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Úspěšný rok 2011
Vážení spoluobčané,
rok 2011, na jehož prahu se nacházíme, je pro nás všechny neznámou. Co víme
určitě, je to, že opět bude nutné, abychom sami přispěli k jeho úspěšnému
naplnění vlastní snahou a prací. Víme, že pečení holubi létat nebudou, ba naopak,
že nás všechny čeká doba šetření a snižování podpory státu.
Při naplňování Vašich cílů a přání Vám do roku 2011 přeji mnoho úspěchů, štěstí,
pevné zdraví a především víry ve vlastní síly.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

600 let od první písemné zmínky o obci
Obec Albrechtičky čeká v roce 2011 oslava výročí 600 let od první písemné
zmínky o obci. Dříve než se dostaneme k oslavě samotné, která proběhne v září
letošního roku, bych Vás chtěl seznámit jak to asi se stářím obce je.
Je jen velmi těžko zjistit skutečné datum vzniku naší obce, byť už mnoho badatelů
po tom pátralo. Jedním z těchto badatelů je i pan Ing. Bořivoj Teichmann (autor
publikace Opomíjené klenoty Poodří), z jehož poznámek vyplývá, že obec
Albrechtičky byla založena jako podlenní statek na olomoucké diecézi již na
přelomu 13-14.století a patřila tak k nejstarším v okolí; v roce 1408 již byla
biskupským lénem.
Jak k tomuto tvrzení pan Teichmann došel. „Bruno hrabě z Schauenburgu,
olomoucký biskup (1246-1281) sepsal dne 29.listopadu 1267 poručenství (závěť),
ve kterém jsou vyjmenovány všechny vesnice panství, ale Albrechtičky mezi nimi
ještě nejsou“. V období 1281-1302 byl olomouckým biskupem Dětřich z Hradce,
který se těšil velké podpoře krále Václava II. V roce 1299 vzdal biskup celý hvozd
na území mezi Sedlničkou a Ostravicí správci biskupského mensálního (stolního)
statku na Osoblaze fojtovi jménem Jerloch (Gerlach) s tím, aby jej vymýtil, zornil
a osadil; potom zřejmě pověřil tímto úkolem jednoho z lokátorů jménem
Adalbrecht (Albrecht), který také založil osadu Albrechczicz.
Nicméně jediná dosud nalezená a dochovaná písemná zmínka o naší obci je z roku
1411, když Lacek I. z Kravař a na Štramberku a na Helfenštejně uděluje obci
odúmrť. I když některé prameny uvádějí rok vzniku obce 1408, držíme se
dochovaného písemného záznamu.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Investiční akce, které se připravují na rok 2011 vyplývají především z dotačních
možností obce a jsou směřovány do školních zařízení. Připravujeme žádost na
provedení stavebních úprav základní školy, spočívajících v zateplení sociální části
budovy a celkové úpravě fasády a soklu. Na tuto akci byl již vybrán dodavatel,
kterým bude CONE STAVITELSTVÍ a.s., Ostrava a předpokládaný finanční
objem činí 660 tis. Kč.
Další připravovanou akcí je Úprava zahrady v MŠ, která by měla spočívat
v obnově zeleně a doplnění herních prvků pro děti. Akce je připravována ve
spolupráci s rodiči dětí MŠ a dětmi základní školy. Odhadované náklady činí cca
350 tisíc Kč.
Projektově je připravena akce „Zvýšení bezpečnosti chodců, chodník a točna
autobusů“ včetně stavebního povolení. V současné době čekáme na vhodný
dotační titul, abychom mohli akci zrealizovat.
V rámci Regionu Poodří jsme se přihlásili k realizaci umístění radaru
s informativní funkcí měření rychlosti, který předpokládáme osadit na vjezdu do
obce.
Zahájíme projektovou přípravu na provedení úprav kulturního domu k zajištění
úsporných opatření ve snížení energetické náročnosti budovy – předpokládáme
především výměnu oken, zateplení budovy a případně i změny v uspořádání
využití prostor KD.

