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Stavba Centra volného
času
Albrechtičky
pokračuje
dle
harmonogramu.
Do
dnešního
dne
byla
zhotovena hrubá stavba
budovy včetně krovu,
byly
provedeny
přípojky inženýrských
sítí a současně jsou
prováděny
vnitřní
instalace.

V sobotu 6. listopadu se v kulturním domě konala „Dýňová diskotéka“, kterou
pořádalo OS Albert ve spolupráci s místní základní a mateřskou školou. Účast byla
sice oproti loňskému roku slabší, ale snad se všem zúčastněným, hlavně pak dětem na
této akci líbilo. Soutěže a hry připravila paní učitelka Škařupová z MŠ, za což ji
děkujeme. Hodnotily se
také nazdobené dýně, se
kterýma se děti přišly
pochlubit. Všechny děti co
dýně přinesly dostaly
sladkou odměnu , no a ty
umístěné do čtvrtého místa
dostaly nějakou
cenu
navíc.
Letošní pořadí v umístění
dýni bylo následující:
1. Jirka Jakub
2. Vojta Demel
3. Pavlínka Kylnarová
4. Klaudie Kantorová

Na víceúčelovém hřišti byly
provedeny
drenáže,
všechny konstrukční vrstvy,
položena pružná podložka,
která
zlepšuje
herní
vlastnosti hřiště a umělý
trávník. Stavba pokračuje
oplocením hřiště a terénními
úpravami okolo hřiště.
Financováno z rozpočtu
Regionální rady,
registrační číslo projektu
CZ.1.10/4.1.00/03.00524.
některé maminky dorazily v maskách

Setkání s Prahou
„Setkání s Prahou“ byl název projektu, který v říjnu absolvovali žáci 3. a 4.
ročníku naší školy. (Projektové vyučování je moderní vyučovací metoda, při
které žáci vyhledávají a třídí informace o daném tématu. Ty pak zpracovávají
v různých vyučovacích předmětech a zkoumají danou problematiku z různých
úhlů pohledu. Takto získané informace a vědomosti mají mnohem trvalejší
charakter. pozn autora )
Učivo o naší metropoli zpracovávali žáci v českém jazyce a v literatuře,
matematice, vlastivědě, prvouce, hudební i výtvarné výchově a v pracovních
činnostech. Jejich velké úsilí bylo odměněno návštěvou Prahy. Využili jsme
zvýhodněných nabídek Českých drah a Magistrátu hlavního města Prahy a vydali
jsme se 27.10. do našeho hlavního města. Většina dětí byla v Praze poprvé. Prošli
jsme tzv. „Královskou cestou“ ( Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Prašná
brána, Karlův most , Nerudovou ulicí na Hradčany). Poté jsme se i kousek svezli
metrem do Muzea hlavní města, kde si prohlédli Langweilův model Prahy z 19.
století. Pak jsme se pěšky vrátili na hlavní nádraží a v podvečer jsme utahaní, leč
plní dojmů a zážitků vrátili zpět domů.
Pokud si chcete prohlednou výstavku spojenou s tímto projektem, přijďte se
podívat do konce listopadu do školy.

Pozvání na vánoční výstavu
Žáci a učitelé SŠ prof.Matějčka, ,O.-Poruba Vás co nejsrdečněji zvou na

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
svých výrobků,
která se koná v pátek 26.11.2010 od 9.00 - 17.30 hod
a v sobotu 27.11.2010 od 9.30 - 12.00 hod.

v prostorách Informačního centra Dřevěnice.
Přijďte se podívat a určitě nebudete litovat. Věříme, že některý z našich
výrobků ozdobí Váš domov.
Pozvání na vánoční výstavu
Za pár dnů je tady 1. adventní neděle – začneme se
připravovat na vánoce – uklízet a zdobit příbytky, péct
cukroví, nakupovat dárky …
Rozhodli jsme se předvádět, jak si zhotovit vánoční dekoraci
(adventní věnce na stůl, na dveře, svícny aj.).

Mgr. Zuzana Faldynová, řed. Školy

Kdo si netroufne sám na vlastní výrobu, může si vybrat a
zakoupit dekoraci u nás v půjčovně šatů (bývalé kadeřnictví)

v pátek
v sobotu
v neděli

26. 11.
27. 11.
28.11.

od 15:00 do 18:00
od 13:00 do 17:00
od 13.00 do 17.00

Těšíme se na Vás.

