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Obec Albrechtičky

600 let

Září 2011
5. zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad zve všechny občany na 4. zasedání zastupitelstva obce ve středu 21.září
2011 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Na programu zasedání budou mimo jiné:
- Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Schválení prodeje a směny pozemků dle vyvěšených záměrů obce
- Schválení rozpočtové úpravy č. 3 na rok 2011
Úplný program bude vyvěšen 7 dní před konáním zasedání na úřední desce obecního
úřadu.

za několik málo dní se v areálu mošnovského letiště uskuteční již tradiční Dny NATO v Ostravě
& Dny Vzdušných sil Armády České republiky. Jedná se o prestižní mezinárodní akci, která se
může pyšnit přívlastky největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě a
nejnavštěvovanější dvoudenní rodinná akce v České republice. Dokládají to nejen čísla
návštěvnosti z předešlých let, ale také ocenění, které tento projekt získal v zahraničí. Těchto
úspěchů akce docílila také díky Vašim připomínkám, podpoře a pochopení. Náš region a Letiště
Leoše Janáčka Ostrava, v jehož sousedství žijete, se tak může stát na několik dní středem zájmu
desetitisíců návštěvníků z celé České republiky a zahraničí a také diváků u televizních
obrazovek.
Letošní ročník nabídne bezesporu nejatraktivnější program v celé historii akce ve vzduchu i na
zemi. Dny NATO v Ostravě přitom zůstávají akcí, na které se návštěvníci mohou setkat
s technikou a prací profesionálů nejen z elitních armádních jednotek, ale rovněž složek
integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil. V mnoha případech, jako vždy,
v podobě českých a evropských premiér. Novinkou je, že areál otevíráme po oby dny již o půl
hodiny dříve, a to v 8.30 hodin. I nadále přitom akce zůstává ojedinělá svým bezplatným
vstupem.

ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI OSTRAVA končí 30. LISTOPADU 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava – Hošťálkovice, Frýdek
Místek – Lysá Hora, Nový Jičín – Veselský kopec bude 30. listopadu 2011 ukončeno. Na
většině územní oblasti Ostrava tak nebude od listopadu možné „přes anténu“ přijímat analogově
žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří
signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky,
informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se
rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského
(přes anténu) televizního vysílání, nebo využít
satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV)
televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je
třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč
signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním
tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského
analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30.
listopadu.
JAK BUDE ZAJIŠTĚNA INFORMOVANOST OBČANŮ
Na celý region, kterého se vypnutí vysílače týká, cílí již nyní komplexní informační kampaň:
Páteřní částí kampaně je infolinka 800 90 60 30 a webové stránky www.digitalne.tv .
Poběží i intenzivní mediální kampaň.
V případě, že potřebujete více informací, navštivte poradnu na webu
www.digitalne.tv/poradna nebo zavolejte na infolinku 800 90 60 30.

Budeme také pokračovat v zaběhnuté tradici nabídky výjimečného zážitku pro žáky základních
škol a děti z mateřských školek obcí z bezprostředního okolí letiště. Opět připravujeme
populární Branné dopoledne s možností prohlídky speciální techniky. Rádi bychom také,
umožní-li nám to časový harmonogram příprav, dětem nabídli možnost exkluzivní prohlídky
samotného areálu a vybrané techniky již v průběhu příprav.
Organizace takovéhoto projektu je dlouhodobou záležitostí a patří zde vyslovit dík zástupcům
místních samospráv obcí za to, že s nimi můžeme pravidelně konzultovat veškeré naše kroky a
rozhodnutí nezbytné pro zdárný průběh. Naše společná akce, protože Vaše obec je čestným
partnerem, sebou samozřejmě přináší i řadu úskalí a omezení. Tím nejpalčivějším je jistě
dopravní obslužnost. Jsme si vědomi, že na několik zářijových dní ovlivníme život ve
Vaši obci. Věřte, že je naší snahou co nejvíce eliminovat omezení, která zákonitě vyvstanou.
Nejvýraznější z nich přitom bude opětovné sedmidenní uzavření komunikace mezi obcemi
Petřvald – Petřvaldík a Albrechtičky od pondělí 19. září 2011. K tomuto kroku jsme přistoupili
po dohodě se zástupci obcí, dopravní policie, krajského úřadu a odborů dopravy příslušných
měst s rozšířenou působností z důvodu snahy o zajištění co největší bezpečnosti na obecních
komunikacích.
Vážení občané, věřím, že veškerá omezení a případné komplikace, zejména dopravní, přijmete
s nadhledem a podpoříte XI. Dny NATO v Ostravě & II. Dny Vzdušných sil Armády České
republiky Vaši návštěvou letištního areálu ve dnech 24. a 25. září 2011.
V úctě,
Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000

