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Zabezpečeno bohaté občerstvení.

Žumpa, domovní ČOV nebo kanalizační přípojka?
Otázkou likvidace odpadních vod se zabývá nejeden majitel domu, ať už se jedná o řešení
nevyhovujícího stavu nakládání s odpadními vodami ze stávajících nemovitostí nebo
budoucího stavu při výstavbě nemovitostí nových. Tyto informace by vám měly pomoci se
lépe orientovat v dané problematice, nastínit klady či zápory jednotlivých možných řešení
a ulehčit rozhodování, jaký způsob likvidace odpadních vod z domácnosti je pro vás ten
nejvhodnější.
Ať již zvolíme jakýkoli způsob likvidace odpadních vod, vždy bychom měli mít na paměti,
že čisté životní prostředí a konkrétně čistá voda ve vodních tocích je jedním ze základů
zdravého života a vyžaduje naši ochranu.
ŽUMPA – je konstruována jako těsná jímka a její technický stav musí být pravidelně
kontrolován. Odpadní vody pouze shromažďuje, je tedy nutné zajistit její pravidelné
vyvážení. Uplatnění najde především v oblastech, kde není vybudována kanalizace a u
rekreačních objektů. Náklady na vybudování žumpy se pohybují v rozmezí 40-55 tisíc Kč,
v závislosti na objemu jímky.
Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) – pracuje na principu biologického čištění
odpadních vod mikroorganismy. Vypouštění odpadních vod z domovní ČOV je možné do
vodního toku nebo přes půdní vrstvy do vod podzemních. Nevýhodami domovních ČOV
jsou vyšší pořizovací náklady (pohybuje se v rozmezí 50-65 tis. Kč), vyšší provozní
náklady (spotřeba el.energie), nutné kontinuální zatížení odpadními vodami.
Kanalizační přípojka
Napojení odpadních vod na kanalizace pro veřejnou potřebu představuje nejefektivnější a
nejméně finančně náročný způsob likvidace odpadních vod z domácností. Náklady na
vybudování kanalizační přípojky do stokové sítě hradí majitel nemovitosti, která je na
kanalizační řád připojována a pohybují se v rozmezí 1-2 tis. Kč za 1 m kanalizační
přípojky v závislosti na místních podmínkách.
Převzato z materiálu Moravskoslezského kraje

Kanalizace a ČOV v Albrechtičkách
Jak již bylo napsáno v červnovém zpravodaji, naše obec neuspěla se svou žádostí o dotaci
na výstavbu kanalizace a čistírny v obci. Nicméně naše žádost byla zařazena do zásobníku
projektů. Státním fondem životního prostředí nám bylo vysvětleno, že v další výzvě
nebudeme muset podávat novou žádost. Překvapením pro nás bylo, když byl 30.7.2010
zveřejněn harmonogram výzev pro předkládání žádosti do OPŽP pro následující měsíce. V
harmonogramu výzev se nachází i námi požadované opatření - "Snížení znečištění z
komunálních zdrojů - v aglomeracích pod 2 000 EO" a to v termínu pro předložení žádosti
říjen/listopad 2010. Bohužel, u tohoto opatření je podmínka, že dané opatření lze realizovat
pouze v kombinaci s opatřením - "Zlepšení jakosti pitné vody - výstavba a dostavba
rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, výstavba a
intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vody v obcích pod 2000 obyvatel", což
znemožňuje podat upravenou žádost - "Kanalizace a ČOV Albrechtičky" v tomto termínu.
Nezbývá nám tedy nic jiného než opět čekat na další možnost podat žádost nebo očekávat,
že se objeví nevyčerpané peníze, které budou převedeny na projekty v zásobníku.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Albrechtičky před sto lety
Z činnosti obecního úřadu“, část sedmá
Spory
Stejně jako v dnešní době, i před sto lety čas od času docházelo ke sporům. Některé
jsou dávno zapomenuty, některé, zvláště ty, které se týkaly obecních záležitostí a
projednávaly se ve výboru, jsou alespoň v náznaku dochovány v zápisech z jednání
výboru. O některých už byla řeč (spor s velkostatkem o vodu a o chodník, se
Studénkou o novou lávku, s občany o úpravu cest, s Mošnovem a Sedlnicemi o
svedení vody do dědinového potoka), některé pro úplnost zbývá ještě připomenout:
3.5.1906 „Starosta sděluje, že na Dulkách, sedlnických lukách, jsou výstražné tabule,
jimiž se chodění po Důlkách zakazuje – usneseno napsat do Sedlnice, aby tabulky byly
odstraněny, neboť chodník dlouholetým vydržením práva nabyl.“ (šlo o chodník
k sedlnickému nádraží)
8.5. 1907 „Čeněk Dresler informuje, že občané Sedlničtí vyházeli nové příkopy, které
svedli do dědinového potoka, čímž se majetek občanů octl v nebezpečí.“ (má se
informovat c.k. úřad a má se zakročit)
18.2. 1908 „Pokladník sděluje, že obec Studénka již několik let se zdráhá platit
náhradu za vysekávání ledu kolem pilířů u oderní lávky. Usnáší se, že se má
vybídnout, aby dlužné částky zaplatili.
19.10. 1910 „Jak zjištěno, berou velmi často občané ze Studénky písek z řeky Odry od
strany Albrechtičské. Usnáší se obecní výbor požádati představenstvo obce ve
Studénce, by vyhlásilo veřejně v tamní obci, že obec nadále bráti písek s této strany
nedá.“
A ještě jedna perlička:
19.4.1910 Na stížnost místních občanů v záležitosti kočujících společností, které se
velmi často zdržují po několik dnů a tímto obtěžují občanstvo žebráním. Usnáší se
obecní výbor, by od těchto společností, které chtějí odbývat hry v obci platili tito 5
K denně a obnosy tyto napřed zaplatili, totéž platí o cigánech.
Poslední, co zbývá k úplnému vyčerpání tématu činnosti obecního úřadu před sto lety
(než přejdeme na farnost, spolky atd.…) je škola a školní záležitosti. O té před sto lety
se více dozvíte ale až příště, nyní bych si dovolil udělat malou časovou odbočku:

