TJ Sokol – pozvánka na Pohár ČR

INFORMÁTOR
1411 – 2011

Obec Albrechtičky

Pohár ČR mladších žáků v národní házené za účasti družstev :
600 let

Červen 2011
Hry bez venkovských hranic
Již 13. ročník Her bez venkovských hranic se koná v sobotu 11.6.2011 v obci
Sedlnice.

SOKOL Svinov
DRAKEN Brno
Spartak Modřany
SOKOL Týmakov
Baník Most
SOKOL Dobruška
SOKOL Albrechtičky,
se uskuteční ve dnech 17. - 19. 6. 2011 na hříšti u sokolovny v
Albrechtičkách.
Program utkání:
- v pátek a sobotu
od 8 do 18 hodin
- v nedělí
od 8 do 11 hodin.

TJ Sokol – 100 let - pozvánka
TJ Sokol Albrechtičky zve na slavnostní členskou schůzi , která se koná v
sobotu 2.7.2011 v sokolovně u příležitosti 100let od založení TJ SOKOL
Albrechtičky. Začátek v 10 hodin.
2.7. 2011 odpoledne:

od 14 hodin
od 16 hodin

turnaj starých gard
derby utkání Albrechtičky : Studénka
- starých gard nad 50 let.

TJ Sokol – krmášové akce
TJ Sokol Albrechtičky zve :

Informace
Oznamujeme občanům, že v pondělí 4. července 2011 bude na obecním
úřadě a v místní knihovně zavřeno.
V týdnu od 25.7. do 29.7.2011 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen
obecní úřad i místní knihovna.

v pondělí
4.7. od 16 hodin pouliční turnaj mužů
v úterý
5.7. od 20 hodin krmášová zábava na hřišti u
sokolovny - hudba Moravský anděl
V měsíci SRPEN : 20.8. 2011 od 14 hodin Memoriál Mariána Solára turnaj mužů.

Hasičský záchranný sbor MSK , územní odbor NJ
Prázdniny – radost i starost …
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek,
nemůžeme bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíme věnovat
pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Měli bychom myslet
na to, že děti jsou zkoumavé a proto nenechávat zbytečně v jejich dosahu
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické
přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů,
které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Upozornit
děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny
ke hraní a aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny tyto spotřebiče
vypnuty.
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na
vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ,
že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty ( nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že
nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o
prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné
nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve
vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo
dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je
následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních
měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním
a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání,
lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu
vzniku výbušné koncentrace. A v případě, že se stanete přímými účastníky
nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150
nebo 112.
Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči

…Česká pošta mění tvář…
…myslíme na Vás i Vaše blízké
… Vážení občané,
protože si vážíme našich zákazníků a snažíme se naslouchat jejich potřebám,
rozšířili jsme rozsah služeb, které na Vaší pobočce České pošty poskytujeme.
Z tohoto důvodu si Vás touto cestou dovolujeme informovat o službách, které
u nás poskytujeme:

 oblast BANKOVNICTVÍ
 Zřízení a správa osobního účtu Poštovní spořitelny
 Sjednání úvěrů (krátkodobých i dlouhodobých)
 Sjednání výhodných spoření (termínované vklady, spořící účty)
 oblast POJIŠŤOVNICTVÍ
 Zajištění dětí a dospělých (úrazové a životní pojištění, pojištění
odpovědnosti)
 Zajištění majetku (pojištění domů, bytů a domácností)
 Zajištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění)
 oblast ZHODNOCOVÁNÍ PENĚZ
 Sjednání Stavebního spoření (včetně změn, úvěrů, navýšení
CČ…)
 Českomoravská stavební spořitelna
 Raiffeisen stavební spořitelna
 Penzijní připojištění
 Penzijní fond ČSOB Stabilita
 Penzijní fond České pojišťovny
Výše uvádíme pouze to nejžádanější. V případě, že Vás naše nabídka
zaujala nebo potřebujete více informací, budeme rádi,
když se na nás obrátíte.
Ochotně Vám poradíme a vše vyřídíme k Vaší
spokojenosti.
Kolektiv pošty
Albrechtičky 260
Telefon: 556 428 034
Otevírací doba: PO – PÁ 8:00-10:00 a 14:00-15:00 h.
Vaším zájmem můžete podpořit budoucnost pobočky České pošty ve své obci!

