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Projekt: Centrum volného času Albrechtičky
Dne 5.8.2010 byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem stavby Centrum volného
času Albrechtičky společností Beskydská stavební, a.s., Třinec, která byla vybrána ve
výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku financovanou z z rozpočtu Regionální
rady, registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00524. Cena stavebních prací dle
smlouvy činí 6.845.714,- Kč – pro srovnání cena stanovená rozpočtem projektantů
byla 8.912.660,- Kč.
Dne 10.8.2010 bylo firmě
předáno staveniště a od
16.8.2010 probíhají stavební
práce. Do dnešního dne byly
vybudovány základy stavby
se
zabetonováním
základové desky a bylo
započato s hrubou stavbou.
V tomto
týdnu
bude
zahájena
i
výstavba
víceúčelového hřiště.
Dle smlouvy o dílo by měla
být celá stavba včetně
venkovních
úprav
dokončena do 30.4.2011.

Placení popelnic
Oznamujeme občanům, že složenky, které byly doručeny poštou od
firmy OZO Ostrava za svoz popelnic platíte na účet Obce Albrechtičky.
Úhradu můžete provést bez dalších poplatků v hotovosti na obecním
úřadě.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva obce
Albrechtičky se uskuteční ve dnech :
v pátek 15. října 2010 v době od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 16. října 2010 v době od 08:00 do 14:00 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu ČR
nezíská ke zvolení v 1.kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných
hlasů, uskuteční se druhé kolo do Senátu Parlamentu ČR ve dnech :
v pátek 22. října 2010 v době od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 23. října 2010 v době od 08:00 do 14:00 hodin
Seznamy voličů
Do seznamu voličů je možno nahlédnout na obú. Volič si může ověřit
zda je v seznamu voličů zapsán a to do středy 13.10.2010 do
16,00hodin.
Voličské průkazy-pouze pro volby do Senátu PČR
Volič může požádat o vydání voličského průkazu už od 25.06.
písemných doručením nejpozději do 8.10. nebo osobně do 13.10 do
16:00 hodin. (voličský průkaz se vydává voliči nejdříve 30.9.)Volič
může s voličským průkazem hlasovat ve kterémkoliv volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu č.67)
Hlasovat mimo „svůj“ volební okrsek ve volbách do zastupitelstva
obce NELZE.
Umožnění volby mimo volební místnost
Volič může požádat obecní úřad,nebo ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Oznámení o době a místě konání voleb
Místem konání bude malý sál KD. Bližší inf.o době,místě a prokázání
totožnosti a státního občanství bude uvedeno v „Oznámení“, které bude
zveřejněno na úřední desce a na web.stránkách obce od 30.9.2010
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky a informační letáky budou voličům doručeny
nejpozději do 12.10 na adresu jeho trvalého pobytu. V případě druhého
kola voleb je voliči obdrží přímo ve volební místnosti.
Více informací na stránkách : www.mvcr.cz/volby.aspx, www.czso.cz,
www.volby.cz.
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Český pohár mužů
Oddíl Národní házené TJ SOKOL Albrechtičky zve příznivce národní házené
na osmifinále Českého poháru mužů a to v sobotu 23.10.2010 od 8 hodin na
hřišti u sokolovny.
Osmifinále se zúčastní druholigová
Pustějova, Rokytnice a Albrechtiček.

družstva

Vítkovic,

Studénky,

Cvičení pro ženy
Od 20.9.2010 bude zahájeno v sokolovně cvičení pro ženy:
v pondělí

cvičení s Evou

od 19,30 h.

v úterý

cvičení s Ludmilou

od 19,00 h.

Zájemkyně o cvičení se mohou v těchto dnech cvičení zúčastnit.

v úterý

28. září 2010

na

SVATOVÁCLAVSKÝ DEN
mše svatá ke cti svatého Václava
v 9 hodin v chrámu svatého Mikuláše.

15.ročník SVATOVÁCLAVSKÉHO KROSU
Terénní závod s možnými i nemožnými překážkami,
určený všem, kdo mají chuť si zasoutěžit v podzimní
přírodě.
Zahájení závodu v 10 hodin u skautské klubovny.
Soutěž tříčlenných družstev v kategoriích dívky a hoši,
(u kombinovaných družstev, se kategorie určuje podle
převažujícího
počtu
členů
družstva).
Podmínka účasti: Celkový
součet
let
všech
tří
soutěžících,podle
roku
narození,
může
být
maximálně 34!
Ukončení kolem 14. hodiny.
Na vítězná družstva čekají
drobné ceny.
S sebou: sportovní obuv a
oblečení,svačinu,
skauti
skautský
kroj na mši
svatou a na
zahájení
závodu.

