INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY ‐ duben 2015

informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v měsíci bøeznu
Vážení spoluobèané,
zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
OZV o stanovení systému sběru a nakládání s
odpady, ve které je popsán systém sběru jednotlivých složek odpadù, jak nám to ukládá zákon
(viz str.5 Informátoru). Jak to bude v praxi
vypadat a co se vlastně změní? Rozmístění
kontejnerù na tøíděné složky odpadù jako je
papír, plasty a sklo zùstává beze změny. Do
kontejnerù na plasty v naí obci ukládáme také
nápojové kartony a kovové obaly. Nově bude
umístěn kontejner na biologicky rozložitelný
odpad rostlinného pùvodu u høbitova, kde mohou
být ukládány zbytky z květin a rostlin vzniklé pøi
údržbě hrobù. ádáme Vás, abyste do hnědého
kontejneru dávali pouze odpad zbavený stuh,
umělohmotných doplňkù kytic a nevhazovali zde
obaly ze svíèek apod. Tento odpad bude i nadále
ukládán do zeleného kontejneru na směsný
odpad. Biologicky rozložitelný odpad a kovový
odpad bude možné ukládat ve sběrném dvoøe
obce (obecní garáže) vždy v úterý od 15.00 do
17.00 hodin  poprvé dne 14. 4. 2015.

Obec Albrechtièky

Varovný protipovodňový systém
Spoleèně s dalími sousedními obcemi realizujeme projekt Varovný protipovodňový systém v
obcích Regionu Poodøí. Na konci bøezna byla v
obci dokonèena instalace nového bezdrátového
rozhlasu s novým rozmístěním reproduktorù. I
když byl dodavatelskou firmou rozhlas odzkouen, žádáme Vás o zpětnou vazbu a nahláení
pøípadných problémù se slyitelností rozhlasu.
Tento rozhlas poskytuje i nové možnosti. V
pøípadě, že byste se chtěli dozvědět, co bylo v
hláení, které jste neslyeli, staèí si zavolat na
telefonní èíslo 736 482 527 a hláení Vám
rozhlasová ústøedna zopakuje. Toto volání je
zpoplatněno jako telefonní volání do sítě TMobile. Nadále platí, že máte možnost si obsah
hláení místního rozhlasu pøeèíst na webových
stránkách obce.
Pøebyteèná zemina
Pøi výstavbě domovních pøípojek kanalizace
jsme pøedpokládali, že bude potøeba zeminy pro
zásyp jímek a septikù. Toto se nestalo a naopak
se dotazujete na možnost uložení pøebyteèné
zeminy. Pokud máte tento problém a máte zájem
zeminu (mimo suti) uložit na sjednaném místě,
ohlaste se na obecním úøadě.

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IČ: 00600814, DIČ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz
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‐1‐



informace z obecního úøadu

USNESENÍ z 3. zasedání zastupitelstva obce Albrechtièky
3. zasedání zastupitelstva obce Albrechtièky
konaného dne16. bøezna 2015 v kulturním
domě v Albrechtièkách.
Zastupitelstvo obce Albrechtièky:
3/1/2015
schvaluje program 3. zasedání
volí ověøovatele zápisu 3. zasedání
3/2/2015
bere na vědomí zprávu o èinnosti obecního
úøadu
3/3/2015
schvaluje poskytnutí individuální dotace spolkùm a neziskovým organizacím z rozpoètu obce
3/4/2015
schvaluje prodejní cenu pozemku 516/38 v k.ú.
Albrechtièky paní Simoně Kuliákové ve výi
35,- Kè/ m2
3/5/2015
schvaluje rozpoètovou úpravu è. 1/2015
3/6/2015
pověøuje ke spolupráci s poøizovatelem na
projednání Zprávy o uplatňování Územního
plánu obce Albrechtièky zastupitele Ing.
Miloslava Čegana

nakládání se stavebním odpadem na území obce
Albrechtièky
3/8/2015
deleguje jako zástupce obce pro výkon vech
práv akcionáøe pana Ing. Miloslava Čegana na
valnou hromadu spoleènosti ASOMPO, a.s. ,
konanou 29.5.2015
3/9/2015
schvaluje uzavøení Smlouvy o pachtu
è.001101/2015 se spoleèností MORAVAN a.s.
na zemědělské pozemky v k.ú.Albrechtièky na
dobu urèitou do 30.9.2024.
3/10/2015
pověøuje starostu k uzavøení smlouvy s firmou
Moravia Trend s.r.o., která byla vyhodnocena ve
veøejné zakázce Oprava deové kanalizace a
komunikace Blatná.
3/11/2015
schvaluje uzavøení Smlouvy o zøízení služebnosti inženýrské sítě se spoleèností SmVaK Ostrava,
a.s. na pozemcích 517, 557/1, 605, 606/1, 616,
421/5, 421/12, 566
Ing. Miloslav Čegan
Ing. Zdeněk Urban

