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Obec Albrechtičky

600 let

Dne 11.6.2011 se uskutečnil již 13. ročník „Her bez venkovských hranic“ –
soutěže obcí Regionu Poodří v netradičních disciplínách, který pořádala obec
Sedlnice. Soutěže se účastnil rekordní počet družstev ze 17 obcí Regionu
Poodří.

Srpen 2011
Oslava 600 let od první písemné zmínky o obci
Obec Albrechtičky si Vás dovoluje pozvat na obecní slavnosti u příležitosti 600 let od
první písemné zmínky o obci. Obecní slavnosti proběhnou ve třech dnech s tímto
programem:
9.9.2011 - bude otevřena výstava k výročí 600 let od první písemné zmínky o obci v
kulturním domě. Současně proběhne slavnostní představení knihy "Pamětní kniha
rodiny Janáčkovy jakož i kronika školy, kostela, fary a obce Albrechtic" aneb
"Sebrané
spisy
Vincence
Janáčka"
za
účasti
autorů
knihy.
V místním kině budou sehrány dvě představení – odpoledne pro děti a večer pro
dospělé.
10.9.2011 – tradiční obecní slavnost na hřišti u sokolovny ve spolupráci s místními
spolky od 14 hodin. Proběhnou vystoupení dětí základní a mateřské školy, ukázky
modelářů, taneční vystoupení, kejklířská vystoupení, ukázky výcviku dravců, hry pro
děti.
Doprovází cimbálová muzika z Trojanovic. Bude připraveno bohaté občerstvení.
Večer pokračujeme taneční zábavou se skupinou "NEVÍM" z Pustějova, ohňovou
show a ohňostrojem.
V obecním stánku proběhne prodej knihy, pamětních mincí a reklamních předmětů.
11.9.2011 - bude sloužena Slavnostní mše svatá v kostele sv.Mikuláše a odpoledne
zveme na pohádku do kulturního domu, kterou sehraje místní ochotnický spolek.

Soutěž o nejlepší domácí likér

Vyrábíte chutné domácí likéry ?
Pak neváhejte a zúčastněte se naší soutěže !!!
Při příležitosti oslav 600 let Albrechtiček vyhlašujeme soutěž o nejlepší
domácí likér.
Zájemci mají možnost do 26.8.2011 dodat na obecní úřad 0,3 l likéru .
Vzorky ohodnotí zcela nezávislá porota.
Tři nejchutnější nápoje budou oceněny!

Obec Albrechtičky zastupovalo družstvo soutěžících ve složení – Martin
Silber, Eva Tripská ml., Lucie Škopková, Michaela Žižková, Miriam Žižková,
Filip Plecháček, Jakub Plecháček a Tomáš Musiol.
Naše družstvo se po rekordních
deseti soutěžních disciplínách
umístilo na krásném 10. místě.
Děkujeme
soutěžícím
za
reprezentaci obce na hrách.
Příští
ročník
Her
bez
venkovských hranic se uskuteční
v obci Skotnice.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Inzerce

Oznámení o změně pracoviště
V návaznosti na realizaci sociální reformy I v podmínkách města Studénky dojde
k organizačním změnám na úseku sociálních věcí u odboru školství, kultury a
sociálních věcí Městského úřadu Studénka.
V souvislosti s výše uvedenými změnami informujeme, že záležitosti týkající se
dávek pomoci v hmotné nouzi nebudou nadále sociální pracovníci vyřizovat
v budově Městského úřadu Studénka, ale od 5.9.2011 bude pracoviště úseku
sociálních věcí přemístěno na ulici Poštovní čp. 772 (boční vchod, 1.patro).
Úřední hodiny:
pondělí, středa (úřední dny)
8.00-11.30
12.30-17.00
úterý, čtvrtek (neúřední dny)
8.00-11.30
12.30-14.00
pátek (neúřadní den)
8.00-11.30
12.30-13.00
Kontakty:
Marcela Kohutová
tel.č. 552 303 685
Lenka Semenyšinová, DiS.
tel.č. 552 303 685

Rozšíření dopravního systému ODIS
V minulém Informátoru jsme informovali o změnách, které nám byly oznámeny
koordinátorem dopravního integrovaného systému. V měsíci červenci došlo ještě
ke změně a ranní spoj do Kopřivnice a Příbora bude jezdit stejně jako dosud, ale
nebude zajíždět do Prchalova.
Mezi změny, dotýkající se naší obce od 28. srpna 2011 patří:
- ranní spoj z Albrechtiček do Příbora a Kopřivnice s odjezdem ve 4:50 hod. již
nebude zajíždět do Prchalova
- večerní spoj s odjezdem ve 22:40 hod. z Příbora do Albrechtiček bude zrušen z
důvodu nulového využití.