Albrechtičky před sto lety

Reklama

„Škola“, část 1.
O dějinách školy v Albrechtičkách můžeme informace získat z více pramenů.
Především jsou to školní kroniky, které mimochodem patří mezi nejstarší kroniky
v obci,1 dále zápisy z jednání obecního zastupitelstva a také zápisy z jednání školní
rady. Další materiály se nachází v okresním archivu v Novém Jičíně.2
Školní záležitosti
O školních věcech tenkrát rozhodovali učitelé, zvláště tzv. řídící učitel (říkalo se mu
také nadučitel nebo správce školy), školní rada, obecní výbor a také okresní školní
rada. Obecní výbor se staral především o materiální podporu školy – povoloval opravy
a financoval je, volil své zástupce do školní rady.
Školní rada
Školní rada byla pětičlenná a skládala se z nadučitele, faráře a dalších tří členů. Tyto
tři členy volil obecní výbor na 6 let. Volby probíhaly co tři roky doplňovacím
způsobem – jeden rok byli zvoleni dva noví členové a jeden zůstal starý a po dalších
třech letech zůstali dva staří a byl zvolen jeden nový člen a jeden náhradník. Funkční
období předsedy a místopředsedy bylo jen tříleté, tak aby po každých doplňujících
volbách mohl být zvolen předseda nový.
Rada se scházela obvykle 6-7krát do roka, někdy více, někdy méně3 a mezi její
kompetence patřilo mnoho záležitostí. Rada převážně řešila majetkové záležitosti –
tzn. rozpočet, vybírání školného, nákup nových pomůcek a opravy. Pravidelně
každoročně rada rozhodovala o tom, které děti z chudých rodin budou osvobozeny od
školného4 a které budou poděleny ošacením z nadace Anny Friedlové.5 V letech 19071914 se rada intenzivně věnovala hledání řešení přestavby školy (více v některém
dalším pokračování). Mezi kompetence rady patřily i záležitosti týkající se přijímání
1

První školní kroniku s názvem „Kronyka školy Albrechtické od roku 1787“ sepsal Vincenc
Janáček roku 1872, pravidelné zápisy se v ní objevují od roku 1876. Já jsem převážně čerpal
z druhé kroniky, která zachycuje období 1897-1945. Všechny kroniky jsou uloženy v místní
škole.
2
Jde převážně o třídní knihy, katalogy a seznamy žáků. Tyto materiály jsou zatím archivně
nezpracované a tudíž obecně nepřístupné, přesto se mi ale podařilo se svolením ředitele archivu
do části archiválií nahlédnout.
3
Frekvence zasedání rady záležela asi hodně na problémech, které bylo třeba vyřešit a
pravděpodobně také na lidech, kteří v radě zasedali. Většinou se rada scházela 6krát do roka, ale
např. mezi léty 1904-1907 se zasedalo ročně jen dvakrát. Největší počet porad se uskutečnil
v roce 1912, kdy se rada sešla devětkrát.
4
Školné bylo rozděleno podle majetku – některé děti platily základní plat, chudší deti sníženou
sazbu a některým dětem se školné odpouštělo v plné výši. Např. v roce 1913 činilo školné 3K
84 ha za celý rok nebo 2K 88h za ¾ roku a snížené 1K 28h za celý rok nebo 96 h. za ¾ roku.
5
Nenašel jsem zatím v pramenech bližší informace o vzniku této nadace, ale pravděpodobně
jistá Anna Friedlová zanechala kdysi určitou částku v záložně v Příboře, přičemž úroky z této
částky (činily necelých 60K) se měly použít na zakoupení ošacení pro chudé děti. Podobně nás
školní kronika v roce 1903 informuje, že jistá Judita Friedlová v poslední vůli zanechala 300
K pro chudé děti v Albrechtičkách. Ty se měly uložit a z jejich úroků platit šaty právě pro tyto
chudé děti.

nových učitelů (rozhodoval o něm ale okresní školní výbor na doporučení výboru a rady).
Zajímavé je, že se rada věnovala i docházce dětí do školy a chování dětí. Několikrát se před
radou řeší absence dětí a udělují důtky rodičům, aby „pilněji své dítky do školy posílali“.
Členové školní rady v letech 1890-1917
Josef Pavlík –1890 – 1908, 1911-1917,
předsedou 1890-1893
Čeněk Dressler (1893-1905 předseda)
Josef Šajtar (1890-1893)
Josef Monsport (1890-1893)
Vincenc Huvar č. 52 (1893 – 1899)