Pozvání na vánoční výstavu
KOUZLO VÁNOC
Zveme širokou veřejnost do IC – dřevěnice na tradiční
„ VÁNOČNÍ VÝSTAVU „, která se koná ve dnech
sobota
18.12. 2010
v době od 9 – 16 hod.
neděle
19.12. 2010
v době od 9 – 16 hod.
pondělí
20.12. 2010
v době od 9 – 12 hod.
Přijďte v této předvánoční době prožít příjemný den s možností nákupu
vystavených věcí.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši účast.

Ježíškova dílna v IC dřevěnici
ZŠ a MŠ Albrechtičky zve širokou veřejnost na tradiční předvánoční
Ježíškovu dílnu, kde si každý zájemce za poplatek 10 Kč může vyrobit
originální vánoční ozdoby z netradičních materiálů.
Přijďte v sobotu 11.prosince 2010 v době od 10 - 17 hod.
do IC dřevěnice v Albrechtičkách.
Součástí této dílny bude i výstava sněhuláků dětí ZŠ a MŠ, ukázky
vánočních dekorací, ozdob a přání.
Celá tato akce je doplněna prodejní výstavou levných,dětských knih a
prodejní výstavou bižuterie paní Dáši Granatierové.
Připraveno je i malé občerstvení.
Přijďte se inspirovat a užít si předvánoční atmosféru.

Mikulášská besídka v KD
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve spolupráci s Obecním
úřadem pořádají v neděli 5. prosince v 16. 00 hod. v Kulturním domě
„ M I K U L Á Š S K O U B E S Í D K U“
na které bude sehrána divadelní pohádka

Schválnosti princezny Schválničky
Besídku navštíví Mikuláš, andělé a čerti.
Těšíme se na Vaši účast.

Vstupné dobrovolné

Albrechtičky před sto lety

Ohlédnutí za minulým volebním obdobím
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na prahu nového volebního období provést malé ohlédnutí, co se nám v obci za
minulé čtyři roky podařilo uskutečnit a co zůstává k řešení do dalších let. Zastupitelstvo
obce bylo složeno ze tří kandidátek, jejichž programy se v mnoha věcech prolínaly a při
plánování investičních akcí jsme vycházeli ze schváleného místního programu obnovy
vesnice. Samozřejmě se našly nutné záležitosti k řešení, které nemohly být dopředu
plánovány.
Když takto projdeme náš místní program, dá se říct, že se podařilo mnohé. V historické
části obce se podařilo provést opravu krypty hrabat Vetterů, opravou schodů ke kostelu
oddálit jejich celkovou rekonstrukci, zrestaurovat náhrobník Ferdinanda Vettera a
pravidelnou údržbou hřbitova zachovat jeho pěkný vzhled. Pro úpravu významného
veřejného prostranství u pošty byly učiněny první kroky k jeho zlepšení a to zpracování
projektové dokumentace, aby v roce 2011 mohlo být požádáno o dotaci. K rozvoji
turistického ruchu v obci a volnočasových aktivit se podařilo rozšířit turistickou ubytovnu,
provést úpravu prostor u kulturního domu, umístit odpočívadlo pro cykloturisty. Udržením
provozu informačního centra a muzea taky rozšířit povědomí návštěvníků o naší obci.
V otázce bydlení a občanské vybavenosti se podařilo vytvořit několik stavebních míst, kde
již vyrůstají nové domy a potěšující je, že zde staví mladí lidé s kořeny v Albrechtičkách.
V oblasti životního prostředí se podařilo zrealizovat projekt ve Fojtovce, který zlepšíl
podmínky vodního režimu v této lokalitě. Nepodařilo se doposud získat prostředky na
realizaci plošné splaškové kanalizace a bude úkolem pro nové zastupitelstvo se s tímto
vypořádat.
V oblasti školství se investovalo mnoho financí především do úpravy mateřské školy a také
do budovy základní školy, bylo upraveno hřiště u základní školy.
V oblasti kultury byly pořádány tradiční zájezdy do divadla a tradiční akce jako je obecní
ples a den obce. Potřeba je vyzdvihnout práci spolků a sdružení, které spoluvytvářejí
kulturní život v obci a starají se o naplňování volného času mládeže. Všem spolkům děkuji
za dobrou spolupráci.
Na závěr tohoto ohlédnutí mi dovolte vyslovit přesvědčení, že v dalším období dojde ke
změně financování obcí a především ke zrušení dotací a jejich přímému rozdělení do
rozpočtů obcí. Naše uvažování o uskutečňování investic vždy směřuje k získávání dotací.
Pak se stává to, že víme na co je možné získat dotaci a v tomto ohledu přemýšlíme, jak
bychom toho využili. To bychom rádi změnili a dělali především to co obec a její občané
potřebují. Objem dotací za léta 2006 – 2010 činil 3,857 milionů Kč.
Chtěl bych poděkovat dnes již bývalému zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci
v uplynulých čtyřech letech a za jejich práci pro občany Albrechtiček. Poděkování patří
také všem občanům, kteří se jakoukoli formou zapojují do dění v obci.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Nabídka ASOMPO
Přijďte do firmy ASOMPO a.s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny:
dub fošny 50 mm – výběr 13.500,- Kč/m3 + DPH
dub prkna 30 mm – výběr 10.700,- Kč/m3 + DPH
Sídlo: Životice u Nového Jičína194
Kontakt : telefon 556 759 385, www.asompo.cz