obr. V. Janáček ve středních letech

Albrechtičky před dvěma sty lety
Následující text je vzat z textů, které na konci 19. století sepsal
Vincenc Janáček. Tento slavný zdejší učitel je asi většině z vás
známý, neboť má na zdi školy pamětní desku a je strýcem ještě
slavnějšího Leoše Janáčka. Někteří si určitě vzpomenou na úryvky
z opisu jeho kroniky, které byly citovány v publikaci „Albrechtičky
1411-2000“.1
1

manž. KALOCSÁNYIOVI, KILNAROVÁ Martina: Kronika Obce Albrechtičky, Albrechtičky 2000.

Troufám si ale odhadnout, že už málokdo držel v ruce edici slavného Janáčkova díla: „Životopis
Jiříka Janáčka“.2
A jsem si téměř jist, že nikdo z vás nenahlédl do spisů, které Vincenc Janáček vytvořil, protože
ty jsou uloženy v oddělení hudby Moravského zemského muzea v Brně. Vincenc Janáček se
totiž na sklonku života kvůli neshodám s některými tehdejšími občany odstěhoval do Kateřinek
u Opavy, jeho díla pak přešla na dědice a od nich je pak v 50. letech koupilo muzeum.
V Albrechtičkách byl znám jenom zlomkový opis (11 stran) jeho díla: „Kronika Albrechtic“,
který pořídil ve 20. století pan učitel Alois Demel3. Větší kus textu (asi 42 stran) se nachází ve
farní kronice, kterou sepsal pan farář Antonín Šnajdar v roce 18974. A konečně na paměti
nadučitele Janáčka se odvolává i jeho nástupce ve funkci František Hradil, který oficiálně začal
psát v roce 1927 obecní kroniku (v té však není z Janáčkových textů uvedeno více, než ve farní
kronice). Všechny tyto texty jsou opravdu jen zlomkem děl, které Vincenc Janáček vytvořil.
Celkem napsal mezi léty 1895-1898 čtyři rozsáhlá díla. První, nejrozsáhlejší dílo napsal
v němčině (163 rukopisných stran).5 Po naléhání potomků se potom rozhodl tento text postupně
přeložit i do češtiny a z toho vzešly: Kronika obce Albrechtic (208 stran, 1896), Životopis Jiříka
Janáčka (94 stran, 1897) a Kronika kostela a fary (54 stran, 1898). Jak zanedlouho uvidíte,
Janáček píše velmi čtivě a vtipně o věcech, z nichž většina už je
dávno zapomenuta. Vzhledem k tomu, že dle mého názoru se jedná o
poklad, který by se neměl schovávat, tak připravuji na příští,
jubilejní, rok edici všech Janáčkových spisů, tak aby se každý z vás
mohl seznámit s nejstarší kronikou Albrechtiček. Původně slibovaná
výroční publikace o dějinách obce tedy musí ustoupit na pozdější
dobu (a to nejen kvůli Janáčkovi, ale i kvůli jiným materiálům a
zdrojům informací, které prostě není možno zpracovat do solidní
podoby v tak krátkém čase).

