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Sčítání lidu – bezplatné internetové připojení
Obecní úřad s ohledem na blížící se sčítání oznamuje občanům, že podle § 11 zákona
296/2009 Sb. o SLDB poskytuje fyzickým osobám, bezplatné veřejné internetové
připojení, ke splnění povinnosti předat údaje pro sčítání.
Toto internetové připojení budou mít občané možnost využít ve dnech 26.3. až . –
14. 4. 2011 v prostorách místní knihovny a místní dřevěnice-IC :
26.3 a 27.3.
28.3. až 1.4
2.4. 3.4.
4.4. až 8.4.
9.4. a 10.4.
11.4. až 14.4.

v knihovně od 10,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 h.
v knihovně –v provozní době knihovny nebo obú
v dřevěnici od 10,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 h.
v knihovně – v provozní době knihovny nebo obú
v dřevěnici od 10,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 h.
v knihovně – v provozní době knihovny nebo obú

Sběr papíru
ZŠ a MŠ Albrechtičky pořádá jako každoročně JARNÍ SBĚR STARÉHO
PAPÍRU. Letošní sběr proběhne ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 14 do 17 hod. u školy.
Papír nemusí být svázaný ani tříděný.

Poplatky
Oznamujeme občanům,
- kteří platí ročně poplatek za nájem hrobového místa v obci, že je splatný dle
smlouvy o nájmu, do 31.3.
-

kteří jsou majiteli(držiteli) psů, že místní poplatek ze psů
(platí se dle trvalého pobytu) je splatný do 30.4.
Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíců.
Majitel (poplatník) má povinnost ohlásit vznik nebo zánik
poplatku osobně správci poplatku. Poplatník je povinen ohlásit
i jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech např. změna na
důchodce.

Stejně jako v minulém čísle předkládám případným čtenářům malé ochutnávky z
připravované knihy. Komu by to bylo málo, může najít více v novém čísle časopisu
Poodří (dostupný v knihovně), kde je článek o životě a díle místního, kdysi slavného,
rodáka, varhanáře Jana Huvara.
Jistý rok
Ještě musím se o jednom starodávným obřadu, který se v obci před každým
manželským sňatkem odbýval, zmíniti. Jest to tak zvaný „Jistý rok“, aneb společná
úmluva sňatku manželského. Tento obřad se v domě nevěsty odbýval. Tam přišel
ženich, jeho otec a příbuzní v určený večer, ze strany nevěsty byli tam také nejbližší
příbuzní pozváni. Úřední osoby při tom byly fojt a obecní písař. K tomu radostnému
obřadu se již za dne mnoho jídel a mnoho k pití přichystalo. Obzvlášť v masopustě
nesměly tam koblihy, klobásy (bleištify) a černé maso scházeti. Když ženich se svýma
příbuznýma do pokoje vkročil, byly jim přední místa vykázané, a ženich si musel za
stůl do kouta sednouti, a tak dlouho „němý“ (bez řeči) býti, až všechno vyřízeno bylo.
Aby se ale ostatním jazyky rozvázaly, přinesla se hned kořalka a hodně se popíjelo.
Netrvalo dlouho a již bylo rozumu dost. Nejprv se jak obyčejně „o kole a o vole“ a
žáden nechtěl, jak se praví „na to pravé spustit“. Když to ale těm úředním osobám, již
dlouho trvalo, vstal písař a řekl: „Jest vám známo, z jaké příčiny jsme se přišli a jest
tedy na čase abychom k dílu přikročili.“ Tu všichni hlavama kývajíce pravili. Nu ano,
je třeba. Zatím se již na všech stranách hlučně hovořilo. Nejprv se písař ptal, jak moc
nevěsta peněz, krav, plátna, lnu a ostatní výbavy dostane, a potom musel ženichův otec
udati, co ženich naproti své nevěstě zavádí. Že se při tom někdy i příkro mluvilo, a že
to někdy až k ultimátům („Esli ni, tak to z teho nic nebude“) přišlo, rozumí se samo
sebou. Když všechno urovnáno, a obě strany uspokojené byly, tu musela nevěsta, která
přes ten celý čas v komoře seděla do světnice přijíti, a jak se pravilo, na to vše pečeť
„dekret“ přitlačiti, totiž ona se představila a pravila: „Vítám Vás“ podala přes stůl
ženichovi ruku, který ji v tom okamžení něco bílého do ruky vtisknul (byl to stříbrný
peníz), pak podala každému přítomnému pravici, řkouc: „Pěkně vítám!“
Jednouc byl ženich Němec z Bartošovic, tu aby nevěsta ukázala, že též německy umí,
pozdravila jeho příbuzné: „Šimel komen“, což mělo býti „ Schön wilkommen“, ale na
česky to znělo: Šimli (koně) jdou.“
Veřejné a spojovací cesty
Veřejných cest ve středověku velmi málo bylo. Vždyť teprv za panování císaře Josefa
II. císařská cesta přes Příbor do Těšína se stavila. Byly jen spojovací cesty od obce
k obci a ty byly v tak mizerném stavu, že nebylo možno v čas mokra z jedné obce do
druhé se dostati. I do Příbora nebylo žádné jiné cesty než přes Mošnov po kaméncích
řeky Lubiny až do města. Cesta se obyčejně tak spravovala: Do díry se naházely
otýpky a proutí a to se s hlínou zaházelo a cesta byla opravena. O nějakém štěrkování
cest nebylo řeči. Jak to s nákladem vození vypadalo, může si každý mysliti. Taková
jízda do Mošnova neb do Studénky potřebovala celý den, do Příbora dva dni, do
Jičína tři dni a do Opavy osm dní. Každý, který těžký náklad vezl, musel se s několika

