Ze spisů Vincence Janáčka
Nastala doba výletů a tak opět ve snaze srovnat doby dávno minulé s dnešním světem
předkládám další ukázku z rozsáhlého díla Vincence Janáčka:

INFORMÁTOR
1411 – 2011

Obec Albrechtičky

„Jak Jiří Janáček své syny na Lysou Horu vede“1

600 let

Květen 2011
Školní akademie ke Dni matek
Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky zvou všechny občany u příležitosti
svátku Dne matek na

V neděli 15. května ve 14,00 hodin do Kulturního domu.
Program :
vystoupení žáků ZŠ , MŠ a ZUŠ
výstava výtvarných a rukodělných prací dětí
přání maminkám

Poděkování Diakonie Broumov
Diakonie Broumov občanské sdružení zaslala na obecní úřad tento děkovný dopis:
Vážení přátelé,
Dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu.
Tímto chceme poděkovat také Všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této
akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat
v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc.
Obec se připojuje k tomu poděkování a věříme, že i v budoucnu budeme tyto sbírky organizovat
a tak svým malým podílem pomáhat potřebným.

Otevření Centra volného času
Po desíti měsících stavebních prací nastává doba dokončení venkovních úprav a
některých nedodělků Centra volného času. V tomto týdnu proběhne vybavení Centra
zařízením a proběhnou technicko-organizační přípravy na jeho otevření.
Předpokládaný termín slavnostního otevření je pátek 27. května 2011 a trvalý provoz
od 1. června 2011.