Centrum volného času informuje
Máme za sebou první tři měsíce provozu nového sportovního centra.
S potěšením můžeme konstatovat, že od prvních dnů jsou jeho služby hojně
využívány.
Největší využití zaznamenala posilovna s 390 vstupy za 3 měsíce.
Také hřiště, pokud přeje počasí, bývá téměř stoprocentně obsazeno, převážně
pro tenis.
V tělocvičně v 1.patře probíhají pravidelná cvičení zumby, jógy, kalenetiky a
cvičení pro děti.
Pondělí:
cvičení pro děti – ved. A.Volková, cena 10,-/os.
kalenetika – ved. E. Tripská, cena 10,-/os.
Úterý:
zumba – ved. R. Fialová, cena 50,-/os.
zumba – ved. R. Fialová, cena 50,-/os.
Středa:
zumba – ved. R. Fialová, cena 50,-/os.
Čtvrtek:
jóga – ved. J. Silberová, cena 10,-/os.
Pátek:
zumba – ved. R. Fialová, cena 50,-/os.

17.00 - 18.00 hod.
19.30 - 20.30 hod.
17.30 - 18.30 hod.
19.00 - 20.00 hod.
19.00 - 20.00 hod.
19.30 - 20.30 hod.
19.30 - 20.30 hod.

Dále lze v prostorách centra hrát:
- ping-pong
20,- / hod.
- kulečník / karambol 30,- / hod.
- stolní fotbal
10,- / hod.
- šipky
10,- / hod.
- různé stolní hry pro děti i dospělé jako jsou :
šachy, dáma, domino, mlýn, kostky, mikádo, člověče nezlob se, halma, karty
a jiné.
Také upozorňujeme, že do všech prostor centra, je nutné mít přezutí.
Pro cvičení v tělocvičně a ping-pong, tenisky s nebarvící podrážkou, tzv.
halovky.
Vaše dotazy, připomínky a návrhy k provozu centra, pište na e-mail:
sportcentrum@albrechticky.cz

Sebrané spisy Vincence Janáčka
Už od února jste měli příležitost se seznámit s ukázkami z díla albrechtičského rodáka,
učitele Vincence Janáčka (1821−1901). Byly vybírány z připravované edice Janáčkových
spisů, která nakonec nese poněkud dlouhý, ale zato vyčerpávající název:
„Pamětní kniha rodiny Janáčkovy, jakož i kronika školy, kostela, fary a obce Albrechtic.
Sebrané spisy Vincence Janáčka“
Název vychází z překladu Janáčkova prvního díla
(Gedenkbuch der Familie Janáček, nebst einer Chronik der
Schule, Kirche, Pfarre und Gemeinde Olbersdorf (Klein) in
Mähren). Edice je hotova, resp. tiskne se. Bude mít 410 stran
+ dalších 40 stran barevných příloh svázaných v pevné vazbě.
Součástí knihy je kromě samotného Janáčkova textu i rozsáhlý
poznámkový aparát, jehož cílem je hlavně vysvětlovat nebo
doplňovat informace uvedené Janáčkem. V publikaci je cca 80
černobílých obrázků umístěných přímo v textu a 65 obrázků v
barevných přílohách. Nechybí ani atraktivní historické mapy a
plány (většina z nich nebyla nikdy publikována) nebo
historické dokumenty. Cena knihy se odvíjí od nákladů na její
vydání a je pro veřejnost stanovena na 300 Kč. Obec se v
rámci oslav rozhodla podpořit její prodej v Albrechtičkách a také tímto způsobem podpořit
místní občany a stanovila „akční slevu“. Během oslav (9. − 11. 9) je možno knihu koupit o
100 Kč levněji - tj. 200 Kč.
Kniha bude představena u příležitosti oslav výročí 600 let obce, v pátek 9. 9. 2011 v 19:00
hodin v kulturním domě (viz Program oslav). Součástí programu bude krátké seznámení s
životem a dílem Vincence Janáčka a také vernisáž výstavy „Albrechtičky včera a dnes“, s
výstavkou historických i současných fotografií Albrechtiček, historických map a
archivních dokumentů.
Ještě v tomto čísle si ale dovolím přinést poslední ochutnávku z děl Vincence Janáčka a to
předmluvu k jeho poslednímu dílu - Kronice kostela a fary z roku 1898.