Alois Huvar č. 39 (1899 – 1911 z toho v letech
1905-1911 předsedou)
Josef Šajtar č. 40 (1905-1908)
Felix Šnajdar (1908-1914)
Josef Demel (1911-1917 zároveň i předsedou)
Augustin Šajtar č. 23 (1914-1917)

Školní rok
Školní rok na rozdíl od dnešních dnů začínal až v polovině září (16.9. nebo 17.9.),6 a
končil většinou v polovině července7. Je ale třeba opět připomenout, že některé děti měli
tzv. „úlevy“ od vyučování – byly omluveny z vyučování během sezónních prací, kdy
vypomáhaly doma, takže do školy chodily jen během zimního období (1.11. – 30.3.).
Těchto žáků nebylo nijak málo - např. v roce 1914 mělo úlevy v druhé třídě 22 děvčat a 16
chlapců z celkového počtu 113 žáků. Z této praxe vzniklo pravděpodobně i jedno krásné
slovo a to „úleváci“ – čili ti, kteří „mají úlevy“.8 Tyto úlevy byly zrušeny až za první
republiky tzv. „Malým školským zákonem“ z roku 1922,9 i když v Albrechtičkách
navrhoval zrušit úlevy Josef Pavlík už v roce 1913.10
Co se týká začátku denního vyučování, tak k tomuto se váží jen dvě zmínky. První je
z roku 1891, kdy na žádost rodičů byl přesunut začátek vyučování od 20.5. na desátou
hodinu. Je tedy pravděpodobné, že vyučování před touto, pravděpodobně dočasnou
úpravou, začínalo obvykle v 9 hodin. Někdy v pozdějších dobách ale muselo dojít
k posunutí začátku vyučování, tak jak je obvyklé dnes – a to na 8. hodinu. Pokud tento
článek náhodou čte dítě školou povinné a závidí svým předkům, že to měli skvělé, že
začínali školu až v devět nebo v deset hodin, tak ho asi vyvedu z omylu. Začátek
vyučování nebyl tak pozdě proto, aby se děti dobře vyspaly, ale především proto, aby
předtím, než půjdou do školy, stihly napást dobytek. To vyplývá z následující ukázky
z roku 1916, kdy rodiče v souvislosti se změnou času opět žádají o posunutí začátku
vyučování. Tato ukázka sice naráží na válečné časy, ale myslím si, že praxe v dobách míru
nebyla příliš odlišná:
„Jak všeobecně známo zavedeno jest nařízením veškerého ministerstva ze dne 21.4.1916
ř.z.č.111 pro dobu od 1.května 1916 do 30.9.1916 zvláštní čítání času (letní čas), dle
kterého 1.květen začíná 30.dubna o 11. hodině večer a 30. září končí jednu hodinu po

půlnoci. Dle tohoto výnosu jsou hodiny pošinuty o jednu hodinu ku předu. Toto zařízení
zavdalo příčinu, že chovatelé dobytka podali u místní rady školní žádost, by dopolední
vyučování bylo rovněž pošinuto z 8. na 9. hodinu. Žádost tuto odůvodňují následovně:
1. Následkem nedostatku čeledínů musí školáci vykonávati veškerý lehčí práce při polním
hospodářství, zvláště pasení dobytka. 2. Dobytkářství jest hlavním odvětvím místního
polního hospodářství, a jest mu tudíž zvláště v nynější době válečné věnovati zvýšenou
péči. 3. Dobytek se pase z rána a pak k večeru. Jest nemožno, by děti, které pasou až do
večera, byly schopny tak časně vstanouti, by do 8. hodiny dostatečně dobytek napásly.“11

Podobně i během roku si rodiče brali své děti ze školy na různé výpomocné práce.
Někdy za to byli i předvoláni před školní radu: „ Rodičové omlouvají zanedbání tím, že
dítky v době nejpilnější práce polní potřebovali k dohledu malých dítek. Místní školní rada
vzhledem k nepohodlnému letošnímu počasí, pro které polní práce se velmi zpozdila a pak
nahromadila, se usnesla rodičům dáti pouhou důtku, by dítky své příště velmi pilně posílali do
školy.“(19.11.1896)
„Předvolaný otec Alois Kotek, jehož dítko zameškalo v měsíci březnu 12 půldnů, omlouvá se
tím, že hocha potřeboval nutně ku posluze při přestavbě obytného stavení. Přítomní uznávají
oprávněnost omluvy, ale připomínají otci jeho povinnost ku vlastním dětem. Tento slibuje, že
dítko pilně do školy posílati bude.“(4.2.1912)