Bylo to v roce 1833, když můj starší bratr Jiří se svým principálem učitelem Aloisem
Urbánkem2 v Neplachovicích u Opavy přišel domů na prázdniny. Urbánkovi se nesmírně líbil
náš kraj, zvláště velkolepý hřeben Beskyd s Lysou horou. Urbánek pravil: „Odtamtud musí být
nádherný rozhled.“ „Ano,“ řekl otec, „to se nedá povědět, to se musí vidět a jestli chcete,
zavedu vás nahoru.“ S radostí jsme tento návrh přijali. Hned se poslalo pro pálenku, aby se jí
natřely nohy a podešve ( je to totiž prostředek proti puchýřům na nohou), nachystaly se onuce3
z lněného plátna a následujícího dne s východem slunce byla celá společnost již na nohou. Já
jsem nesl na zádech velký bochník chleba a sýr ,otec zase životodárný balzám (pálenku).
Bylo nás celkem pět: otec, Urbánek, páter Jan4 (byl ještě student), Jiří a já. Šli jsme
přímo k Lysé přes Mošnov, Trnávku, Fryčovice, u Lysůvek jsme překročili císařskou silnici,
odtud jsme přišli do Metylovic, kde je každý sedlák rasem,5 a odtud do Frýdlantu. O dvou
hodinách odpoledne jsme vešli do školy k rektorovi Paráčkovi,6 abychom se ho zeptali na
nejlepší cestu na Lysou. Paráček pravil, že kdybychom byli přišli dopoledne, mohli bychom
výstup podniknout přes Borovou, ale nyní je na to s touto oklikou příliš pozdě, a kdybychom si
přáli přenocovat na Lysé, museli bychom stoupat nahoru přímo úpatím hory.
Posílili jsme se suchou i vlhkou municí (pálenkou), překročili jsme řeku Ostravici a
dorazili k úpatí hory. Zde v lese byla cesta dobrá, šli jsme kolem Ondrášovy jeskyně,7 která nám
zůstala po levé straně. Když jsme vyšli z lesa, byla cesta již obtížnější, museli jsme překračovat
hromady kamení a skaliska; začalo se stmívat. Nyní jsme se dostali na vlastní hřbet hory, zde
jsme mohli již lépe postupovat, a když jsme spatřili oheň na salaši, bylo už tma. Po pravé ruce
jsme zpozorovali les. „Nuže, do lesa, tam musíme počkat do rána,“ zvolal otec. Když jsme vešli
do lesa, co jsme v temnotě viděli? Chaos stromů, obrovských jedlí, vytržených i s kořeny ze
země. Na samém kraji lesa byla obrovská jedle v napůl trouchnivém stavu, pod jejími
mohutnými kořeny, které tvořily jakousi střechu, jsme rozbili náš tábor.
Rychle jsme rozdělali oheň, jeden z nás na to musel dát polovinu své onuce, a
v okamžiku zaplápolal oheň. Když jsme se trochu ohřáli, nařídil otec: „Jíst!“ Krájel jsem chléb,
otec rozdával pálenku a chutnalo nám tak jak nikdy v životě. Když jsme se posilnili, připravili
jsem si lože a lehli jsme si do kruhu kolem ohně. Jeden musel vždy hodinu dávat na oheň pozor
a po něm druhý. Když přišla řada na mne, byla ve mně malá dušička. Odtud z této výšky jsem
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Tento text přeložil z němčiny Jiří Sehnal, poznámkami opatřili Jiří Sehnal, Petr Hlaváček a Milan Myška.
Alois Urbánek se stal učitelem v Neplachovicích roku 1828. V roce 1875 byl pro nemoc penzionován a
27. ledna 1876 v Neplachovicích zemřel. Měl rozhodující vliv na hudební rozvoj mladého Pavla
Křížkovského (pozdější patron Leoše Janáčka), kterému dopomohl k místu fundatisty v kostele P. Marie v
Opavě. Srovn. Eichler, K.: P. Pavel Křížkovský. Brno 1904, s. 2, 28. Podobně jako Jiřík Janáček, zajímal se
i Urbánek o štěpařství a dosáhl v něm znamenitých výsledků. (JS)
3
Onuce - náhrada ponožek, čtvercová plátna asi 50x50 cm. (JS)
4
Jan Janáček (*1810 †1889), syn Jiřího Janáčka, bratr Vincence Janáčka. Působil jako kněz na několika
místech, posledních devatenáct let svého života ve Vnorovech (okres Hodonín). (MM)
5
Tvrzení Vincence Janáčka, že každý sedlák v Metylovicích byl současně rasem, je poněkud přehnané, ale
je na něm mnoho pravdy. Metylovice byly totiž od 17. století proslulé koželužstvím a řemenářstvím a v 19.
století se tu poráželo až 150 koní ročně. Srovn. Linhart F. : Místecký okres. Vlastivěda Moravská 2. Brno
1915, . 201-202. (JS)
6
Paráček Karel (*27.10.1805 Německé (dnes Pustiměřské) Prusy †9.3.1865 Frýdlant nad Ostravicí),
rektor Frýdlant 4.2.1833-†. SOkA FM, fond Děkanský úřad Místek kart. 5, i.č. 89.(PH)
7
Puklinová jeskyně, nazývaná Ondrášovy díry, která leží poblíž rozcestí Ostravice - Lysá Hora - Frýdlant.
Srovn. Ondrášovy jeskyně pod Lysou horou. Těšínsko 1969, č. 2, s. 22. (JS)
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viděl vrcholky Smrku, Kněhyně a dalších hor, na kterých jiskřila světla jako světlušky; to byly
strážní ohně na salaších, od hodiny k hodině a od hory k hoře se rozléhaly tóny pastýřských
trub,8 tu jsem zaslechl zase mohutné šumění vodopádu, popsat to všechno ani nedovedu.
Když nadešla druhá hodina po půlnoci, začalo červenat nebe nad Gigulou.9 Vstali
jsme a šli jsme k salaši. Pastýři se na nás dívali ustrašeně a na otázku, zda mají vodu, ukázali
nám pramen, který vydával ve výšce 600 sáhů lahodnou vodu. Když jsme se umyli a utišili
žízeň, vyrazili jsme na Kykulu. Přišedše tam, spatřili jsme, že obloha na východě je rudá jako
oheň. Krátce před východem slunce se ukázaly známé mouchy velikosti vos a tancovaly nad
našimi hlavami. Některé jsme chytili, ale jakmile se ukázalo slunce, zmizely. Okamžik, kdy
slunce stoupá ve své obrovské velikosti pomalu do výše, nemohu popsat, ten se musí vidět. Na
východě již jasný den, na západě ještě temná noc. Jaký kontrast! Když nyní slunce vystoupilo
výše a vysílalo své paprsky na všechny strany, tu jsme spatřili hezký, nádherný svět u našich
nohou a tu by musel každý člověk, který má v sobě jen jiskru citu, chtě nechtě zvolat: „ Ano,
Bůh musí být!“ Když jsme se pomodlili ranní modlitbu, sestupovali jsme rozhlížejíce se na
všechny strany k salaši. Tam právě připravoval bača žinčici.10 Naléval čerstvě zakysané ovčí
mléko do velkého kotle, který stál nad ohněm, a když mléko začínalo vřít, hodil do něho kus
syřidla, mléko se v okamžení srazilo a udělala se syrovátka. Pili jsme dle libosti, ale Urbánkovi
se z toho udělalo zle. Dostal průjem. Chudák, musel z hory sejít dolů, ale při tom si musel stále
držet kalhoty rozepnuté. Když jsme přišli do Frýdlantu, vypil dobrou hovězí polévku a ulevilo
se mu. Přišli jsme šťastně domů, ale ubohý Urbánek musel po návratu ulehnout a strávil šest
týdnů v posteli.
Vincenc Janáček, 1. kronikář Albrechtiček
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ZÁPIS do MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtičky oznamuje, že Zápis dětí do MŠ Albrechtičky pro
školní rok 2011/2012 proběhne ve středu 18. května 2011 v době od 8 do 16 hod.
v budově MŠ.
Rodný list dítěte vezměte s sebou.
V rámci Dne otevřených dveří se můžete seznámit s provozem,
pedagogickou prací i budovou MŠ.