zabolí. To samé jsem i já v mých mladších létech pocítěl. Takové kroniky by měly při
každé obci založeny býti, a měly by jako vzácný odkaz pro potomky zachovány býti,
vždyť ony jsou jak pro přítomné, tak i pro budoucí potomstvo poučení, v nich se zrcadlí
obec. Tak například mohli by potomci obce Albrechtic, když by v kronice četli, poznati,
s jakými oběťmi a s jakou horlivostí předkové jejich se o to zasazovali, by zase ten poklad
(faru), který ve středověku ztratili, si vydobyli a jím tak krásný chrám Boží zanechali. Tu
zase by mohl mnohý občan, kdyby kroniku obce četl, poznati, že na jeho rodném místě
kdysi se vlny němectví, které sousední české obce zaplavily, odrazily, že obyvatelé jeho
v této hrozné době to dovedli, svou národnost a svůj mateřský jazyk zachrániti. Nuž,
pročpak ale takových poučných knih se tak málo při obcích nalézá? Příčina toho jest:
nedostatek dějinných zpráv ze středověku, nedostatek schopných osob, které by se tomu
obtížnému úkolu z lásky k národu věnovaly, a hlavně ta ještě při obcích panující
nevšímavost té věci. I já jsem se chtěl v mých mladších letech několikráte o skládání
obecní kroniky pokusiti, ale vždycky ten nedostatek těch dějinných zpráv mne od toho
odvrátil, a teprv nyní na sklonku života svého jsem se z lásky k svému rodnému místu, kde
jsem 49 let účinkoval, kde jsem se ale toho nejkrutějšího nevděku dočkal, k této práci
odhodlal. Ale jaký pocit mne hned při započetí toho díla ovládl? Takový, jak toho
dvorního kazatele císaře Josefa I.,2 který sázku s ním učinil, že dovede příští neděle bez vší
přípravy na základě téma, které mu císař teprv na kazatelně doručí, kázati. A hle! Když již
P. Abraham Sancta Clara3 na kazatelni stál, tu teprv jemu císařský sluha téma podává.
Kněz hned se chápe papíru, ohlížeje ji na vše strany, ale nespatří na něm – nic. Tento
výtečný kazatel nepřišel do rozpaků, vezme papír, pohlédne na císaře, jenž v oratorium
naproti kazatelni byl, a pravil: „Zde nic! A zde také nic! A z ničeho Bůh tento krásný svět
stvořil,“ začal o všemohoucnosti Boží a jeho lásce k lidem s takovým zápalem kázati, že
všichni nad jeho výmluvností ustrli. I mně se na začátku této kroniky tak vedlo. Nenašel
jsem o původu obce – nic! Ale i já jsem o práci mé neutkl, zvolil jsem jinou cestu, která
mne k mému cíli blíž přivedla. Jestli se mně ale podařilo stáří obce, kostela a fary aspoň
přibližně udati, za to ručiti nemohu, vždyť jsou to data z doby, která očím naším
neprůhledným mrakem zastřena jest. S tuto knihu podávám Ti, milý čtenáři, kroniku
kostela a fary v Albrechticích. Není to žádné dílo kronikáře od řemesla, jest to dílo starce
již nad hrobem se třesoucího, a protož doufám, že odložíš kritiky nůž stranou, dílo to ale
dle jeho původu posuzovati budeš. Konečně: že v této kronice obce přímo Albrechtice, a
ne Albrechtičky jmenuji, činím proto, že Albrechtice jest její původní pravé jméno, jak to
listině ddto Helfenstein 1411 zaznamenáno nalézáme. Tedy pryč s tím „ičky“, a jmenujme
obec tak, jak jí naší předkové jmenovali, totiž: Albrechtice u Příbora.