Školní slavnosti
Všednost školního roku byla každoročně čas od času přerušena nějakými slavnostmi.
Samotný začátek školního roku byl obvykle slavnostní a začínal vždy v kostele
„službami božími“ s „Veni sancte spiritus“:12 „Po službách božích sešli se žáci v II.
třídě, kdež jim vysvětlena důležitost školního vyučování, žáci vybídnuti ku pilné návštěvě a
vytrvalému učení, načež zapěna Rakouská národní hymna.“13 Toto schéma se opakovalo
rok od roku stejně – bohoslužba, proslov, hymna. Konec roku pak byl také ukončen
bohoslužbou a slavným Te Deum.14
Rakouská císařská hymna15

„Gott erhalte, Gott beschütze
Unsern Kaiser, unser Land!
Mächtig durch des Glaubens Stütze
Führt er uns mit weiser Hand!
Laßt uns seiner Väter Krone
Schirmen wider jeden Feind:
Innig bleibt mit Habsburgs Throne
Österreichs Geschick vereint.“

„Zachovej nám Hospodine
Císaře a naši zem
Dej, ať z víry moc mu plyne
Ať je moudrým vladařem
Hajme věrně trůnu Jeho
Proti nepřátelům všem
Osud trůnu Habsburského
Rakouska je osudem.

6

Jen ve školním roce 1908/9 se začátek roku posunul až na 23.10. kvůli nemoci řídícího učitele
Františka Hradila.
7
Ve starším období je někdy konec roku datován až 30. července.
8
Viz Zápisy z jednání školní rady v Albrechtičkách ze dne 31.8.1914: „Dnem 1. listopadu po
nastoupení úleváků, bude v II. třídě 59 chlapců a 54 děvčat…“
9
Tímto zákonem byla zároveň zavedena společná výchova chlapců a dívek a zrušen celibát
učitelek.
10
Zasedání místní školní rady ze dne 12.5.1913 – „Josef Pavlík navrhuje, aby co možno
nejdříve zahájeno bylo s obecním výborem vyjednávání o zrušení všeobecných dosud zde
stávajících úlev v návštěvě školní. Felix Šnajdar vzdává se hlasování, přijato ostatními hlasy.“
Není jasné, jestli bylo toto úsilí realizováno, vzhledem k válečné situaci předpokládám, že úlevy
zrušeny nebyly, další zmínka o nich je až v souvislosti s jejich zrušením v roce 1922.

11

Zápisy z jednání místní rady školní ze dne 10.5.1916.
Sekvence „Veni sancte spiritus“ = Přijď Duchu svatý, text je připisován několika autorům,
s největší pravděpodobností to byl Stephan Langton, arcibiskup z Canterbury (+1228).
13
Kronika školy obecné v Albrechtičkách II. kniha, rok 1900/1901.
14
Te Deum laudamus = Tebe bože chválíme, latinský hymnus, který je připisován sv.
Ambrožovi (+397).
15
Melodii rakousko-uherské hymny složil slavný Joseph Haydn, píseň měla premiéru v roce
1797 u příležitosti oslavy narozenin císaře Františka II. a s obměnami textu (podle vládnoucích
panovníků) zůstala rakouskou státní hymnou až do roku 1918. Melodii této hymny převzalo i
Německo (Deutchland über alles).
12