„Škola“, část 3. – pokusy o přestavbu školy
Jedno téma, které souvisí s dějinami školy před sto lety, ostře vystupuje mezi
ostatními. A tímto tématem jsou problémy související s přestavbou školní budovy. O
pokusech na přestavbu školy jsem se již krátce zmínil minulý rok v souvislosti s první
světovou válkou. Od té doby se mi podařilo nashromáždit mnohem více informací
z různých zdrojů a vzájemně je propojit, takže vznikla docela podrobná rekonstrukce
patálií, které v souvislosti s nevyhovujícími prostorami školy zažívali učitelé, školní
rada, obec i okresní školní rada a samozřejmě také žáci. Dovoluji si Vám tedy tuto
detailní rekonstrukci nabídnout v měřítku velmi podrobném a doufám, že pro vás čtení
těchto stránek bude menší utrpení, než pro naše předchůdce prožívání událostí, o
kterých informují.1
Předehra
Jak už bylo napsáno v minulých článcích, školní budova byla postavena zásluhou
malého „podvodu“ Jiřího Janáčka v roce 1810. Později, když rakouská vláda schválila
rozšíření povinné školní docházky z šestileté na osmiletou (v roce 1869) a zvedla tak
počet žáků na školách, bylo ve škole přistaveno druhé patro (1877/78), škola rozšířena
na dvoutřídní (1879) a Vincenc Janáček jmenován nadučitelem (1880).
Nicméně počet žáků se dále zvyšoval, pravděpodobně i vlivem rozvoje průmyslu ve
Studénce, neboť dělníci, kteří tam pracovali, byli často ubytováni v podnájmu v
Albrechtičkách. A tak se postupně školní budova stala svými rozměry nevyhovující.
Jako předehra k dlouhému období jednání o úpravě školy přišel 13.7.1903 přípis
okresní rady školní, který na základě lékařské revize nařizoval provést různé úpravy
zdejší školy. Konkrétně se tyto výtky týkaly vlhkosti, zápachu na záchodech, větrání
a studny. Obecní výbor, resp. školní rada, splnil téměř všechny příkazy, kromě
vybudování studny, s tím vysvětlením, že „o zakrytí studně jest postaráno. Školákům
jest přístup ku studni přísně zakázán, ale poskytuje se jim stále čerstvá voda v putnách
a čistých nádobkách k pití.“ Tato snaha o obejití příkazu nevyšla, protože v listopadu
přišel další přípis, který nařizoval úplné vyhovění předešlému přípisu z července,
takže studna měla být nakonec zhotovena.
První kolo (rok 1907) - nařízení okresní rady a snaha vyhnout se
19. ledna 1907 přišel další přípis okr. rady školní, tentokrát ohledně nevyhovujících
prostor ve škole. Obecní výbor sice uznal výtky (konkrétně malé učírny vzhledem
k počtu žáků a malý kabinet), ale vzhledem k přetížení místního poplatnictva chtěl
odložit opravy na pozdější dobu. Místní školní rada v odpovědi na přípis, jako důvod
své žádosti o odklad, uvedla mimo jiné i to, že počet žáků by mohl v příštích letech i
klesnout, „jelikož dělníci zde usedlí a ve vagonce v Butovicích pracující, se odtud
odstěhují do nových bytů, které závod pro ně stavěti bude.“
1

Vzhledem k rozsahu textu jsem omezil uvádějí přímých odkazů na zdroje informací. Všechny
informace, pokud není uvedeno jinak, jsem čerpal z archivních materiálů, a to především: 1)
zápisy z jednání místní školní rady 1890-1916, 2) zápisy z jednání obecního výboru a 3) II.
knihy školní kroniky.