Předmluva Vincence Janáčka ke Kronice kostela a fary v Albrechticích
Milý čtenáři!
Jest to smutné, když člověk o sobě nic neví, když neví, jak se jmenuje, jak se jeho otec,
jeho matka jmenovala a odkud vlastně jest. Ale ještě smutnější jest to, když v tom
osvíceném 19. století ještě většina obcí jest, které o svých nejdrahocennějších pokladech,
totiž o obci, o kostelu, faře a škole také nic nevědí. Chce-li člověk ve své tváře svou krásu
aneb škornu1 spatřiti, tu se chopí zrcadla a toť jemu poví, jaký jest, a chce-li hodný občan o
své domovině něco věděti, má se do obecního zrcadla, kroniky, podívati a ta jemu poví,
jaká byla a jaká jest. Ale jak se do toho zrcadla dívati, když ho není? Jistěže nedostatek
takové knihy každého občana, jenž podíl na osudech svého rodného místa bere, srdce
1

Škorna − ošklivost.

2

V originále je nesprávně uvedeno jméno Josef II. Správně však má být Josef I. Habsburský (1678,
†1711) – římský císař, uherský a český král etc. (1705−1711), nejstarší syn císaře Leopolda I. Janáček
v originále zaměnil tohoto méně známého císaře za jeho slavnějšího příbuzného, který se ale nemohl se
slavným kazatelem potkat (viz pozn. níže).
3
Abraham a Sancta Clara (1644−1709), katolický kněz a spisovatel, od roku 1677 vídeňský dvorní
kazatel. Je považován za nejvýznamnějšího německého kazatele a básníka barokního období.