19.10. jmeniny Jeho Výsosti císařovny Alžběty – manželka císaře
Františka Josefa I. Alžběta, zvaná také Sissi byla 10.9.1898 zavražděna.
Její jmeniny se ale slavily ve stejný den dále – dle rozhodnutí c.k. mor.
zemské školní rady ze dne 19.10. 1898 mělo být v tento den ve všech
školách „prázdno“ – čili volno, vynechat se ale měly obvyklé slavnosti,
kromě kostelních.
19.11. – Jmeniny J.V. Františka Josefa I. se slavily obvykle takto: O
sedmé hodině ráno tichá mše sv. a po ní „Te deum“, ve škole proslov
správce školy a 1. sloka rakouské hymny.
2.12. nastoupení na trůn J.V. Františka Josefa I. V jubilejním roce
1898, který byl ale poznamenán tragickým
skonem císařovny, ho děti oslavily následovně:
všechny školní dítky se ve slavnostním obleku účastnily služeb
božích, na to se shromáždily ve II. třídě školy, kdež jim správce
školy vysvětlil význam toho dne, a žáci zapěli 1. sloku rakouské
národní hymny. Pak bylo volno.16 O deset let později se také
pořádaly velké slavnosti, neboť byl opět jubilejní rok, tentokrát to
bylo 60 let panování J.V. Program slavnosti opět přibližuje školní
kronika:
„Dne 2. prosince o 8. hodině ráno byla slavná školní mše svatá.
Po mši svaté zasadili žáci ve školní štěpnici za přítomnosti členů
místní rady školní a obecního výboru, jakož i ostatního obecenstva dvě jabloně (1 klubík a
1 cár Alexandr). Po zasazení přednesl jeden žák báseň: „Sázejme stromy“. Po výkonu tom
odebrali se žáci v průvodu do sálu obecního hostince. Zde provedena školní slavnost, dle
následujícího programu: 1. Slavnostní zpěv, 2. Deklamace, 3. Slavnostní řeč (správce
školy o významu dne a vlády J.V.císaře Františka Josefa I.), 4. Podělování žáků deníky
v pevných deskách vázanými, pak uzenkami a rohlíky. 5. Zapění 1. sloky rakouské národní
hymny. Na uhrazení výloh přispěla z části obec a z části místní hasičský sbor a čtenářskopěvecký spolek Methoděj.“17
V zápisech z jednání zastupitelstva najdeme ještě pár podrobností navíc: „V den oslavy má
být každé školní dítko pohoštěno a každé dítko má dostat deník za 20 h. Co se týká
pohoštění usneseno – každé dítko má dostati 1 uzenku, 2 rohlíky a trochu piva (!!!) Vše
bude stát asi 70 k – z toho obec zaplatí 40 K a 30 K se uvázaly uhradit místní spolky.“18

„Prázno“ bylo také o svátku sv. Mikuláše, jakožto patrona místního kostela.
Nakonec mi dovolte jednu poznámku, která vybočí z časového rámce Albrechtiček před
sto lety. Není možné si nevšimnout, jakým způsobem vládnoucí systémy používaly školu
jako místo propagace svých ideálů. Za Rakouska se slavily jmeniny a nástup na trůn
panovníků, za první republiky kromě výročí vzniku republiky také narozeniny prezidenta
T.G.Masaryka (7.3.), za války se děti učily uctívat vůdce a kancléře Adolfa Hitlera
(narozeniny 20.4.) a co se slavilo ve školách v dobách od roku 1948 snad ani není třeba
připomínat. Nezbývá se než divit, proč dnes neslavíme jmeniny nebo narozeniny Václava
Klause či Václava Havla.

Milan Myška, kronikář

16

Školní kronika II. kniha, rok 1898/99.
Školní kronika rok 1908/1909.
18
Kniha protokolů, zápis ze dne 29.11.1908.
17

Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky konaného dne 15.září 2010 v
kulturním domě v Albrechtičkách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Albrechtičky:
(č. usnesení)
22/1/2010 schvaluje program 22. zasedání
bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení z 21. zasedání
volí ověřovatele zápisu 22. zasedání
22/2/2010 bere na vědomí - zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
- závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2009
- zprávu kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí
22/3/2010 schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.705/10-5666
s Povodí Odry,s.p.
22/4/2010 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku
p.č. 542/1 k.ú.Albrechtičky, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
22/5/2010 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku
p.č. 516/11 k.ú. Albrechtičky ve prospěch Mgr.Jaroslavy Ruskové,
Albrechtičky č.p.165
22/6/2010 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku
p.č. 516/11 ve prospěch Marka Hoffmanna, Albrechtičky č.p.33
22/7/2010 schvaluje prodej pozemků p.č.st.216,217,218,220,221,190/2
k.ú.Albrechtičky pod stavbami ve vlastnictví MORAVAN a.s. Petřvald, za
cenu 35,- Kč/m2,
22/8/2010 schvaluje prodej pozemku-část parc.516/1 k.ú.Albrechtičky, cca 80m2,za
cenu 21,-Kč/m2 manželům Myškovým, Albrechtičky č.p. 2,
22/9/2010 schvaluje prodej pozemků p.č.436/4 a 516/16 v k.ú.Albrechtičky o
celkové výměře 138 m2 Radomíru Volkovi, Albrechtičky č.p.114, za cenu
21,-Kč/m2,
22/10/2010 schvaluje prodej pozemků (směnu)-část parc.č.260/1 a část parc.č.542/1,
cca 420 m2, v k.ú.Albrechtičky Ing.Davidu Tomáškovi, Albrechtičky 52,
22/11/2010 schvaluje prodej nově vyměřeného pozemku p.č. 516/17 o výměře 43 m2
v k.ú.Albrechtičky, Mgr. Jaroslavě Ruskové, Albrechtičky č.p.165,
s podmínkou, že nejdříve bude zapsáno věcné břemeno na
nerozděleném pozemku p.č. 516/11,
22/12/2010 schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví
ev.č. 10/18/3/6/2937 a nabytí pozemku PK p.č. 198/2 v k.ú.
Albrechtičky ve veřejném zájmu
22/13/2010 pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnictví
ev.č.
10/18/3/6/2937
s Českou
republikou
Ministerstvem obrany České republiky
22/14/2010 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady pro
projekt Centrum volného času s reg.č. CZ.1.10/4.1.00/03.00524 -změna
smlouvy