Koncert skupiny Paprsky
Dne 27.8.2011 v 17 hodin se
uskuteční v kostele sv. Mikuláše
koncert skupiny Paprsky.
Jste-li zvědaví, co že to vlastně
hrají, posbírejte sílu a odvahu a
přijďte se podívat na jejich
koncert.
www.paprsky.cz
Vstupné dobrovolné

Ze spisů Vincence Janáčka
Připravovaná edice kronik Vincence Janáčka je už téměř hotová (v současné době
probíhá grafické zpracování knihy a v druhé polovině srpna se už snad bude tisknout).
V dnešním pokračování úryvků z Janáčkových textů přinášíme ukázky ze IV. knihy.
Tato poslední část edice je tvořena překlady z německých textů Vincence Janáčka a
obsahuje převážně jeho osobní vzpomínky. Autorem překladu je prof. PhDr. Jiří
Sehnal, CSc.
Několik vzpomínek na krásné dobré časy
Školní vizitace bez školáků
Tehdy, když ještě byly Albrechtice filiálkou Sedlnic, oznámil sedlnický farář den
školní vizitace. Jednoho dne jsem propustil děti ze školy jako obvykle po třetí hodině
odpoledne a šel do svého pokoje. Tu jsem uviděl sedlnického kooperátora, jak jde
kolem okna. Zvědav, kam jde, vyšel jsem ven a vidím, že kooperátor otevírá dveře do
školy. „Kde jsou děti?“ zvolal. Řekl jsem: „Nu, poslal jsem je už domů, už jsou tři
hodiny pryč.“ „Cože?“ křičel, „dnes je tu přece školní vizitace, každou chvíli přijde
děkan z Mošnova, nevíte o tom nic?“ „Ne,“ řekl jsem, „nevím o tom nic.“ Kooperátor
pravil: „Farář vám to dnes poslal po jedné ženě, která si u něho byla pro křestní list, a
měla vám to říct. Nevyřídila vám nic?“ „Ne,“ řekl jsem a nyní jsme oba stáli zaraženi.
Rychle jsem si vzal lepší kabát, letěl jsem na obecní cestu k Mošnovu a tu jsem
uviděl, že na cestě k Mošnovu nebylo vidět ještě žádný povoz. Zdvojnásobil jsem
svoje tempo, běžel jsem do vsi, a když jsem přišel k faráři, viděl jsem již připravené
čtyřspřeží. Rychle jsem vstoupil do jídelny, kde celá společnost již jednala, a řekl jsem
tiše děkanovi, co se stalo. Mezitím již přišel také kooperátor. Tu celá společnost
vybuchla ve smích a vyrazila na sedlnického faráře s poznámkou: „Pěkná shoda!!“
Děkan se musel tvářit vlídně a řekl: „Nyní můžeme ještě chvíli posedět.“ A hosté
křičeli: „Víno sem, víno sem!“ A pak se vesele připíjelo na pěknou shodu mezi školou
a farou a mošnovský farář musel vyprázdnit sklep.
Jedno překvapení větší než druhé
Bylo to v době, kdy první zemský inspektor P. Hausmann konal inspekci na počátku
školního roku v příborském děkanátě. Přišel z Bartošovic do Sedlnice a odpoledne
prováděl inspekci ve škole. Hned po příchodu se ptal po nejbližších školách a bylo mu
řečeno, že jsou to Albrechtice nebo Mošnov. Farář P. Sedlák1 se chtěl během inspekce
dovědět, kterou z obcí by inspektor chtěl navštívit dříve. On teprve večer při večeři
řekl, že by rád o půl deváté ráno překvapil Albrechtice. Farář to tajně pošeptal svému
kooperátorovi, aby okamžitě poslal farního pacholka s avízem do Albrechtic.
Pacholek přišel až potmě v noci do Albrechtic a předal na faře avízo. Farář přišel
rozrušen hned za mnou a tázal se, co budeme dělat, protože v tuto dobu ještě děti
1