Obr. Fotografie V.J. z doby, kdy psal paměti
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JANÁČEK Vincenc, Kronika Jiříka Janáčka, Opus Musicum, Brno 1985, k vydání připravil,
poznámkami a doslovem opatřil dr. Jiří Sehnal. Životopis Jiříka Janáčka je známý především
mezi muzikology, kteří ho zkoumali právě proto, že Jiří Janáček byl dědem Leoše Janáčka. Viz
HELFERT Vladimír, Leoš Janáček, Brno 1939; PŘIBÁŇOVÁ Svatava, Nové poznatky k rodokmenu
Leoše Janáčka, ČMM, Brno 1984; TATÁŽ, Leoš Janáček, Praha 1984.
3
Spisek je uložen na místním úřadě ve skříni pana starosty.
4
P. farář sice neuvedl zdroj uvedených informací, ale po srovnání s Janáčkovými díly zjistíme,
že se jedná většinou o převzatý nebo upravený Janáčkův text - viz Pamětní kniha kostela a fary
v Albrechtičkách s. 12-42. Pan farář převzal většinu textů z Kroniky kostela a fary, vynechal jen
některé kapitoly, které řešily spory Janáčka s některými občany nebo byly příliš osobní, některé
kapitoly zkrátil. Dále vybral některé kapitoly z Kroniky obce Albrechtic. Pikantní je, že pan
farář skončil citací Janáčkova příběhu o povodních z roku 1830, a to v polovině dějství, takže
v jeho podání vyznívá příběh tragicky, na rozdíl od Janáčkovy verze. Ale o tom zase někdy
jindy.
5
JANÁČEK Vincenc, Gedenkbuch der Familie Janáček nebst einer Chronik der Schule, Kirche,
Pfarre und Gemeinde Olbersdorf (Klein) in Mähren.

Jak si Jiří Janáček z kostelního kopce zahradu zařídil10

Vincenc Janáček

Kterak Jiří Janáček k nové školní budově přišel6
Dle Josefinského patentu měla v každé obci, kde počet dítek 40 obnášel, škola
zařízena býti. I obec Albrechtice ucházela se o školní budovu, ale nalezla na
vrchnosti7 a Sedlnickém faráři8 veliké protivníky, neb vrchnost měla k tomu materiál
dáti a farář se obával, že skrz to sedlnický rektor štolu9 z Albrechtic ztratí. Tu byla
obec nucena proti tomu odpor rekurrirovati a rekurs dopadl v její prospěch. Poněvadž
obci konkurenční patent tykajíc se stavby škol vydán nebyl, tu vystavěla obec školní
budovu v roku 1785 na své útraty. Ale jaká to byla škola! Sprostá chalupa, z nepálené
cihly, nemajíce potřebného světla, bez ohrady a bez záchodu. První učitel byl Alois
Jurášek, druhý Antonín Jurášek, synové rektora z Klimkovic. První pobyl tam 10 a
druhý 2 léta. Když můj otec jako třetí učitel do Albrechtic přišel, zhrozil se nad tu
budovu, zvlášť ale když doslechl, že obec z nedostatku vědomosti o konkurenčním
zákoně ji na své útraty vystavěla, umínil si, že všechno vynaloží, by školní budovu dle
předpisů zákona dostal. I přemýšlel, kterak by tu chalupu, která ostatně pevně jako
bašta vystavená byla, zničil. Začal tedy během času v noční době jeden trám ve školní
světnici ve svých základech oslabovati, cihly kolo něho na hůře odstraňovati, kolo
něho hodnou díru vyhloubati, a když tak pomalu i tu skrz to povstalou díru kolo něho
ve školní světnici papírem zalepil, tu uvázal tento trám na huře na silný provaz a
zbavil ho poslední opory o zeď. Když již všechno opatřeno bylo, tu jednoho dne ke
konci školního vyučování poslal svou ženu (mou matičku) na hůru a pravil jí: „Když
uslyšíš, že dítky vycházejí ze školy ven a já potom ze školníma dveřma hodně
zabouchnu, tu odvaž ten provaz a pusť ten trám dolů.“ Pak se pomodlil s dítkami,
vyprováděje je ven a jako poslední bouchnul notně s dveřmi školní světnice. Na to
spustila jeho žena provaz a trám, o hrůza! S hrozným rachotem se do školní světnice
zřítil, roztřískal několik lavic a zahalil světnici v nesmírný prach a dým. Jiří Janáček
hned pádí za dětmi a křičí: „Děti! Děti! Pro Boha, co se to stalo za neštěstí, podívejte
se jen, anděl strážný vás ochránil před hroznou smrtí. Děti to vidouc domů spěchaly a
vykládaly, jak jich andělíček strážný před smrtí uchránil. I netrvalo to dlouho, celá
obec před školu stála, každý chtěl tuto hroznu spoustu ve školní světnici viděti velebě
při tom anděla strážce, že jejich dítky tak zázračně před hroznou smrtí zachránil. Jiří
Janáček hned v tom hrozném případu učinil na krajském úřadě v Hranicích oznámení,
načež ve 3 dnech vyšetřovací komisy se dostavila, při kteréž uznáno, že tato budova se
za školní budovou nehodí, a v roku 1810 vystavena byla nová škola dle zákona
nákladem vrchnosti a obce. Celá stavba stála 12 000 zl. Tato školní budova potrvala
ve svém stavě až do roku 1869, kdež o jedno poschodí rozšířena byla.
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JANÁČEK Vincenc, Kronika obce Albrechtic, MZM oddělení dějin hudby, sig. D384LJ, s. 63.
Vysvětlivky k této části textu jsem převzal z výše uvedené edice Životopisu Jiříka Janáčka
7
Myšleni jsou samozřejmě hrabata von Vetter z Nelhuble – Nové Horky.
8
Albrechtičky nebyly v té době samostatnou farností, ale patřily k Sedlnici.
9
Štola = poplatek za duchovní výkon. Zde šlo pravděpodobně o to, že sedlnický rektor (tj.
učitel) dojížděl do Albrechtiček hrát na varhany nebo zpívat na pohřbech atd. a pokud by
Albrechtičky měly vlastního učitele, hrozilo by, že tento příjem ztratí. (Tak se taky později
opravdu stalo).