22/15/2010 schvaluje bezúplatný převod lesního pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Nová
Horka na Město Studénka
22/16/2010 schvaluje rozpočtovou úpravu č.3 na rok 2010
22/17/2010 souhlasí s úpravou komunikace na p.č.325/16 podél výrobní haly firmy
MIRAMO
22/18/2010 schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej lesních pozemků p.č.62/2,
63/1 a 63/2 v k.ú. Nová Horka o celkové výměře za cenu sjednanou dle
znaleckého posudku ve výši 3.014.410,- Kč s Českou republikou –
Agenturou ochrany přírody a krajiny
22/19/2010 pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy s Českou republikou –
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky

VOLNÉ MÍSTO
Tělocvičná jednota Sokol Albrechtičky přijme do pracovního poměru
výčepní do Pohostinství Sport v Albrechtičkách. Vhodné na částečný úvazek
či jako brigáda např. při současné evidenci na Úřadu práce. Nástup dle
dohody.
Bližší informace na telefonním čísle 724237032 v odpoledních hodinách
nebo u starosty TJ pana Svatopluka Genzera, Albrechtičky č. p. 202.
Písemné přihlášky zašlete nebo osobně předejte na adresu starosty TJ.

Ořezy stromů
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás tímto požádat o provedení ořezu Vašich ovocných a
okrasných stromů, které zasahují svými větvemi do místních komunikací,
chodníků nebo vedení rozhlasu a veřejného osvětlení. Tyto přerůstající větve
bývají důsledkem poruch místního rozhlasu nebo mohou být důsledkem
zranění osob pohybujících se na chodnících či komunikacích. V případě, že
ořez nejste schopni provést vlastními silami, zabezpečíme jeho provedení
s Vaším písemným souhlasem. Stejně Vám budeme vděčni za upozornění na
stromy rostoucí na obecních pozemcích, které by mohly ohrožovat bezpečnost
osob.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Ohlédnutí za Dnem obce 2010
Dne 11.9.2010 proběhla další obecní slavnost za nepříznivého počasí
v prostorách kulturního domu. I když akce probíhala ve stísněných prostorách,
měli jsme možnost shlédnout všechna připravená vystoupení, hry pro děti a
také Hry bez spolkových hranic. Místní spolky se jako vždy aktivně zapojily
do zabezpečení obecní slavnosti a připravily pro návštěvníky dostatek jídla a
občerstvení všeho druhu.
Taktéž večerní taneční zábava se konala v kulturním domě a věřím, že ti z nás
co si přišli zatancovat, se se skupinou Mr.Day z Ostravy výborně bavili.
Slavnostní ohňostroj, na který nám přispěli sponzoři akce, pro nás opět
připravila firma Pyromoravia z Ostravy.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří se přišli
společně pobavit, všem spolkům a sponzorům, kteří se na přípravě a průběhu
akce jakoukoliv formou podíleli a ke zdárnému průběhu akce pomohli.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci září 2010 oslavila své životní jubileum
Paní Ludmila Pulkertová
Do dalších let ji přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

V minulém informátoru srpen jsme nevytiskli rubriku „Rozloučili jsme
se“. Tímto se omlouváme.

Rozloučili jsme se
V měsících červenci a srpnu 2010 jsme se rozloučili s našimi spoluobčankami
Paní Marií Teichmannovou
Paní Zdenkou Rozehnalovou
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