3/7/2015
schvaluje obecně závaznou vyhláku obce
Albrechtièky è.1/2015 o stanovení systému
shromažïování, sběru, pøepravy, tøídění, využívání a odstraňování komunálních odpadù a
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Svoz velkoobjemového odpadu

Obec Albrechtièky ve spolupráci s firmou OZO Ostrava opět organizuje sběr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu.
Sběr proběhne v sobotu 9. května 2015 na toèně autobusu u mateøské koly.
Doba sběru bude od 12:00 do 15:00 hodin.

Sběr železa
SDH Albrechtièky oznamuje, že ve støedu 6. května 2015 proběhne sběr starého
železa. Obèané mají možnost železo, které chtějí nechat odvézt, nachystat pøed své
domy. Od 16:00 bude probíhat jeho sběr.

Sbírka oacení
Pøipomínáme obèanùm, že ve dnech 22. a 23. dubna 2015 proběhne Sbírka použitého oacení.
Věci zabalené do igelitových pytlù nebo krabic se budou shromažïovat ve velkém
sále Kulturního domu ve støedu 22. dubna od 7:00 do 18:00 hod. a ve ètvrtek 23.
dubna od 7:00 do 14:00 hod.

Odbor dopravy Městského úøadu Bílovec informuje
Odbor dopravy MěÚ Bílovec by chtěl seznámit
veøejnost se změnou zákona è. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, která je úèinná od 1. ledna 2015.
Podle nových pravidel se vozidlo souèasně
odhlásí i pøihlásí. Smyslem změn je to, aby byl v
registru vozidel vždy jednoznaèný vlastník
vozidla. Bude tak ihned zøejmé, kdo je zodpovědný za provoz vozidla a kdo má nést následky
pøi poruení pøedpisù. Pøi vyøizování pøevodù
ojetých aut bude záležet na prodávajícím a
kupujícím, jak se domluví. Mohou jít na úøad
spoleèně, jeden mùže zmocnit druhého nebo oba
zmocní tøetí osobu. K zápisu a k vydání nových
dokladù dojde na jednom úøadě a na základě
jedné žádosti. Pøi vyøizování pøes prostøedníky
bude tøeba doložit úøedně ověøenou plnou moc.
ádosti o pøevod vozidla budou lidé vyøizovat na

úøadě, který je místně pøísluný z pohledu prodávajícího. K pøevodu vozidla musí dojít ve lhùtě
deseti pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro pøeregistrace bude aktuální
evidenèní kontrola, která nesmí být starí 14 dnù
a zákonné pojitění (zelená karta).
Majitelùm døíve zpola pøevedených aut dává
zákon pøechodné pùlroèní období, aby tato
vozidla tzv. dohlásili. Pokud to neudělají, jejich
vùz administrativně zanikne se vemi dùsledky,
jež z toho vyplývají. Podobnou povinnost mají
také lidé, kteøí si vozidlo nechali doèasně vyøadit
(pøevedli do depozitu) pøed 30. 6. 2013. Ti musí
do konce roku 2015 nahlásit pøíslunému úøadu,
kde je vozidlo umístěno a jaký je úèel jeho využití.
Pokud tak neuèiní, hrozí i jim administrativní
zánik vozu.
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Ministerstvo dopravy, chce do budoucna umožnit zájemcùm, aby mohli administrativu vyøídit i
na úøadě, pod který spadá kupující. Lidé by si tak

mohli vybrat, která varianta bude pro ně výhodnějí.
Bc. Miroslav Besta, vedoucí odboru

Elektrowin informuje
Elektronovela zákona o odpadech
ulehèí život spotøebitelùm

Takzvaná elektronovela zákona o odpadech,
která zavádí v České republice do praxe nové
požadavky evropské směrnice, zaèala platit od 1.
øíjna 2014. Některá její ustanovení nabyla úèinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední
změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o
odpadních elektrických a elektronických zaøízeních, která mimo jiné naøizuje èlenským státùm,
aby - na základě uplatnění zásady rozíøené
odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené
minimální úrovně sběru vypoèítané z prùměrného množství elektrozaøízení uvedených na trh za
pøedcházející tøi roky. V roce 2016 to má být 40
%, v roce 2021 už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo
životního prostøedí, prostøednictvím návrhu
Plánu odpadového hospodáøství ČR pro roky
2015-2024, meziroèně navyovat zpětný odběr
a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se
pohybuje na úrovni 30 %.