Z 2. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání mimo jiné projednalo a schválilo:
rozpočet obce pro rok 2011 jako vyrovnaný z celkovými příjmy i výdaji
ve výši 15 037 000,- Kč a financováním ve výši 60 000,- Kč. Největší položkou
v příjmech je dotace na stavbu Centra volného času ve výši 6,3 mil. Kč a příjem
za prodej lesních pozemků v Nové Horce (obora) ve výši 3 mil. Kč. Ve výdajích
jsou to náklady na stavbu Centra volného času ve výši 6,8 mil. Kč a rezerva ve
výši 3,2 mil. Kč.
záměr zahájit přípravu na pořízení nového územního plánu, což znamená
předkládání požadavků ze strany občanů, podnikatelů a diskusi nad dalším
rozvojem území. Záměr vyplývá z požadavku zákona mít do roku 2015 schválený
nový územní plán.
záměr odkoupit lesní pozemky v k.ú. Nová Horka parc.č 98/1 a parc.č.
90 –na pozemku p.č. 98/1 se nachází komunikace chodník podél rybníku Kačák,
na kterém máme zájem do budoucna provést opravu, aby mohl nadále sloužit pro
pěší a cyklodopravu na nádraží. Pozemek p.č. 90 souvisí s našimi lesními
pozemky v lokalitě a jeví se jako nejvhodnější zcelit lesní pozemky pod jednoho
vlastníka.

Albrechtičky před sto lety

HZS informuje

„Škola“, část 5. – pokusy o přestavbu školy
S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných velkých společenských
událostí.
V této souvislosti bychom rádi připomněli organizátorům těchto akcí některé
povinnosti, které jsou upraveny v předpisech, vzhledem k tomu, že akce s vyšším
počtem účastníků mají zvýšené nároky na zajištění požární bezpečnosti.
Především se mohou se konat jen ve stavbách, které jsou k takovémuto účelu
určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale volných
otevíratelných únikových východů, dbát na jejich viditelné označení, mít dostatek
hasebních prostředků, proškolené pořadatele a při akcích s větším počtem osob
zřídit preventivní požární hlídku. Pokud organizátor v rámci přípravy akce
vyzdobí místnosti hořlavými dekoracemi nebo zařadí do programu večera
vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí provést další preventivní opatření.
Výzdoby a textilie, po kterých by se mohl šířit požár, a které jako hořící
odpadávají a nebo odkapávají nesmí být umísťovány pod stropy a podhledy.
Rovněž je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří
výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto plněné balónky
nesmějí být používány ani jako výzdoba.
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast
více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006
(viz. http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně
závazných vyhláškách obcí.
V případě zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které
nelze odstranit před jejím započetím pořadatel nesmí akci zahájit. Rovněž musí
akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména
v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Informace o navržené změně jízdního řádu
V souvislosti se změnami vlakových jízdních řádů, které vešly v platnost od
12.12.2010, kdy došlo k posunutí většiny odjezdů vlaků ze Studénky o 4 minuty
dříve, došlo k tomu, že autobus linky 880642 spoj 17 přijíždí na nádraží v 6.50 a
odjezd vlaku na Ostravu je v 6.54 a odjezd na Přerov 6.49, což nevyhovuje
cestujícím, kteří si musí zakoupit jízdenku a spojení na Přerov se nestihne vůbec.
Z tohoto důvodu jsme požádali dopravce Veolia Transport o posunutí odjezdu
uvedeného autobusu z Albrechtiček na 6.35. Změna jízdního řádu bude platná od
6.3.2011.