Rozpočtové určení daní

Z farnosti

Převzato z časopisu OBEC a finance

Několikaletá diskuse kolem rozpočtového určení daní došla do stadia návrhu nového
zákona, který přináší jak parametrické změny koeficientů a jejich váhy, tak změny
objemové, které zvyšují prostředky rozdělované do rozpočtů obcí. Ministerstvo
financí připravilo změny v tom smyslu, že nenárokové dotační tituly v objemu 7
miliard korun se stávají nárokovými a přesouvají se do sdílených daní. Ruší se
příspěvek na žáka a objem těchto prostředků bude převeden obcím, které zřizují školy,
formou nového rozdělovacího koeficientu. Další zásadní objemovou změnu
představuje rozdělení částky 4,9 mld. Kč, které doposud náležely čtyřem největším
městům – Praze, Brnu, Ostravě a Plzni. Celkem se tedy jedná o 13,5 mld. Kč, což
zásadně zvýší příjmy všech zbývajících 6241 obcí. V podstatě to u každé obce
v průměru znamená zvýšení o 2,1 až 2,4 tisíc Kč na občana. U obce s tisícem obyvatel
to je navýšení o více než 2 mil. Kč ročně, což představuje zásadní posun pro
financování jejich potřeb. Největším městům daňové příjmy klesnou přibližně o 3% a
tento pokles jim bude po přechodné období čtyř let kompenzován. Řada názorů se
shoduje v tom, že je neodůvodněný rozdíl v daňových příjmech, které má Plzeň a
srovnatelná města jako je např. Liberec, Ústí n.L., Olomouc či České Budějovice.
Zvyšuje se váha kritéria prostého počtu obyvatel ze tří na deset procent a beze změny
zůstane koeficient rozlohy obce.
Návrh nového rozpočtového určení představuje naprosto klíčovou změnu ve
financování obcí a znamená to, že podíl daňových příjmů na obyvatele mezi Prahou
(nejvyšší příjem) a obcí s nejnižšími příjmy bude trojnásobný. Je to zároveň krok
k naplnění programového prohlášení vlády.
JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a
regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I Váš starosta před magistrátem Ostravy
Město Ostrava v současných dnech rozvinulo kampaň proti změně zákona o
rozpočtovém určení daní, jehož účelem je narovnání nespravedlivého rozdělování
daní, kdy Město Ostrava dostává ze státního rozpočtu na občana 18600 Kč (u Prahy je
to dokonce 31700 Kč) a naše obec 6500 Kč. Město Ostrava neváhá opět plýtvat penězi
a vyhodit oknem 0,5 mil. Kč na kampaň plnou nepravd. Nemyslíme si, že by bylo
nutné vyhrožovat občanům Ostravy jak všechny služby ve městě zdraží, ale bylo by
lepší hledat úspory v oblastech, kde jsou rezervy a peníze nejsou vynakládány účelně.
Vzpomeňme jen nedávné zpracování loga Ostravy, které přišlo na 1,8 milionu Kč
(určitě vymyslet nápis OSTRAVA !!! bylo velmi namáhavé a stálo velké úsilí).
Samozřejmě, že i my starostové malých obcí vnímáme potřebnost velkých měst
k zajištění služeb, které slouží pro širší území, ale chceme i našim občanům
poskytnout dobré životní podmínky, kanalizaci, slušné cesty a chodníky. Voláme také
po zrušení národních dotačních programů, které nejsou vždy transparentní a neřeší
potřeby obcí. Projektové přípravy k získání dotací jsou nákladné a mnohdy skončí
v archivech bez realizace.
Nový zákon vítáme především proto, že odstraní propastné rozdíly mezi příjmy obcí a
přiblíží se standardu, který je běžný ve státech Evropské unie.

Oprava kostelního kříže
V měsíci srpnu se realizovala rekonstrukce kříže, který stojí před kostelem a byl
postaven v roce 1857. Bylo nutné odstranit starou šedou barvu na kříži a natřít černou
a zlatou barvou. Tohoto úkolu se zdařile ujali Jan a Vít Kalocsányiovi, kterým za tuto
práci patří dík. Samotný pískovcový podstavec rekonstruoval pan Jaroslav Chovanec z
Lubojat. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 11 730 Kč, které byly
uhrazeny z výtěžku Lidového plesu konaného v lednu tohoto roku.
Monstrance z poloviny 18. století v Albrechtičkách
V rámci oslav výročí 600 let od první zmínky bude v sobotu dopoledne v kostele
připravena výstava bohoslužebných předmětů (ornátů, kalichů, atd.). Vystavena bude i
velmi vzácná monstrance z poloviny 18. století, kterou dle Janáčka vyrobil sám hrabě
Karel Josef Vetter z Lilie (viz Pamětní kniha rodiny Janáčkovy…, s. 100).

Dny NATO v Ostravě
V zájmu zabezpečení průjezdnosti obce po dobu konání Dnů NATO bude omezen
průjezd do obce v Nové Horce pouze pro občany obce Albrechtičky. Kdo nemá v obci
trvalý pobyt a vlastní zde nemovitost, nebo očekává v těchto dnech návštěvu, má
možnost si na obecním úřadě vyzvednout povolení k vjezdu do obce. Povolení se
vydává na SPZ a každý kdo o toto povolení žádá, by měl zajistit parkování pro tato
vozidla.
Dále žádáme, aby ve dnech konání Dnů NATO nebylo k parkování vozidel využíváno
točny autobusů u mateřské školy. V sobotu a v neděli bude do obce zajíždět kyvadlová
doprava s návštěvníky Dnů NATO, s výstupní zastávkou u mateřské školy.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci září 2011 slaví své životní jubileum
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