Velmi ho to rmoutilo, že nenalezl při nastoupení toho místa žádné zahrady, neboť byl
veliký milovník zahradnictví a květinářství. Nynější školní zahrada byla tehdá obecní a
každý rok se pronajímavala. To přimělo Janáčka k tomu, že by si z toho pustého
kostelního kopce zahradu udělal. Škapíroval11 tedy tento kopec, pak navezl z Odry na
něj dobré hlíny, ohradil plotem a posadil škarpy květinami a potomně i ovocnými
stromy. Co ho to práce a peněz státi muselo, až takovou kamennou plochu v zahradu
proměnil. Tato zahrada sloužila kostelu k veliké okrase, neb tam prostíraly se nyní
krásné květiny a stromy s vzácným ovocem. Z této zahrady postoupil jsem v roku 1850
dolní část na vystavění farní budovy a později i tu horní část na vystavění hrabětí
krypty.
Obr. Ukázka rukopisu V.Janáčka

Kterak Jiří Janáček k nynější školní zahradě přišel12
S touto zahradou pod kostelem nebyl on spokojen, neb on byl také veliký milovník
ovocných stromů, přál si tedy zahrady, ve které by si mohl školku pro ovocné stromy
zříditi. Protož také později tuto obecní zahradu v nájem vzal a v ní si malou štěpnici
pořídil. Když ale v roku 1815 nařízení přišlo, že při každé škole musí školní zahrada
býti, tu se Janáček zaradoval a pravil: „Toť jest zahrada má!“ a zřídil z ní stromovou
štěpnici. Tu teprv nastala pro něho velká úloha! On v ní ve dne v noci pracoval a po
několika letech se jemu vyplnilo: Komu se nelení, tom se zelení. Za několik roků měl
krásnou štěpnici a brzy užitek přinášela. Počet ovocných stromů vzrostl až na 2000
kusů, které, když vzrostly, za pěkné peníze do okolí předal. Tehdá byla jeho štěpnice
první v okolí, a proto měl odbyt hojný. Přitom vyučoval žáky v letní době ve šlechtění
stromů, povzbuzoval jich, aby i oni si doma nějaký divoký stromek naštípili, a dával
jim k tomu révy13 a také pilné žáky šlechtěnýma stromky poděloval a brzy bylo viděti
v obci, kde posud žádného šlechtěného stroma nebylo, šlechtěné stromy s krásným
ovocem. Tato štěpnice poskytovala mu potomně při jeho malém služném velikou
výpomoc, obvzlášť, když již syny ve študiích měl.
Milan Myška, kronikář
10

JANÁČEK Vincenc, Životopis Jiříka Janáčka, MZM odd. dějin hudby sig. D388 LJ, s. 41- 42.
Škapírovat = skopat svah, z italského scarpare.
12
JANÁČEK Vincenc, Životopis Jiříka Janáčka, s. 42-43.
13
Réva = ratolest nebo roub
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JAGELLO 2000 – dopis ke dni NATO