Výsledky Pooderského koštování pálenek
V pátek 29. dubna 2011 se uskutečnilo na výroční členské schůzi
zahrádkářů vyhodnocení místního kola Pooderského koštování domácích
pálenek. Do soutěže bylo dodáno 14 vzorků od 9 pěstitelů, 5 vzorků
jabkovice, 4 vzorků hruškovice a 5 vzorků slivovice. Vzorky vyhodnocovaly
tři komise, které určily vítěze jednotlivých kategorií.
Na „Otevírání Poodří a Pooderském koštování“ v Bartošovicích dne
14. května 2011 obec se svými vzorky reprezentovali :
Slivovice
Hruškovice
Jabkovice

-

Zdeněk Šajtar, Albrechtičky 73
Arnošt Šajtar, Albrechtičky 110
Pavel Šajtar, Albrechtičky 20

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem pěstitelům za účast v soutěži a
dodané vzorky pálenek.
Dne 14. května 2011 se konal jubilejní 10. ročník Otevírání Poodří, při kterém
probíhá i soutěž „Pooderského koštování“. V letošním hodnocení pálenek se
vzorky našich pěstitelů neumístily na předních místech.
I přesto jim děkujeme za reprezentaci obce v této soutěži a přejeme mnoho
zdaru při zušlechťování ovoce a jeho přeměnu v lahodné nápoje.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Pozvání na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 4. zasedání zastupitelstva obce
ve středu 22. června 2011 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
Schválení obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů
Schválení místního programu obnovy vesnice
Schválení prodeje a směny pozemků dle záměrů obce
Schválení rozpočtové úpravy č. 2 na rok 2011
Různé

Ze spisů Vincence Janáčka
Rok 2011 není jen výročím 600 let od první písemné zmínky o Albrechtičkách,
těch jubileí je mnohem více. Např. uplyne 100 let od vzniku Sokola, Orla, 190 let
od narození Vincence Janáčka a 110 let od jeho úmrtí. A také, a to je to, co chci
připomenout v tomto a příštím čísle, uplyne 160 let od zařízení samostatné
duchovní správy (expositury) v Albrechtičkách. Dle Vincence Janáčka i podle
archivních správ byla v Albrechtičkách fara již v 16. století, ale během pohnutých
událostí třicetileté války zanikla a po válce již nebyla obnovena. Albrechtičky
byly přifařeny nejprve do Bartošovic a poté do Sedlnice.

Nejstarší známé vyobrazení Albrechtiček „veduta“ z roku 1737.1 V té době již
byla zřícená věž kostela (Janáček uvádí letopočet zřícení 1727), která byla znovu
postavena až roku 1777
Vincenc Janáček: Kronika kostela a fary v Albrechtičkách
Obtíže, které obci Albrechtské skrze přifaření do Sedlnice vzrůstly
Nejhůř byla obec Albrechtice na tom, že byla na jednu míli vzdálené ryzí
německé faře, kdež se výhradně jen německé služby Boží odbývaly, přifařena.
Museli tedy obyvatelé Albrechtic, chtějíce slovo Boží v materském jazyku slyšeti,
do vzdálených českých kostelů choditi, což obzvlášť v zimě velmi obtížno bylo.
Skrz takové rozběhnutí na vše strany trpěla obec jak po hmotné, ale ještě více po
1

ZAO, fond Hejtmanský úřad Opava, inv. č. 158, č. kart. 33, fol. 54b. Toto
vyobrazení se nachází na plánku Studénky z roku 1737.

