7.9. 1911
4
Např. 4.3. 1907 žádost města Fryštatu o zaslání 10 K za ošetřování a dopravu do nemocnice
Josefa Šmydke;
2

rozhodovalo, kdo a za kolik se o Josefa J. bude starat (podobně se rozhodovalo i o
pronájmu hlídačství nebo poselství, viz níže).5
Na obci dokonce ležela starost postarat se o občany i po jejich smrti (pokud nebyl
nikdo jiný). Tak např. v roce 1907 zaplatila výlohy spojené s pohřbem Antonína
Villerta, které požadovala obec Mošnov.6
Dále se obec také snažila držet ochranou ruku nad těmi, kteří podlehli závislostem –
několikrát se v zápisech během sledovaného období řeší ustanovení dohledu nad
osobami z důvodu marnotratnictví. Např. 12.3. 1913: „Vzhledem k jednání manželů
Josefa a Františky D. pro nerozumné jednání se svým majetkem tak, že obecní výbor
je přesvědčen, budou-li nadále tak jednat, přijdou jmenovaní i se svou rodinou na
obtíž obci. Obecní výbor usnáší se by starosta obce, který celé jednání a hospodářství
dobře zná u Mor. Okr. soudu zakročil, by nad jmenovanými ustanoven byl
opatrovník.“7
Nebo 11.7. 1912: „ Obecní výbor usnáší by starosta obce u soudu zakročil by co
nejdřív byl Emil a Marie T. dáni pod opatrovnictví. Marie T. jest choromyslná a Emil
T. k vůli marnotratnictví.“ Tento problém se v dohledné době nevyřešil – dokazuje to
dochovaný dopis starosty obce odeslaný Emilu T. o 15 let později (11.7.1927):
„Vzhledem k stále se množícím stížnostem vůči Vám, že přechováváte v domě
různé lidi a při tom se oddáváte sám i ostatní přítomní netušenou měrou
alkoholu, na což je z kruhů veřejnosti poukazováno, upozorňuji a zakazuji Vám
provádění v budoucnu podobných nepřístojných věcí. O tom, zdaž budete
respektovati toto nařízení, přesvědčím se sám nebo svými orgány a shledám-li
něco závadného, potrestám Vás bezvýjimečně i ostatních pokutou, v případě
nedobytnosti vězením.“8
Podobně také „kriminální živly“ byly bedlivě sledovány: 25.9.1907 – „O Janu H.
bratrovi Václava H., který se má vrátit z trestnice – navrženo, aby byl umístěn
v pracovním domě v Novém Jičíně.“ „28.11.1907 - na všeobecnou stížnost, že Jan H.
z Mirovské trestnice přišlý, se bez zaměstnání potlouká a při tom stále občanům
vyhrožuje, usnáší se obecní výbor podati na něho stížnost u ck okresního soudu
v Příboře a žádati, by Jan H. dán byl trvale do polepšovny.
Zdravotnictví, hygiena
Do kompetence obecního výboru patřilo také zdravotnictví a dohlížení nad správnou
hygienou. V tomto musel výbor přirozeně respektovat nařízení vyšších orgánů.
V roce 1906 byla na základě takového nařízení („přípisu“) opravena studna před
č.p.85 : „Ohledně přípisu c.k. o. hejtmanství ohledně zamezení břišního tyfu. Studně
před č. 85 má být opravena – nejméně 1 m pod povrchem vyzděna a 30 cm nad

5

9.4.1911 rozhodnuto vydržovat Josefa J. staršího 140 korunami za rok 1910, v roce 1913 už to
činilo 188 K.
6
3.1. 1907 - obec Mošnov se zdráhá hradit výlohy spojené s pohřbem Antonína V. Kromě
Čeňka Dresslera se usnáší zaplatit výlohy – Č.D. je proti zaplacení z obecní pokladny, protože
se měl obecní výbor před pochováním dohodnout, jaký pohřeb se má zesnulému vystrojiti.
7
Nebo 4.3. 1907 -…aby Josef Š. byl vzat pod kuratorství pro marnotratnost.
8
SOA Nový Jičín, archiv obce Albrechtičky, inv. č. 40.