Kolo (před) poslední – rok 1914 a schválení přístavby
Na konci roku 1912 byla pořízena třetí učebna v hostinci Fridolína Huvara, kde se
začalo učit na začátku roku 1913. S pořízením prozatímní třetí učebny na čas utichly i
snahy na přestavbu školy. Další jednání se v pramenech objevují až na jaře roku 1914.
Dne 26.3.1914 totiž přišel další přípis z okresní rady školní, v němž byla rada opět
vybídnuta, aby odstranila nedostatky v místní škole. Když byli 29.3.1914 vyzváni
členové školní rady, aby se přímo vyjádřili o stavbě nebo přístavbě školy, dopadlo to
následovně: „Josef Pavlík jest také po novostavbu. Felix Šnajdar s ohledem na přání
poplatnictva jest pro přístavbu do dvora. Předseda je pro přístavbu. Poněvadž
nedosáhnuto rozhodnutí, usneseno zaříditi společné zasedání s obecním výborem.“
K tomuto zasedání došlo 7. dubna 1914, kde byl většinou přítomných (tj. 10 členů
zastupitelstva a 2 členové rady, proti byl správce školy a Josef Pavlík) přijat plán na
přistavění dvou nových tříd ke škole směrem do dvora.
Na dalším společném zasedání rady a výboru 29.4.1914 chybělo tolik zastupitelů, že
nebylo možno se právoplatně usnášet, přičemž, „…jelikož p. Felix Šnajdar člen místní
školní rady se krátce před zasedáním vzdálil nebylo možno se právoplatně usnášeti,
zmařil tím brzké uskutečnění se stavby školy, navrhnuto, aby k příští schůzi povolán
byl též náhradník.“
Dne 1.5.1914 se konala nová porada už v usnášeníschopném počtu, kde se předložil
náčrtek Jana Volného, podle kterého by se přistavili tři nové učebny a upravila by se
stará budova, tak aby byly odstraněny dosavadní nedostatky. Tato úprava by měla
podle předběžného rozpočtu stát 28 000 K. Bylo rozhodnuto tento plánek předložit
okresní radě a vyřídit všechny další potřebné náležitosti, aby nová školní budova byla
dostavena do začátku nového školního roku (tedy za 3,5 měsíce!). Na námitky správce
školy měla být do plánu pojata ještě hospodářská budova, prádelna, komora a sklep.
Podrobné plány byly hotovy do konce května 1914, byly prohlédnuty a schválení
ponecháno na příslušných úřadech, přičemž rozhodnuto, aby byly doručeny osobně a
okresní hejtmanství požádáno o co možno nejrychlejší vyslání komise.1
1

Plány na přestavbu podrobněji dle školní kroniky, která přepisuje vyjádření okresního úřadu k
přestavbě: „…Za účelem rozšíření stávající dvojtřídní školy na školu trojtřídní přistavělo by se
ku stávající škole na jižním konci jednopatrové křídlo… Dle projektu umístily by se v novém
přízemku jedna učírna a nové místnosti bytu správce školy, pozůstávající ze dvou pokojů,
kuchyně a zvláštního záchodu. Umístění bytu jest tak řešeno, že se dá dle potřeby od vlastní
školy uzavříti. Stávající dva pokoje nynějšího bytu ponechají se jako místnosti reservní
v dnešním stavu a upotřebí se v začátku snad jako obytné pokoje pro přidělené síly učitelské.
Mimo těchto popsaných místností upraví se v přízemku kabinet pro školní pomůcky. Záchodový
přístavek zůstal by v hlavních obrysech v dnešním stavu. Třeba však na to poukázati, že
zamýšlené umístění jednotlivých záchodů předpisům neodpovídá, jelikož schází předsíň
záchodová, kterou bude třeba dle pohlaví odděliti. Nové, rovné a dvouramenné schodiště
spojovalo by přízemek s I. poschodím, v kterém se umístí dvě učírny a jedna velká místnost pro
školní pomůcky. Mimo to ponechá se tam stará učírna a kancelář (dnes byt učitele) v dnešním
stavu. Záchody vykazují i v I. poschodí tytéž vady jak v přízemku. Na půdu projektuje místní
školní rada zvláštní samostatné schodiště. Zadní část nového křídla bude podsklepena, čímž se