mravní stránce. K takové návštěvě služeb Božích mohli se zvlášť v zimní době jen
odrostlí a silní lidé odhodlati. Většina obyvatelstva nebrala po 2-3 neděle žádný
oučast na službách Božích. Když potomně hrabě Karel Vetter sám si duchovního
při zámku v Nelhubli vydržoval, chodili tam Albrechtští po mnohá léta na tu
tichou mši svatou. O odpoledních službách Božích nebylo žádné řeči. Tak lid
zpustnul a stal se v náboženském ohledu vlažný. I jiná břemena musela obec nésti
tak: dovoz a odvezení duchovního při službách Božích a při pohřbech.
Mnohokráte nebylo možno zvlášť v zimní době kněze při náhlém onemocnění
aneb v dobách nakažlivých nemocí v patřičný čas k nemocnému dovézti.
Kolikráte se i služby Boží v zimní době při závěji cest aneb rozvodnění řeky
Sedlničky odbývati nemohly, kolikráte ty ubohé nemluvňátka polozmrzlé od křtu
donešené byly.2 Toto přifaření obce k Sedlnici bylo pro ni v každém ohledu
škodlivé a nebylo tedy divu, že obec tyto útrapy a obtíže velmi těžce nesla a že
nářek a výkřiky: „Ách Bože! Kdyby jsme měli svého vlastního panáčka,“3 často a
často slyšeti bylo. Tak to trvalo až do roku 1784, kde jakási náděj na uskutečnění
přání toho obci zakmitla, ale jen proto, aby brzy zase zmizela.
Zmařené zařízení duchovní správy při kostele v Albrechticích roku 1784
Ačkoli hrabě Karel Vetter mnoho dobrého pro kostel v Albrechticích učinil,
předce z druhé strany zase skrze svou ziskuchtivost obci mnoho poškodil. Když
císař Josef II. v roku 1784 duchovní správy na venkově zařizoval, byla i nutnost
takové v Albrechticích uznána, a kněz P. Jan Nepomuk Herman4 z vyzdviženého
augustinského kláštera ve Fulneku dostal dekret jako duchovní správce do
Albrechtic. Sotva se ale hrabě Vetter o tom dozvěděl, již vyslal žádost k císaři
s tým návrhem, že by tento kněz v Nelhubli bydleti mohl, poněvadž by se při těch
blízko sebe ležících osadách duchovní správa lehce provésti dala a on při svém
zámku velikou kapli, jakož i byt pro duchovního má, že by tím náboženský fond
stavbu fary uspořil. Hrabě Vetter ale s tímto návrhem u císaře špatně pošel, neb on
jemu na tu žádost vlastnoručně ty památné slova napsal: "Ich habe Priester für
arme Gemeinden, nicht aber für Kavalieren, wenn Olbersdorf einen Priester nicht
unumgänglich braucht, so ist mit demselben einandereVerfügung zu trefen. Josef
II." (Já mám kněze pro chudobné obce, ne ale pro kavalíry, jestli obec Albrechtice
kněze nevyhnutelně nepotřebuje, ať se s ním jinak zařídí),“ a tak byl potom
2

V té době bylo obvyklé donášet děti ke křtu druhý nebo třetí den po porodu.
Panáček = kněz.
4
P. Jan Nepomuk Herman (* 10. 11. 1753 v Klimkovicích † 18. 4. 1801 v Petřvaldě)
- syn purkrabího v Klimkovicích na zámku hraběte Josefa Vilčka. Stal se knězem a
roku 1778 vstoupil do řádu řeholních kanovníků sv. Augustina ve Fulneku a přijal
řádové jméno Nepomucenus Antonius. Po zrušení kláštera roku 1784 se 21. září dal
k dispozici olomoucké konzistoři, která ho od 1. listopadu téhož roku ustanovila
kaplanem v nově zřízené lokálii v Petřvaldu. P. Herman si vzal k sobě za hospodyni
vdovu Dorotu Janáčkovou se synem Jiříkem a stal se tak pěstounem Jiřího Janáčka.
Srov. HELFERT, Vladimír: Leoš Janáček 1, Brno 1939, s. 16−17, 29.
3