Nové povinnosti

V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna
napøíklad povinnost prodejcù elektra s prodejní
plochou větí než 400 m2 zdarma odebírat a
pøedávat k recyklaci vechny malé spotøebièe
bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora èi jiného místo zpětného
odběru, už také nesmí pøijímat elektrozaøízení a
elektroodpady. Výkupny kovù, ale i sběrné dvory,

pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s
provozovatelem kolektivního systému, tedy
musejí tyto věci odmítnout. S tím souvisí také ta
èást novely, podle které vyjma zpracovatele
nesmí nikdo elektrozaøízení nebo elektroodpad
jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.
I pøi prodeji elektra pøes internet je nyní povinné
informovat o zpùsobu zajitění jeho zpětného
odběru, sběrná místa musejí být povinně zøízena
ve vech obcích a městských èástech s více než
2000 obyvateli.
Dalí ustanovení elektronovely se týkají nových
povinností výrobcù a jimi zøízených kolektivních
systémù. Od 1. ledna 2015 musejí napøíklad vést
evidenci toku zpětně odebraných spotøebièù z
míst zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. èervna roku 2015 má také
vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru
za úèelem sdílení informací pro spotøebitele o
možnosti odevzdat elektrozaøízení. Údaje do něj
budou poskytovat prostøednictvím dálkového
pøístupu vichni výrobci a provozovatelé míst
zpětného odběru. Tento registr tak bude jediným
a jednotným zdrojem pro obèany, pokud budou
hledat, kde mají odevzdat své spotøebièe a
nemusejí informace vyhledávat na webových
stránkách jednotlivých systémù (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhù
spotøebièù do skupin. Ze stávajících 10 se stane
pouze est. Změna ale vstoupí v platnost až k 15.
8. 2018 a bude mít dopady pøedevím na výrobce a zpracovatele.
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Obecně závazná vyhláka obce Albrechtièky è. 1/2015
OBEC Albrechtièky
Zastupitelstvo obce Albrechtièky
Obecně závazná vyhláka
obce Albrechtièky
è. 1/2015,
o stanovení systému shromažïování, sběru,
pøepravy, tøídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Albrechtièky
Zastupitelstvo obce Albrechtièky se na svém
zasedání dne 16.3.2015 usnesením è.
6/1/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2
zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalích zákonù, ve znění pozdějích
pøedpisù (dále jen zákon o odpadech), a v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zøízení), ve znění pozdějích pøedpisù (dále jen
zákon o obcích), tuto obecně závaznou
vyhláku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláka (dále jen
vyhláka) stanovuje systém shromažïování,
sběru, pøepravy, tøídění, využívání a odstraňování komunálních odpadù vznikajících na území
obce Albrechtièky, vèetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Tøídění komunálního odpadu
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Komunální odpad se tøídí na složky:
Biologické odpady rostlinného pùvodu,
Papír,
Plasty vèetně PET lahví,
Nápojové kartony a obaly
Sklo,
Textil
Kovy,
Nebezpeèné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se
rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytøídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e),
f), g), h) a i).
Čl. 3
Shromažïování tøíděného odpadu
1) Tøíděný odpad je shromažïován do
zvlátních sběrných nádob.
2)

Zvlátní sběrné nádoby jsou
umístěny na těchto stanovitích:
- Stanovitě za obchodem COOP-Jednota
urèené pro složky komunálního odpadu sklo,
plasty, nápojové kartony a obaly, papír a textil
- Stanovitě na Nové kolonii pøed èp. 210
urèené pro složky komunálního odpadu
plasty, nápojové kartony a obaly, papír