Joannes Sedlák (*13. 12. 1813 Pustá Polom, †25. 2. 1869 Slavičín) − vysvěcen 30. 7. 1836, v
Sedlnicích byl farářem od 23. 6. 1852 do 16. 4. 1856, kdy se stal farářem ve Slavičíně.

nebudou ve škole (přicházely teprve kolem desáté hodiny2). Nepřemýšlel jsem dlouho,
poslal jsem pro obecního posla a nařídil mu, aby ihned oběhl vesnici a aby tam, kde
jsou školní děti, vyřídil, že zítra se musí dostavit všechny děti do školy kolem osmé
hodiny, pod pokutou 5 zl. Kolem jedenácté hodiny to věděli už všichni rodiče.
S úderem půl deváté ráno přijel zemský školní inspektor Hausmann před školu. Když
vstoupil do třídy, která byla plná dětí, otočil se k sedlnickému faráři a pravil: „To je
pro mne opravdu překvapení, tak velkou návštěvu ve škole jsem letos ještě neviděl.“
Nyní požádal albrechtického faráře, aby učil náboženství, a ten měl začít nejdříve
s malými. Farář však nebyl v novém školním roce ještě v žádné třídě a byl velice
na rozpacích, jak má ty malé vyučovat. Postavil se před děti, které ještě neznal,3 a
kladl jim takové otázky, kterým ti malí nerozuměli, a někteří ze strachu začali plakat.
Farář kladl otázky a odpovídal na ně sám a děti seděly jak němé. Tu k němu přistoupil
P. Hausmann a řekl: „Pane faráři, nyní budu chvíli vyučovat já.“ Ptal se dítěte, jestli
umí udělat kříž. Dítě řeklo: „Ano.“ „A kterou rukou děláš svatý kříž?“ Dítě: „Pravou,“
a pokřižovalo se. Dítě řeklo: „Ve jménu Otce…atd.“ Nyní řekl: „Kolik je božských
osob?“ Nyní byly všechny ruce nahoře: „Tři, tři, tři!“ A tak kladl všechny otázky
lehce a srozumitelně, děti radostně odpovídaly, a tak bylo dost řečí, zatímco farářovi
nevyšlo z úst ani jedno slovo.
Teď následovalo čtení. Po čtení řekl ke mně P. Hausmann, abych vybral jednoho
chlapce nebo jedno děvče z těch schopnějších, aby podle diktátu psalo na tabuli.
Poslal jsem tam jedno děvče. P. Hausmann jí řekl: „Psalas už podle diktování?“ Děvče
řeklo: „Ano.“ „A kdo ti diktoval?“ Dítě řeklo: „Pan učitel.“ „Tak se podívej,“ řekl,
„teď to uděláme jinak. Ty si budeš sama diktovat. Já ti budu něco vyprávět a ty to
potom napíšeš úplně krátce na tabuli.“ A vyprávěl dítěti příběh a na konci řekl: „A teď
to napiš.“ Naštěstí to bylo talentované dítě, dlouho se nerozmýšlelo a napsalo krátký
obsah.
P. Hausmann dítě pochválil.
Nyní se počítalo a pak inspekce skončila a odjela do Mošnova. Když nám inspektor
ukázal záda, děkovali jsme sedlnickému faráři za avízo a doprovodili ho až do Nové
Horky. Tam jsme se zastavili v pivovaře a přisedli si s nadšením ke sladovému moku
a nechali jsme P. Hausmanna za jeho překvapení velebit a pan farář mě ze samé
radosti nad zdařilým překvapením objal.

2
Pozdní začátky vyučování nebyly v té době neobvyklé. Děti měly často ráno doma ještě
mnoho pracovních povinností, nejčastěji s pasením dobytka. Ještě v době I. světové války, v
roce 1916, když byl zaváděn letní čas, žádali albrechtičtí sedláci místní školní radu, aby
přesunula začátek vyučování z 8. na 9. hodinu s odůvodněním, že jejich děti musí pást dobytek:
„Dobytek se pase z rána a pak k večeru. Jest nemožno, by děti, které pasou až do večera, byly
schopny tak časně vstanouti, by do 8. hodiny dostatečně dobytek napásly“(Zápisy z jednání
místní rady školní (v Albrechtičkách) ze dne 10. 5. 1916, uloženy na obecním úřadě v
Albrechtičkách).
3
Protože byl začátek roku.