Druhé kolo (rok 1908) – druhá výzva, jednání o trojtřídce a první návrhy
Okresní rada to ale nevzdala a na konci roku 1907 (19.12.1907) se znovu připomněla
přípisem, v němž vyzvala místní školní radu, aby oznámila, jaké kroky k rozšíření
školy byly učiněny. Místní školní rada spolu s obecním výborem se rozhodla „po delší
a čilé debatě“ pozvat stavitelského znalce Karlsedra z Příbora a na základě jeho
dobrozdání se rozhodnout. (12.2.1908)
O měsíc později rozhodl obecní výbor, aby se školní rada přičinila o rozšíření
dvojtřídní školy na trojtřídní, což také rada učinila a poslala žádost na okresní radu
školní. Ta ale odpověděla negativně (15.4.1908) s odůvodněním, že počet žáků
v Albrechtičkách nedosáhl čísla 160.2 Zároveň však znovu nařídila rozšířit učebny,
zvláště při druhé třídě. Rada se rozhodla požádat obecní výbor, aby dal souhlas ke
zřízení nové školní budovy s 1 učírnou a bytem učitele se všemi dalšími potřebnými
místnostmi. Obecní výbor souhlasil s tou podmínkou, že škola obdrží subvenci (tj.
dotaci). V říjnu se objevil zajímavý návrh od předsedy místní školní rady (Alois
Huvar), aby se třetí učírna vytvořila z bytu správce a byt se postavil na zahradě. Tento
návrh ale nenašel podporu. Přijat byl návrh Čeňka Dresslera, aby se škola snažila o
rozšíření na trojtřídní školu. Zároveň Č. Dressler navrhl, aby se nová školní budova
zřídila u příležitosti šedesátiletého panování Jeho Veličenstva a aby k uskutečnění
stavby došlo ještě v jubilejním roce. To byl docela ambiciózní návrh, uvážíme-li, že
byl konec října a jubilejní rok končil za dva měsíce. Protože se průměrný počet žáků
zvýšil na 161, podala školní rada novou žádost o rozšíření školy na trojtřídní školu.
Kromě faktu, že škola neměla k dispozici třetí místnost k vyučování, nestálo už tomto
rozšíření nic v cestě. Jenže právě způsob „získání“ této místnosti se stal kamenem
úrazu - obtíže vyvstaly v rovině „politické“.
3. kolo – rok 1909
Další výzva okresní školní rady a nové návrhy
Jak je patrné, ke stavbě školy ani do konce roku 1908 nedošlo, a tak se okresní rada
školní znovu připomněla přípisem ze dne 25.2.1909. Tentokrát stanovila i termín – do
konce roku 1908/9 se má školní rada postarat o třetí místnost, případně požádat o
povolení pobočky při II. třídě. Nejprve se tímto problémem oficiálně zabýval obecní
výbor, na jehož zasedání padly dva návrhy: „1) Josef Demel navrhuje, aby pan Čeněk
Dressler jako člen okresní rady školní při příštím zasedání rady tlumočil a odúvodnil
mínění obecního výboru, zdali by bylo úředně povoleno z bytů nadučitele zříditi učírny
při vystavění zvláštních bytů.
2 ) p. Josef Dolejší navrhuje, aby hejtmanství s c.k. okresní radou školní bylo
požádáno o vyslání znalce ku prozkoumání, zdali by z bytů správce mohli být zřízeny
učírny – tím má být věc urychlena (výlohy se uvolil uhradit dobrovolně starosta
Šnajdar).“
Hlasování dopadlo opravdu podivuhodně: „Pro podané návrhy nehlasoval nikdo a
proti také ne.“(!)
Zajímavé na tom je, že právě tento návrh, který „nikdo nechtěl a zároveň nikomu
nevadil“, se nakonec o mnoho let později ukázal jako nejschůdnější varianta k řešení
celého problému.
2
Podle údajů z kroniky sice v roce 1907/8 bylo zapsáno ve škole 160 žáků, ale pro účely
povolení trojtřídní školy se zřejmě počítal průměr za poslední tři roky.