1) Vyhláka Ministerstva životního prostøedí è. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadù, Seznam nebezpeèných odpadù a
seznamy odpadù a státù pro úèely vývozu, dovozu a tranzitu odpadù a postup pøi udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadù (Katalog odpadù)
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- Stanovitě v Padolách pøed èp. 72 urèené pro
složky komunálního odpadu plasty, nápojové
kartony a obaly
- Stanovitě na Horním konci pøed èp. 129
urèené pro složky komunálního odpadu
plasty, nápojové kartony a obaly, papír
- Stanovitě u obecních garáží naproti èp. 255
urèené pro složky komunálního odpadu sklo,
plasty, nápojové kartony a obaly, papír, kovy a
biologické odpady rostlinného pùvodu
- Stanovitě u základní koly u èp. 75 urèené
pro složky komunálního odpadu plasty,
nápojové kartony a obaly, papír
- Stanovitě na Dolním konci (Na placu) u èp. 6
urèené pro složky komunálního odpadu
plasty, nápojové kartony a obaly, papír
- Stanovitě u høbitova pro složky biologického
odpadu rostlinného pùvodu
3) Zvlátní sběrné nádoby jsou barevně
odlieny a oznaèeny pøíslunými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného pùvodu,
barva hnědá
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony a obaly,
barva žlutá,
d) Sklo, barva zelená,
e) Textil, barva bílá
f) Kovy  sběrné místo u obecních garáží,
vyhrazená plocha
4) Do zvlátních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadù, než
pro které jsou urèeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpeèných odpadu
1) Sběr a svoz nebezpeèných odpadu2) je
zajiován minimálně dvakrát roèně jejich
odebíráním na pøedem vyhláených pøechodných stanovitích pøímo do zvlátních sběrných
nádob k tomuto sběru urèených. Informace o
s b ě r u j s o u z ve øe j ň ová n y v o b e c n í m
Informátoru, na webových stránkách obce a
místním rozhlasem.
2) Shromažïování nebezpeèných odpadu
podléhá požadavkùm stanoveným v èl. 3 odst.
4.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrùm nemùže být
umístěn do sběrných nádob (napø. koberce,
matrace, nábytek apod. ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajiován dvakrát roèně jeho odebíráním na pøedem
vyhláených pøechodných stanovitích pøímo
do zvlátních sběrných nádob k tomuto úèelu
urèených. Informace o sběru jsou zveøejňovány
v obecním Informátoru, na webových stránkách
obce a místním rozhlasem.
3) Shromažïování objemného odpadu
podléhá požadavkùm stanoveným v èl. 3 odst.
4.

2) Vyhláka Ministerstva životního prostøedí è. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadù, Seznam nebezpeèných odpadù a
seznamy odpadù a státù pro úèely vývozu, dovozu a tranzitu odpadù a postup pøi udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadù (Katalog odpadù)
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Čl. 6
Sběr a svoz biologického odpadu rostlinného
pùvodu
1) Fyzické osoby, pøi jejichž èinnosti vzniká
biologický odpad rostlinného pùvodu a u kterých nejsou schopny zajistit jeho využití samostatně (napø. kompostováním), jsou povinny
tento odpad odložit do sběrných nádob k tomu
urèených.
2) Nádoby urèené pro sběr biologického
odpadu rostlinného pùvodu jsou pøístupny dle
harmonogramu svozu na urèeném stanoviti.
Informace o sběru jsou zveøejňovány v obecním
Informátoru, na webových stránkách obce a
místním rozhlasem.
3) Shromažïování biologického odpadu
rostlinného pùvodu odpadu podléhá požadavkùm stanoveným v èl. 3 odst. 4.
Čl. 7
Shromažïování směsného komunálního
odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažïuje
do sběrných nádob. Pro úèely této vyhláky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby  popelnice a
kontejnery, speciálně oznaèené igelitové
pytle svozové spoleènosti urèené ke shromažïování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koe, které jsou umístěny na
veøejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanovitě sběrných nádob je místo, kde
jsou sběrné nádoby trvale nebo pøechodně
umístěny za úèelem dalího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanovitě sběrných nádob jsou individuální nebo spoleèná pro více uživatelù.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební
a demolièní odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, pøedat èi
odstranit pouze zákonem stanoveným zpùsobem.
Čl. 9
Závěreèná ustanovení
1) Nabytím úèinnosti této vyhláky se
zruuje Obecně závazná vyhláka obce
Albrechtièky è. 1/2004, kterou se stanovuje
systém shromažïování, sběru, pøepravy, tøídění, využívání a odstraňování komunálních odpadù a systém nakládání se stavebním odpadem
2) Tato vyhláka nabývá úèinnosti pátnáctým dnem po dni vyvěení.
Vyvěeno na úøední desce obecního úøadu dne:
17.3.2015
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informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V měsíci dubnu 2015 oslaví své životní jubileum
paní Věra Rusková  75 let.
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví,
hodně těstí a spokojenosti.
Vítání obèánkù
V neděli 29. bøezna odpoledne se v Malém sále
kulturního domu v Albrechtièkách uskuteènilo
historicky první Vítání obèánkù. Vem dobøe
známý Malý sál se díky výzdobě proměnil v
obøadní síň. Událost zahájila ceremoniáøka
paní Eva Tripská pøedstavením nových obèánkù
panu starostovi. Následovalo vystoupení kolních dětí pod vedením paní vychovatelky Lady
Sklenákové s krátkými básněmi a projev pana