TJ Sokol Albrechtičky informuje
V rámci oslav 100 let založení TJ SOKOL Albrechtičky se kromě slavnostní schůze ,
výstavky a taneční zábavy konaly tradiční akce a to pouliční turnaj mužů, jehož
vítězem se stalo družstvo Horního konce. V tradičním turnaji starých gard Memoriál
Vyškovských zvítězilo družstvo Staré Vsi před Studénkou a Albrechtičkami. Ve
vloženém utkání hráčů nad 50 let zvítězila Studénka nad Albrechtičkami 9:6.
Pozvánka.:
-

na tradiční turnaj mužů Memoriál M.Solára, který se uskuteční v sobotu
20.8.2011 od 14 hodin na hřišti u sokolovny

-

Ukázka rukopisu Gedenkbuch der Familie Janáček. Tento Janáčkův spis je psán
německým „kurentem“, což je pro většinu dnešních lidí nečitelné písmo (psací
varianta tzv. švabachu)
Strašidlo stojí přede mnou
Když ještě sedlnické louky byly hodně vlhké a bažinaté, dělali se tam často v letních
měsících večer ohniví chlapi, kteří podle toho, jak foukal vítr, tančili a pak obrovskou
rychlostí zmizeli. Když foukal jihozápadní vítr, letěli k Odře a táhli se přes propadliny
na louky a tamní pole. Taková propadlina je také mezi Albrechticemi a Nelhublí a
jmenuje se Mariánská rokle.4 Velmi často, když jsem se v pozdějších nočních
hodinách vracel domů, vylétli odtamtud ti ohniví chlapi proti mně. To dalo podnět
k pohádce, že starý hrabě Vetter z Nelhuble, který měl být velmi tvrdým pánem vůči
svým poddaným, nyní po své smrti objíždí na ohnivém koni svá pole a pak se zřítí do
rokliny. Kdykoliv jsem v pozdní noční hodině šel kolem této rokliny, vždy jsem
pocítil zvláštní pocit.
Jednou byla velká společnost u vrchnostenského úředníka a bylo tam také mnoho
tancechtivých pánů a já jsem byl požádán, abych hrál na klavír. Když se společnost
pozdě rozcházela, musel jsem jít také, měsíc tehdy nesvítil, a proto bylo hodně tma.
Nyní jsem se blížil k Mariánské roklině, chtěl jsem ji rychle obejít, ale ó nebesa! Co
vidím? Tu vystupuje přímo z rokliny strašlivá příšera, jde ke mně. Podobala se stohu
sena. Zůstal jsem stát a díval jsem se na tuto chlupatou příšeru, a když už se blížila ke
mně, zvolal jsem: „Kdo je to?“ Příšera se zastavila a pravila: „Ja sem to, pane
rechtor.“ Nyní jsem poznal po hlasu, kdo to je, byl to polní hlídač, který měl střežit
hrách pokosený přes den. Tento velký zloděj si tam v té roklině navázal pořádnou
porci hrachu a dal si ji na hlavu a chtěl si ji odnést domů. Kdyby byl potkal jiné lidi,
určitě by se dali na útěk a tvrdili, že tam uviděli strašidlo. Proto je dobré v takových
případech zachovat si klid a přesvědčit se, protože ve většině případů si člověk udělá
strašidlo ve své vlastní hlavě.
sepsal Vincenc Janáček, přeložil Jiří Sehnal
4
Mariánská rokle (žleb)− úzké údolí mezi Albrechtičkami a Novou Horkou. Od 90. let 19.
století do 50. let 20. století tudy jezdil vlak ze Studénky do Štramberku.

na zahajovací utkání nového ročníku II.ligy mužů Sokol Albrechtičky :
SSK Vítkovice v neděli 28.8.2011 v 10 hodin na hřišti u sokolovny
Kompletní rozlosování všech našich družstev bude zveřejněno ve Zpravodaji v měsíci
září.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci srpnu 2011 slaví své životní jubileum
Paní Jiřina Kilnarová
Paní Marie Pavlíková
Pan Jiří Raník
Pan Karel Huvar
Pan Vlastimil Rozehnal
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci červe
červenci 2011 jsme se rozloučili
s Josefem Gerykem a Lubomírem Heroldem
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