Spory mezi školní radou a obecním výborem
Školní rada, když viděla, jak je dosavadní jednání ze strany obecního zastupitelstva
bezvýsledné, usnesla se požádat c.k. okr. radu školní, aby obecní zastupitelstvo
vyzvala k určitému rozhodnutí. Z předchozích řádků je už možná cítit určité napětí
mezi školní radou a obecním výborem. Na vině jsou pravděpodobně různé pohledy na
řešení problému a svou roli určitě také sehrály osobní vztahy zúčastněných.3 Je
myslím užitečné připomenout, že i v obecním výboru samotném byly v té době
problémy – vzpomeňme na trojí volby v roce 1909. A toto byl teprve začátek, napětí
bude ještě sílit.
Následoval další přípis od okresní rady školní místní radě, aby buď požádala o
komisionální jednání,4 při které ji budou dány pokyny, jak má postupovat, nebo aby
předložila plány na stavbu nové školní budovy. Bylo rozhodnuto znovu požádat
obecní výbor, aby povolil komisi (protože komise vyžadovala určité vydání, které
musel někdo zaplatit). Na to starosta obce a zároveň i člen místní rady školní Felix
Šnajdar sdělil: „že již po dvakráte svolal obecní výbor ku zasedání a sice dne
29.července a 9. srpna b.r., aby výlohy spojené s komisi povolil, anže se pro
nedostatek dostavivších se členů obec. výboru zasedání odbývati nemohlo.“
Další přípis školní rady, náčrtek Jana Volného a zřízení pobočky
Ke komisionálnímu jednání nakonec zřejmě nedošlo (protože jinak by bylo nejspíš
zaznamenáno v protokole), zato přišel v listopadu (13.11.) 1909 další přípis od
okresní rady, která opět nařizovala místní radě, aby se postarala o místo pro novou
školu, dala zhotovit plány a ty předložila ke schválení. Školní rada se rozhodla
navrhnout obecnímu výboru, aby se provedla přístavba podle náčrtku Jana Volného.
„Přístavbou získala by se v poschodí místnost pro 3. třídu a v přízemí byty pro
všechny učitelské osoby. Kdyby konečně bylo potřebí 4. třídy, dala by se tato upraviti
ze světnice a kuchyně v přízemí od zahrady. Zatřízením tímto byl by také zajištěn
3

Velmi patrné je v dochovaných pramenech napětí mezi správcem školy Františkem Hradilem
a Vincencem (Čeňkem) Dresslerem. Ten už v roce 1904 vyzýval správce školy, aby se vzdal
některých funkcí, protože se mu zdálo, že je tím správce školy přetížen: „Předseda žádá
správce školy, aby ze své vedlejší funkce vzdal se buďto obecního tajemnictví nebo pokladnictví
v místní záložně. Žádosť dokládá tím, že se mu zdá, že je správce školy tím přetížen. Neboť
kromě těchto funkcí jest on předsedou čtenářského spolku, jednatelem hasič. sboru a
varhaníkem. Dále dokládá, že i p. d.k. okresní inspektor školní s tím souhlasí, a že nařídil, by
správce školy do tří dnů jemu sdělil, kterých funkcí se vzdal.
Správce školy cítí se tímto sdělením uražen jakoby následkem těchto funkcí v úřadě učitelském
nečinil svých povinností. D.p. farář k tomu dodává, že pokud jeho zkušenosti zde sahají,
působení p. nadučitele vedlejšími funkcemi újmy netrpí, naopak je toto působení vzorné a také
že vedlejší zaměstnání p. nadučitele vyžaduje tak málo času, že pro ně škola nikterak netrpí.
Člen Josef Pavlík také dodává, že působení je vzorné.“ Možná bylo toto způsobeno snahou o
zvelebení ovocné školky, kterou pan správce zřejmě neměl chuť rozvíjet. Ukazovala by na to
věta, která následuje hned za předchozí citací: „Školka má býti na jaře do pořádku uvedena, oč
se má postarati správce školy.“ A našli bychom i další příklady napětí v protokolech z jednání
školní rady nebo zastupitelstva obce (týkající se většinou rozpočtů školy nebo různých výhod
pana ředitele).
4
komisionální jednání = jednání, kterého se účastní pozvaná komise úředníků z okresu.
Většinou k němu docházelo při sporech nebo když bylo třeba vyřešit nějakou složitější
záležitost.