starosty urèený pøedevím rodièùm dětí k pøipomenutí jejich rodièovské odpovědnosti. Poté již
pøicházeli jednotliví rodièe dětí, podepsali se do
knihy a obdrželi gratulace a dárky od obce. Na
závěr nechyběl pøípitek ani spoleèné foto.
Děkujeme vem, kteøí se jakkoliv podíleli na
pøípravě této oslavy i vem, kteøí pøijali pozvání a
zúèastnili se.
Za kulturní komisi Milan Myka
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informace ze základní a mateøské koly

Poznáváme povolání svých rodièù
V rámci projektu Poznáváme povolání svých
rodièù jsme v pátek 20.3.2015 navtívili firmu
FAVEA v Kopøivnici, která vyrábí léèiva, kosmetické pøípravky a doplňky stravy. Paní
Czeczotková, která nám exkurzi umožnila, nás
seznámila se sortimentem výrobkù, některé jsme
mohli dokonce i ochutnat (vitamíny).
Pak už jsme si oblékli speciální obleky a vyrazili.
Prohlédli jsme si laboratoøe, kde se jednotlivé

výrobky vyvíjejí a testují. Potom jsme viděli, jak
se dané pøípravky míchají, jak se z nich vyrazí
tablety, které se mohou jetě potáhnout speciální
vrstvou, podobně jako lentilky, a nakonec zabalí.
Celá prohlídka byla doplněná odborným komentáøem zaměstnancù. Touto cestou bychom jim, a
hlavně paní Czeczotkové, chtěli poděkovat za
nevední zážitek.
žáci a uèitelky ZŠ Albrechtièky

Perlièky z naí kolièky: - Voda se pøi 100°C mění na lávu.

informace z historie Albrechtièek
70 let od konce 2. světové války
Vzhledem k blížícímu se výroèí konce druhé
světové války odložme dalí díl seriálu o ochotnickém divadle, resp. spolku Methoděj na èerven a pøipomeňme si ve dvou dílech události 2.
světové války v Albrechtièkách.
Literatura k tomuto tématu není pøíli hojná,
existuje několik èlánkù v rùzných sbornících
věnujících se okresu Nový Jièín, kde lze najít i
podrobnějí informace o naí obci z tohoto
období. Z pramenù pak tento èlánek používá
obecní, farní, sokolskou i hasièskou kroniku.
Obecní kronika nebyla během druhé světové
války psána prùběžně, kronikáøem byl na poèátku roku 1938 ustanoven uèitel Karel Pavlík, ale
protože během války, ani po ní do kroniky nic
nezapsal, byl v roce 1946 ustanoven kronikáøem
znovu Jan Antl (øídící uèitel), který zápis vyhotovil zpětně. Stejně tak i spolkové kroniky byly
dopsány zpětně. Naproti tomu farní kronika byla
vedena víceméně prùběžně a pøedevím dobu

pøedcházející osvobození zachycuje velmi
podrobně, téměø po dnech.