Komise byla vyslána 27.června 1914, tedy den před sarajevským atentátem. Je patrné,
že z celého plánu na přístavbu nebyl okresní úřad zrovna nadšený, doslova:
„projektované rozšíření…nelze považovati za nejsprávnější a nejvýhodnější
východisko z této otázky. Nehledě k tomu, že z ohledu krasocitných nebude nová
přistavená školní budova okrasou obce.“ Dále vytýká vysoké náklady a technickou
náročnost zbudování základů a odvodnění místa, přílišné zvětšení zastavěné plochy,
která zdraží udržování celé budovy a znovu doporučil stavbu zcela nové školy, která
by měla technické i zdravotní výhody. Dle školní kroniky zástupcové okresního
hejtmanství, i přítomný p. inspektor silně nabádali obecní výbor a školní radu, aby
postavili školu na jiném, příhodnějším místě, avšak obecní výbor a rada pevně trvala
na svém stanovisku. Okres tedy, vzhledem k tomu, že neexistovaly zásadní námitky ze
strany veřejného práva ani ze strany soukromé, plány na přestavbu schválil. Ke
schválení plánů došlo 10. července 1914, tedy sedm dní po zavraždění arcivévody
Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky v Sarajevu, ale samotné schválené plány
došly až koncem července 1914, tedy v době, kdy skončilo ultimátum dané Rakousko
– Uherskem Srbsku, a začala první světová válka. Slibný závěr sedmiletého jednání o
vyřešení špatného školního prostředí tak ukončil válečný konflikt.
Epilog – kolo poslední
Během války nebylo na nějakou
přístavbu ani pomyšlení, celý
problém se znovu začal řešit až po
válce. O prázdninách roku 1921
správce školy František Hradil
uvolnil byt ve škole a odstěhoval do
svého domku s tím, že se obec
zavázala pro příštího správce školy
v případě potřeby upravit byt na
statku č. 53. Z vyklizeného bytu
správce ve škole se udělala třetí
učírna a celý problém tak byl konečně, po čtrnácti letech od první výzvy okresní
školní rady, vyřešen způsobem, který už v roce 1908 navrhl Alois Huvar a v roce 1909
znovu Josef Demel.

Milan Myška, kronikář

Zápis do 1. Ročníku ZŚ
Ředitelka ZŠ Albrechtičky oznamuje, že zápis dětí do 1.ročníku základní
školy pro školní rok 2011/2012 bude ve čtvrtek 3. února 2011 v době od
13,30 do 16 hod. v budově školy. Rodný list dítěte vezměte s sebou.
Mgr. Zuzana Faldynová
řed. školy

Tabulky soutěží národní házené po podzimní části
Tabulka soutěže 2. ligy muži B
1. SK Studénka
2. TJ Sokol Rokytnice
3. Draken Brno
4. SSK Vítkovice
5. SK NH Veselí n/M.
6. SK Autonot Jihlava
7. TJ S. Podhorní Újezd
8. KNH MS Brno
9. TJ Pustějov
10. Sokol Dobruška B
11. Sokol Albrechtičky
12. TJ Sokol Vracov

10
9
7
7
6
4
4
4
4
3
3
1

0 1 237 : 177
1 1 223 : 195
0 4 222 : 193
0 4 201 : 181
0 5 202 : 197
2 5 188 : 179
2 5 211 : 211
1 6 198 : 211
0 7 189 : 206
1 7 199 : 230
1 7 153 : 174
0 10 185 : 254

20
19
14
14
12
10
10
9
8
7
7
2

Tabulka oblastního přeboru mladších žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studénka
Svinov
Albrechtičky
Stará Ves
Rokytnice
Vítkovice
Osek n/B
Chropyně

7
6
7
6
6
4
7
7

7
5
5
2
2
2
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
1
2
3
3
2
6
7

162
102
122
85
60
61
84
42

:
:
:
:
:
:
:
:

64
93
78
90
81
51
154
107

14
10
10
5
5
4
2
0

Tabulka oblastního přeboru dorostenců
1.
2.
3.
4.
5.
6.

získají 2 sklepy a 1 dosti veliká prostora pro prádelnu. Následkem většího zastavení plochy u
popsaného projektu bude zapotřebí dvorek a hospodářské stavení směrem k potoku přeložiti a
v těchto místech stávající tělocvičiště v části školní zahrady znovu upraviti. Uskutečněním
popsaného projektu zmenší se školní zahrada a bude samo sebou na místní školní radě by dle
potřeby o náhradu se postarala.“

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Rokytnice
Albrechtičky
Svinov
Kokory
Stará Ves
Vítkovice

10
10
10
10
10
10

9
7
5
5
2
0

1
1
1
1
0
0

0
2
4
4
8
10

234
187
187
219
163
161
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160
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