jmenovaný P. Herman za duchovního správce ve Velkém Petřvaldě ustanoven.
Tímto nevčasným vmícháním se do této záležitosti připravil hrabě Vetter obec o
zvláštní duchovní správu a obec musela potom ještě 66 let služby Boží ve
vzdálených kostelích vyhledávati, až se jí podařilo si svého vlastního kněze
s velikými oběťmi vymocti.
Nezdařený pokus k zavedené zvláštní duchovní správy.
Oběti, které obec, aby svého vlastního duchovního dosáhla, přinesla
I v první polovici tohoto století musela obec všechny ty v dřívější kapitole
naznačené útrapy a obtíže snášeti, a nebylo naděje, se jich zbaviti. Faráři sedlničtí
pocíťovali ovšem také ty obtíže, které jim vykonávání duchovní správy při
Albrechticích působily, ale oni stáli zde na stanovisku jiném, jim bylo hájiti
příjmy fary, které skrz zařízení zvláštní duchovní správy v Albrechticích ohrožené
byly. Farář v Sedlnici byl zde první instanci, která zde rozhodovala. V roku 1799
přišel můj otec Jiřík Janáček za učitele do Albrechtic. Slyšel od starých lidí
všechny ty smutné osudy kostela a bral na všechněch těch útrapách, které obec u
vykonávání služeb Božích snášeti musela, vždy podíl. Bylť on člověk rázný a
důmyslivý a nedal se překážkami, jak z jeho životopisu seznati lze, od svého díla
tak lehce odstrašiti. I umínil si, že bude půdu ke zproštění obce od toho jha
pomalu připravovati. Faráři sedlničtí byli jemu pro jeho výtečné vlastnosti
nakloněni, a to jemu dovolovalo, by přání obce výraz dal. Zvláště s p. farářem
Kazimírem Tomáškem, který potomně i s naší rodinu spřízněn byl, mohl v tom
ohledu svobodné slovo promluviti. Bylť tento pán farář ctihodný kněz a
osvědčený lidumil, a tak se stal, nehledě k jiné straně, na prosbu otce mého, obci
nakloněn, a slíbil, že nejenom proti zařízení duchovní správy nic namítati, ale také
ji všemožně podporovati bude. Když otec tento od pana faráře obdržený slib obci
zvěstoval, to nastala všeobecná radost. Brzy na to odbývala se generální visitace
v Příborském děkanství. Otec můj použiv této příležitosti, nechal prosbu u jistého
Lichnovského (juristy) v Příboře na kardinála Maximiliana Sommeron Beckh o
zařízení duchovní správy v Albrechticích vyhotoviti, ale tato byla zkomoleně
sestavena a nemohla se k tomu účelu upotřebiti, byl jsem tedy nucen tuto žádost,
jsa tehda mladík osmnáctiletý, sám sestaviti. Dne 9. září 1839 odbývala se
generální visitace v Sedlnici, a tu podal otec můj tuto žádost v průvodu dvou
deputýrovaných z obce panu kardinálu. Tento přijav deputaci velmi milostivě a po
přednešení ústné prosbě slíbil, že bude tuto záležitost všemožně podporovati. Brzy
na to se dostavila smíšená komise do Albrechtic, a obec byla tázána, co k tomu
účelu z své strany věnuje. Poněvač ale obec chudobná, nemohla se k žádnému
příspěvku zavázati. Následkem této komisse bylo obci sděleno, že poněvač k tomu
účelu nic ze své strany věnovati nemůže, její prosbě vyhověti se nemůže. Hlavní
ale příčina toho nezdaru byla, že tehdejší pán arcikněz příborský, Josef Radda,
z jisté zásady té věci nakloněn nebyl, protož také tato záležitost žádný jiný
výsledek míti nemohla.
Pokračování příště

Centrum volného času otevřeno
V měsíci květnu byla ukončena realizace projektu Centrum volného času
Albrechtičky, který byl podpořen z dotace Regionálního operačního programu ROP
Moravskoslezsko, registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00524.
Otevření Centra proběhlo 27.5.2011 za účasti zástupců dodavatele a investora.
Obec vybudováním zařízení získala
nové prostory na multifunkčním hřišti
vhodné především pro tenis, streetball
a malou kopanou. V budově jsou
k dispozici
šatny,
klubovna
s kulečníkem
a
ping-pongem,
klubovna se stolním fotbalem a malý
aerobikový sál pro cvičení kalanetiky,
jógy, zumby apod..

Od 1.6.2011 byl zahájen trvalý
provoz Centra volného času s touto
provozní dobou:
Pondělí – pátek 16.00 – 21.00
Sobota
14.00 – 21.00
Neděle
9.00 – 12.00
14.00 – 19.00
Na venkovní hřiště je možné dohodnout vstup i v jiných než provozních hodinách bez
možnosti využití zařízení budovy.
Kontakt:

556 413 046, 720 198 767

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 30.6. 2011.