Vážení občané,
za několik málo dní se uskuteční již desátý ročník Dnů NATO v Ostravě. Ze
skromné regionální akce se stal prestižní mezinárodní projekt, ojedinělý svým
bezplatným vstupem, na jehož vývoji máte částečně podíl i Vy. Díky Vašim
připomínkám, podpoře a strpení se může náš region a Letiště Leoše Janáčka
Ostrava, v jehož sousedství žijete, stát na několik dní středem zájmu desetitisíců
návštěvníků samotné akce a také diváků u televizních obrazovek po celém světě.
Letošní rok je významným z několika pohledů. Tím, asi nejdůležitějším, je
skutečnost, že souběžně s Dny NATO v Ostravě se uskuteční první oficiální Dny
Vzdušných sil Armády České republiky. Tím druhým, neméně významným, je
připomenutí si významného 70. výročí bitvy o Británii - jedné z nejdůležitějších
bitev v lidské historii. Chtěli bychom tak vzdát hold všem, kterým vděčíme za
těžce vybojovanou svobodu. Dny NATO v Ostravě přitom zůstávají akcí, na které
se návštěvníci mohou setkat s technikou a práci profesionálů nejen z elitních
armádních jednotek, ale rovněž složek integrovaného záchranného systému.
V mnoha případech, jako vždy, v podobě českých a evropských premiér.
Rovněž budeme pokračovat v zaběhnuté tradici nabídky v podobě výjimečného
zážitku určené pouze pro žáky základních škol, popřípadě děti z mateřských
školek, obcí z bezprostředního okolí letiště. Opět připravujeme populární Branné
dopoledne s možností prohlídky speciální techniky a umožní-li nám to časový
harmonogram příprav, rádi bychom dětem nabídli možnost exkluzivní prohlídky
některého z letadel či samotného areálu akce v průběhu příprav.
Organizace takovéhoto projektu je dlouhodobou záležitostí a patří tak zde vyslovit
dík zástupcům místních samospráv obcí, které jsou dotknuty jeho organizací, za
to, že s nimi můžeme pravidelně konzultovat veškeré naše kroky a rozhodnutí
nezbytné pro zdárný průběh. Naše společná akce, protože Vaše obec je čestným
partnerem, sebou samozřejmě přináší i řadu úskalí a omezení. Tím nejpalčivějším
je jistě dopravní obslužnost. Jsme si vědomi, že na několik zářijových dní
ovlivníme život ve Vaší obci. Věřte, že je naší snahou co nejvíce eliminovat
omezení, která zákonitě vyvstanou. Nejvýraznější z nich přitom bude opětovné
sedmidenní uzavření komunikace mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a
Albrechtičky od pondělí 13. září 2010. K tomuto kroku jsme přistoupili po
dohodě se zástupci obcí, dopravní policie, Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje a odborů dopravy příslušných měst s rozšířenou působností z důvodu snahy
o zajištění co největší bezpečnosti na obecních komunikacích.
Vážení občané, věřím, že veškerá omezení a případné komplikace, zejména
dopravní, přijmete s nadhledem a podpoříte X. Dny NATO v Ostravě & I. Dny
Vzdušných sil Armády České republiky Vaši návštěvou letištního areálu ve dnech
18. a 19. září 2010.
V úctě,
Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000

TJ Sokol informuje
Rozlosování II. ligy národní házené mužů - podzim 2010
NE
NE
SO
NE

29.8.2010
5.9.2010
11.9.2010
12.9.2010

10:30
10:00
16:00
10:30

Draken Brno
Sokol Albrechtičky
TJ Sokol Pod. Újezd
TJ Sokol Dobruška "B"

:
:
:
:

NE
SO
SO
NE
NE

20.9.2009
25.9.2010
2.10.2010
3.10.2010
10.10.2010

10:00
16:00
16:30
10:15
10:00

Sokol Albrechtičky
Sokol Albrechtičky
TJ Sokol Vracov
SK NH Veselí n/M.
Sokol Albrechtičky

:
:
:
:
:

SO
NE

16.10.2010
17.10.2010

16:00 Sokol Albrechtičky
10:00 Sokol Albrechtičky

:
:

Sokol Albrechtičky
SSK Vítkovice
Sokol Albrechtičky
Sokol Albrechtičky
TJ Sokol
Rokytnice
TJ Pustějov
Sokol Albrechtičky
Sokol Albrechtičky
SK Studénka
SK Autonot
Jihlava
KNH MS Brno

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci srpnu 2010 oslavili své životní jubileum
Paní Jiřina Frýdlová
Paní Věra Škopková
Paní Alena Kilnarová
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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