pořádek a dozor nad žactvem tak i nad školou.“ Zároveň rada požádala okres o zřízení
pobočky při druhé třídě, aby bylo možno vyučovat tři třídy třemi učiteli ve dvou
učírnách. Jako důvody bylo uvedeno: Stávající učírny jsou žactvem tak přeplněny, že
nelze v nich s prospěchem vyučovati, a že v nich žáci na zdraví zkázu berou. Konečně
v celé vesnici není vhodné světnice, v níž by se pobočka mohla umístiti.“
Pobočka byla povolena v dalším přípisu, který mj. také navrhl možný rozvrh hodin,
pro tři třídy ve dvou učírnách: „Dle tohoto rozvrhu bude vyučování trvati až do 5
hodiny odpoledne. Poněvadž v té době se již stmívá, jest nařízeno v poznámkách na
témž rozvrhu uvedených místní radě školní postarati se o umělé osvětlení učíren
Usneseno potřebné lampy (kruhovky) vypůjčiti a závešné háky zakoupiti.“ Nová
učitelská síla („zatímní“ učitelkou byla jmenována Emilie Sedlářová, rodem
z Bojkovic) měla bydlet v místnosti určené pro podučitele ve světničce mezi učírnami.
Současně s tímto nařízením se okresní rada opět připomněla a stanovila další termín,
do kterého měla být pořízena třetí učírna – a to do počátku roku 1911/12, nechala tedy
radě rok a půl času. Bylo tedy rozhodnuto požádat Jana Volného, aby zhotovil
podrobnější a přehlednější náčrtek zamyšlené přístavby a pak ho podat ke schválení
c.k. okresní radě školní. Potom by se ihned mělo přikročit k stavebním pracem.

Blahopřejeme
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr.J.Jánského
dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi těmi, kdo
25.10.2010 převzali toto ocenění na Magistrátu města Ostravy, je i náš
spoluobčan, pan Vlastimil Rozehnal ml. Oceňujeme jeho hluboce lidský
postoj a věříme, že jeho příkladu budou následovat i další naši občané.
Dobrovolným dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale
celé naší společnosti.

Pozvánka SDH
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Albrechtičkách
zve všechny členy SDH na

VÝROČNÍ VALNOU
HROMADU

Pokračování příště
Milan Myška, kronikář

která se koná v Kulturním domě
v pátek 10. 12. 2010 v 17 00 hodin

Zimní údržba místních komunikací a chodníků
Pro zimní období 2010-2011 bude opět uzavřena smlouva na zabezpečení zimní
údržby místních komunikací s panem Petrem Sklenákem, který bude provádět
vyhrnování komunikací, které jsou vedeny v pasportu místních komunikací.
Vyhrnování sněhu je prováděno na telefonickou objednávku úřadu v každém
konkrétním případě potřeby.
Pro letošní zimu máme i dohodu se společností OZO Ostrava s.r.o. na provedení
posypu v případě vzniklého náledí. Posyp bude pro obec Albrechtičky proveden až při
volné kapacitě sypače – nemůžeme tedy očekávat, že to bude ihned.
Jako každý rok připomínám parkování vozidel na místních komunikacích a zelených
plochách podél místních komunikací a žádám všechny vlastníky motorových vozidel,
aby v maximální míře využívali k parkování vozidel vlastních pozemků a nestěžovali
tím zimní údržbu. V žádném případě nebudeme z důvodu zaparkovaných vozidel
provádět vyhrnování sněhu v daném místě opakovaně.
Pokud budou ponechána zaparkovaná vozidla na některých úzkých komunikacích,
nebude vyhrnutí sněhu provedeno a dojde k omezení průjezdu vozidel. Může tímto
dojít i k omezení příjezdu vozidel záchranné služby.
Případné problémy s údržbou komunikací ohlaste na obecním úřadě.
Obecní úřad předpokládá, že bude provádět zimní údržbu chodníků stejným způsobem
jako tomu bylo v minulých letech. Odklízí se chodníky u obecního úřadu k poště,
chodník u Pulkertů, tzv. ulička z kolonie, chodník ke kamenici a schody na Zradcov.
Žádáme Vás proto i nadále o spolupráci při odklízení sněhu na dalších místech.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Po Valné hromadě budou promítnuty dokumenty
ze života sboru.

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se
s našimi spoluobčany
Paní Libuši Šajtarovou
Panem Pavlem Škopkenm
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