koňskýma huněmi aneb rohožkami zaopatřiti, které, když se nějaké té nešťastné díře
blížil, do ní před kola hodil, aby neuvízl. Obchod a přívoz zboží z ciziny nebyl možný.
Vojenská povinnost
Ta se vztahovala jen na chudé obyvatelstvo. Sedláci byli od ní skrze panskou robotu
osvobozeni. Oddávalo se k vojsku nejprv doživotně, potom na sedmnáct let, později na
osm, pak na šest a nyní na tři léta. Není tedy divu, že za starých časů se regruti toho
odvodu jako smrti báli, že se k odvodu málokterý dobrovolně dostavil, že se v čas
odvodů po lesích, polích skrývali, a že jich musel fojt jako divokou zvěř chytati (můj
otec byl ve Velkém Petřvaldě na faře chycený). Při takové lidské honbě staly se
mnohdy hrozné věci. Zde uvádím jeden pád: Na gruntě čís. 23 byl pacholek, který se
již delší čas před odvodem ukrýval. Ten byl jednoho večera od třech úradních
přepaden, právě když v konírně řezanku (sečku) dělal. Byl on ale na to připraven.
Sotva že jich uzřel, sáhl po sekyře, kterou již pohotově měl a řekl k těm mužum, jenž
na prahu konírny stáli: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Amen! Který z vás
první ten prah překročí, má tu sekeru v hlavě!" Tito nad tím zaražení nevěděli, co
činiti mají, pak řekl jeden k druhému „Jdi ty předy!“ Ale žáden nechtěl práh
překročiti. Pacholek ale pořád stál s napřaženou sekeru. Tu se jeden po druhém
vytratil, neb to byli muži, kteří ženu a dítky měli, a pacholek zůstal naposled – sám.
Vincenc Janáček, první kronikář Albrechtiček

Koštování pálenek
Obec Albrechtičky ve spolupráci s místním spolkem zahrádkářů vyhlašuje další ročník
obecního kola „Pooderského koštování“ - soutěže v kvalitě destilátů.
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže o nejlepší destilát upozorňujeme, že do
soutěže je nutno dodat 0,1 litru daného destilátu.
Vyhodnocení vzorků pálenek proběhne na Výroční schůzi zahrádkářů dne 29.4.2011.
Soutěží se ve třech kategoriích:
•
•
•

slivovice
hruškovice
jabkovice

Žádáme proto občany Albrechtiček, kteří zhodnocují svou úrodu přeměnou
v kapalnou formu a vlastní některý z uvedených destilátů, o zvážení své účasti
v soutěži.
Zájemci mohou odevzdat své vzorky do soutěže na obecním úřadě do čtvrtku
28.4.2011.
Vítězné vzorky postoupí do soutěže Regionu Poodří v Bartošovicích (kde bude
nutno dodat 0,5 litru pálenky). 10. ročník „Otvírání Poodří“ a „Pooderského
koštování“ se na zámku v Bartošovicích uskuteční 14. května 2011.