Místní poplatek ze psů
Vážení majitelé psů,
v Informátoru – březen jsme Vám oznamovali splatnost poplatku ze
psů, také povinnost majitele-držitele psa poplatek, když vznikne
ohlásit, ohlásit jakoukoliv změnu, případně zánik poplatku .
v informátoru –duben jsme Vás seznámili s celou Obecně závaznou
vyhláškou č.1/2011, o místním poplatku ze psů.
Z naši evidence jsme však zjistili, že k 30.4. stále vedeme některé
držitele psů jako neukázněné „pejskaře“ . Proto jsme se rozhodli , že
budou probíhat kontroly na dodržování vyhlášky obce, první
proběhne do konce měsíce května. Apelujeme proto na občany, kteří jsou držiteli
jednoho nebo více psů, aby co nejdříve přišli přihlásit každého psa, kterého mají.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci květnu 2011 slaví své životní jubileum
Paní Helena Huvarová
Do dalších let ji přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

8
Pastýřské trouby - lidový, dřevěný, nátrubkový nástroj, typický pro všechny pastýře obcí. Troubením si
jednak předávali různá znamení anebo se bavili. Byl tónově omezený podobně jako přirozená trompeta na
durový akord a pro jeho melodiku byl typický rozložený sextakord. Vyskytoval se pod názvem tromba
pastoritia i v některých vánočních skladbách ("pastorelách") jako symbol pastýřů. Dnes se tento nástroj
téměř zapomenut, ale v době Vincence Janáčka byl na našem venkově běžný. (JS)
9
Kykula – vrcholek Lysé. (JS)
10
Žinčice - sladká nebo kyselá syrovátka zbylá po výrobě ovčího sýra.MM
11
Obrázek převzat z http://www.seniortip.cz
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