vyzděna, o odtok povrchové vody má být postaráno rygolem. – Stejně se má upravit i
veřejná studna pro školu. Usnáší se opatřit pumpy dřevěné. Na zřízení těchto studní
mají být vybídnuti přispět ti, kteří jich používají (majetníci asi 2 K, nájemníci asi 1
K).“9
V roce 1908 zase bylo nutné zřídit v obci „nemocnici“ – pro případ vypuknutí
epidemie (zvl. cholery). V roce 1908 bylo rozhodnuto pronajmout místnost u p.
Lehnerta na č.p. 100 a o dva roky později byla nemocnice přesunuta na č.p.46, která
tenkrát patřila paní Marii Huvarové. Konkrétně zde byla pronajata jedna světnice a
kuchyň. Všechno muselo být vybíleno a vybaveno potřebnými věcmi. Za další dva
roky M. Huvarová smlouvu vypověděla a nemocnice se zase stěhovala – tentokrát na
č. 96 k p. Janu Dostálovi.
Obec si úzkostlivě hlídala hygienu, protože v té době ještě neexistovaly účinné
prostředky, jak léčit případné epidemie. Proto se kladl důraz i na prevenci. Toto téma
uzavřeme opět citací z tohoto soudku: „2.5.1912 Hrobařům budiš udělena důtka
ohledně hlubšího kopání z důvodu zdravotních.“
Obecní hlídači a posel, rybolov
Všichni jistě známe známé obrázky Josefa Lady, na kterých se občas objevuje i
ponocný – noční hlídač. Pro nás dnes téměř neuvěřitelná postava byla pro naše předky
samozřejmostí. Obecní hlídačství, jakožto zaměstnání nebo přivýdělek (plat za jeden
rok činil v roce 1908 pro jednoho hlídače 100K, v roce 1911 to bylo 110K ), se
pronajímalo každoročně při tvorbě nového rozpočtu. V Albrechtičkách byli hlídači
dva – jednoho platila obec a druhého „kostelní konkurenční výbor“. Někdy jsou
nazýváni „obecní a kostelní hlídač.“10 Hlídači měli hlídat v zimních měsících (tj. od
října do února) na střídačku vždy jeden od 21 h do 24h a druhý od 24h do 4h.
V letních měsících se doba hlídání zkracovala – periody byly od 22 h do 24h a od 24 h
do 3h.11 Zdá se, že hlídači byli zároveň i hrobaři.12
Většinou si tuto službu pronajímali stejné osoby. Po celou sledovanou dobu byl
obecním hlídačem Jan Šnajdar č.p. 44, jeho kolegou do roku 1908 byl Josef Friedel,
mezi léty 1908-1911 František Dybal č.47 a od roku 1911 Josef Falhauer č. 59.13
Hlídači to pravděpodobně také neměli vždy lehké, jejich autorita určitě nedosahovala
autority policie a někdy asi docházelo k potížím. Naznačuje to následující citace
z jednání obecního výboru ze dne 21.2.1912: „Jak zjištěno, jest znepokojován obecní
a kostelní hlídač ve službě od osob nepovolaných, následkem čehož usnáší se obecní
výbor by představenstvo obce v té věci patřičné kroky učinilo.“
Mezi další služby, které obec „pronajímala“ patřilo poselství. K tomuto zaměstnání
nejsou v pramenech k Albrechtičkám žádné specifické informace. Jen jednou je
zmíněn obecní posel v souvislosti s doručením oznámení o konání mimořádné schůze

9

25.8. 1906
viz zápis 29.1.1908
11
Tamtéž
12
30.9.1908 se hledala osoba, která by převzala místo kostelního hlídače a hrobaře místo Josefa
Frydla. Nejprve se nikdo nepřihlásil, o měsíc později, byl tímto ustanoven František Dybal č.
47.
13
Viz zápisy ze dne 21.1.1906, 29.1.1908, 30.9.1908, 5.10.1908, 20.1.1909, 23.1.1911.
10

výboru.14 Obecně však platí, že obecní posel roznášel soudní nebo obecní obsílky a
vyhlašoval po vesnici důležité informace (tj. plnil funkci „obecního rozhlasu“).
Obecním poslem po celé sledované období byl Jan Vlk. který za svou práci dostával
78 K v roce 1906 a 120 K v roce 1911.
Jan Vlk si také kromě poselství pronajímal i rybolov v řece Odře, v roce 1911 to bylo
za 11K 30 h. Rybáři jistě ocení pár dalších citací věnujících se jejich koníčku.
„Jan Vlk – nájemník rybolovu v Odře žádá o slevu dosavadního nájmu. Žádost svou
odůvodňuje tím, že ryb je v řece Odře čím dál tím méně a to následkem přetékání vody
z cukrovaru do Odry a následkem toho, že ryby, zvláště štiky při velké vodě přechází
do rybníků a tam zůstávají. – vyhověno.“
„Nájemník rybolovu Jan Vlk dal stížnost o ponechání mu rybolovu v řece Odře
v nájmu za dřívějších nájemních podmínek a ceny 11K 30 h ročně na dalších 10 let.
Tedy od 1.7.1912 do 30. 7. 1922. Obecní úřad žádosti dřívějšího nájemníka vyhovuje
s podmínkou, když se tento zaváže, že z cizí obce žádného společníka nepřijme a
žádného lístku cizímu nevydá. Přítomný nájemce jest srozuměn s podmínkami.“ 15
Kromě obecního poselství, hlídačství, rybolovu a vydržování Josefa J. Staršího,
pronajímala obec pekárnu (byla ve výminku obecního hostince), obecní pastviny,
obecní honitbu a vydržování obecního býka (tj. krmení, ustájení a samozřejmě také
přijímání peněz za tuto práci) – zkrátka vše, z čeho plynul nějaký možný příjem.
Milan Myška, kronikář

Uzavírka silnice II/464
Oznámením o zahájení správního řízení Městského úřadu v Bílovci jsme byli
informováni o připravované uzavírce silnice II/464 v úseku od křižovatky
III/46428 (na Bartošovice) po křižovatku III/46431 (na Albrechtičky) v době od
26.7. do 20.8.2010 v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce a modernizace
silnice II/464 Studénka-Mošnov“.
Objízdná trasa pro osobní dopravu bude vedena přes obec Sedlnice, objízdná trasa
pro nákladní dopravu bude vedena přes Nový Jičín, autobusová doprava bude
vedena po místní komunikaci kolem zámku v Nové Horce.
Po jednání Města Studénka s firmou SKANSKA se podařilo dosáhnout dohody a
bude i pro osobní dopravu občanů Albrechtiček povolen průjezd po místní
komunikaci kolem zámku Nová Horka.
Je třeba počítat s tím, že i na této místní komunikaci bude provoz řízen světelnou
signalizací a bude docházet k dalšímu zdržení.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci červenci 2010 oslavila své životní jubileum
Paní Anna Jakubová
Do dalších let ji přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci červnu 2010 jsme se rozloučili s naší spoluobčankou
Paní Libuší Jahnovou
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