HZS oznamuje
Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již
nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém
zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také
začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní
lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a
zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování
trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí
nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné
vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení
tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách.
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např.
kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti
ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a
lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet
od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy
fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod
neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu
nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení
klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a
čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o
bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše
500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně.
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod..
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Pozvání na další schůzku k přípravě oslav
Ohlédnutí za první přípravnou schůzkou na oslavy výročí a pozvánka na další
Schůzka se konala 4. března ve velmi milém prostředí dřevěnice. Občerstvení,
příjemná atmosféra a hlavně pozitivně naladění občané se dostavili, a tak i schůzka
byla velmi příjemná a užitečná. První plány na oslavy jubilea byly za pochodu
pozměňovány a doplňovány o další nápady. Shodli jsme se na tom, že hlavní program
bude jako obvykle v sobotu odpoledne, ale kromě něho budou probíhat další aktivity
nebo kulturní akce i v pátek, sobotu dopoledne a v neděli. Pokud Vás zajímá, co
konkrétně se plánuje a chcete zároveň přiložit ruku k dílu, přijďte na další schůzku
25.3. v 18:00 do dřevěnice (neúčast na první schůzce není překážkou). Nápadů i
práce je mnoho a tak každý může být užitečný.
Pamětní mince k výročí 600. let od první zmínky – vyhlášení soutěže!!!
Jedním z nápadů, který našel podporu, je vydat k výročí 600 let pamětní minci. Je
možnost nechat dle našeho návrhu zhotovit razidla a vyrazit libovolné množství mincí
buď z mosazi nebo mědi (za cca 60 Kč/ks), stříbra (za cca 500 Kč/ks) nebo i zlata (cca
15 – 20 000 Kč/ks dle aktuální ceny zlata). Počítáme s tím, že stříbrné, případně zlaté
mince se budou razit jen na objednávku (tzv. limitovaná série).
Vyhlašujeme tedy soutěž o grafické návrhy na tuto minci. Mohou být zpracovány
v grafických programech a zaslány na email obec@albrechticky.cz ve formátu PDF
nebo i v papírové formě odevzdané na úřadě. Uzavírka soutěže je 30.4.2011.
Autor vítězného návrhu získá, kromě všeobecné úcty, jednu stříbrnou minci a
připravovanou publikaci se spisy Vincence Janáčka zdarma.
Rub i líc návrhu musí být zhotoven v kruhu (mince bude mít průměr pravděpodobně
31 mm, grafický návrh může být samozřejmě větší) a mělo by na něm být minimálně
(tj. může být víc) :
1. znak obce
2. nápis: Albrechtičky 1411-2011
Pamětní strom k výročí 600. let od první zmínky – anketa!!!
Při významných událostech bylo dobrým zvykem zasadit v obci strom pamětní strom
na památku této události. Takto bylo v minulosti vysázeno v obci několik pamětních
stromů – lípa u pomníku padlých, topol u kulturního domu, lípa v mateřské škole nebo
také lípa u dřevěnice.
Vyhlašujeme tedy anketu o návrh na místo výsadby a druh pamětního stromu,
který by byl zasazen v rámci oslav 600 let od první písemné zmínky. Své náměty
můžete vhodit na lístku do schránky u obecního úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu
obec@albrechticky.cz.
Zastupitelstvo obce

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Jako každý rok obec organizuje na jaře ve spolupráci se společností OZO Ostrava
s.r.o. sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběr proběhne v sobotu 30. dubna 2011 v době od 8.00 do 11.00 hodin. Místem
sběru je tradičně točna autobusů u MŠ.

Nakládání s biologickým odpadem
Průzkumem zjišťovaným v domácnostech členy zastupitelstva (podařilo se nám
oslovit cca 95% všech domácností) bylo zjištěno, že většina domácností kompostuje a
většina chce u tohoto způsobu zůstat i do budoucna. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli pro zpracování žádosti o dotaci na pořízení domácích kompostérů a
štěpkovače větví, abychom domácí kompostování podpořili. Žádost bude podána na
státní fond životního prostředí v letošním roce a poskytnutí kompostérů domácnostem,
v případě úspěšnosti našeho projektu, přichází v úvahu až pro rok 2012. Pokud jste
nebyli zastiženi doma nebo jste se ještě dodatečně rozhodli pro kompostér, oznamte
tuto skutečnost na obecním úřadě.
V roce 2011 ještě budou v provozu kontejnery na biologický odpad rozmístěny po
obci na známých stanovištích.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci březnu 2011 slaví své životní jubileum
Pan Vlastimil Fabián
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci březnu 2011 jsme se rozloučili s Marií Münsterovou
Vydává : Obec Albrechtičky, č.p.131, 742 55 Albrechtičky
e-mail : obec@albrechticky.cz, tel.: 556 428 016.
Informátor obce je evidován na MK, evidenční číslo MK ČR E 16633
Uzávěrka příštího čísla je 31.3. 2011.