Několik støípkù z dějin Albrechtièek
během německé okupace

Podzim 1938
Albrechtièky vždy patøily národnostně mezi
èeské obce. ily zde i německé rodiny, ale bylo
jich velmi málo. Konkrétně v roce 1938 se k
německé národnosti hlásilo 5 rodin. Mnichovská
konference 30. záøí 1938 rozhodla o pøipojení
èeského pohranièí s německou větinou k
Německu. S větinovými německými obcemi se
vak do øíe dostaly i obce větinově èeské, mezi
nimi i Albrechtièky. Stejný osud potkal i sousední
èeské obce Petøvald a Petøvaldík. Hranice
mezi Německem a Druhou republikou (později
Protektorátem) byla za Monovem a Petøvaldem.
Německé okupaèní jednotky vstoupily do obce
10. øíjna 1938, obsadily Sokolovnu a Katolický
dùm (tj. dnení kulturák), kde se ubytovali
pokraèování na straně 10
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informace z historie Albrechtièek
vojáci, dùstojníci se rozmístili v soukromých
bytech. Okupaèní vojsko se po krátké době
pøemístilo do Nového Jièína.
Obecní zastupitelstvo bylo rozputěno. Starostu

Josefa Huvara (è. p. 52), který odmítl německé
jednotky pøivítat, nahradil Rudolf Kunert, správce
velkostatku Nová Horka. Tam byl také ihned

pøenesen úøad, úøedním jazykem byla němèina.
Dalí nadøízený úøad byl v Monově.
Po odchodu Rudolfa Kunerta byl novým správcem ustanoven hostinský Frantiek König, po
jeho odvelení do vojenské služby ho nahradil
jeho bratr, betonáø Karel König. Když také on
odeel na vojnu, zastával úøad mlynáø Konrad
Herrmann. Do obecní rady byli pøibráni Němci z
Albrechtièek Josef Lutz a Rudolf Gold.
Byl zabaven majetek a pozastavena èinnost
vech spolkù v obci, kromě SDH, které dostalo
německé velení a museli do ní vstoupit vichni
muži ve věku 18-50 let. Byla zastavena èinnost
knihovny a filmy v sokolovně se promítaly jen s
povolením zvlátního zmocněnce v
Bartoovicích, který filmy sám vybíral a schvaloval.
Z pomníku padlých byla také odstraněna busta
T. G. Masaryka (byla uschována po celou válku u

Ukázka zápisu z kroniky obce Albrechtièky
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ duben 2015

‐10‐



informace z historie Albrechtièek
Karla Huvara, è. p. 36).

Škola

Byla ponechána èeská kola, vichni tøi èetí
uèitelé zùstali na svých místech. Vyuèování bylo
rozíøeno o hodiny němèiny. Dle obecní kroniky
dolo někdy v tøetím roce okupace k pokusu o
omezení zdejí koly:  pøijel z Nového Jièína
inspektor s dvěma nacistickými pány a žádal
správce koly, aby jim ukázal vechny kolní
místnosti. Pravili mu: Jste tady na kole 3 èetí
uèitelé jako v bývalé republice. To nemùže tak
dále býti. Zde musí se otevøíti 1 tøída německá
pro německé děti. Když správce koly poukázal
na to, že na kole je 130 èeských dětí, které by se
do dvou tøíd nevely a německých dětí že tu
vùbec není, pravili: V Nové Horce jsou a my si je
také pro Albrechtièky opatøíme. Nato z
Albrechtièek odjeli do Nové Horky k starostovi
obce Konrádu Herrmannovi. Jaký rozhovor s
ním měli, správce zdejí koly se nedověděl.
Brzy na to byla v Nové Horce otevøena německá
jednotøídka v místnostech výminku starosty
mlynáøe Konráda Hermanna, jenž jej k tomu
úèelu propùjèil. Tím byla zachráněna èeská
trojtøídka v Albrechtièkách se svými tøemi
èeskými uèiteli.

Farnost

Faráøem od roku 1928 byl Stanislav Suchánek.
Byl to bývalý legionáø a vlastenec, kapitán v
záloze. Z toho dùvodu mu v Tøetí øíi hrozila
perzekuce, a tak ihned po Mnichovu opustil
Albrechtièky a pøestěhoval se do Olomouce.
Duchovní správu vykonával doèasně P. Jan
Tomáek, zdejí penzista a poté ji pøevzal P. Jan
Willisch, faráø z Monova. Také tento faráø byl
nepohodlný nacistickému režimu a byl ze svého
úøadu vykázán. Stalo se tak na základě udání
někoho z Monova, že zakazuje svým žákùm v

hodinách náboženství zdravit Heil Hitler. Na jeho
místo byl z Kopøivnice roku 1940 pøeložen P.
Vilém Zátopek, který zde setrval až do své smrti
v r. 1953. Československá církev nemohla
vykonávat bohoslužby ve kolách ani vyuèovat
náboženství. Bohoslužby byly vykonávány v
soukromém bytě  v Albrechtièkách to bylo u
pana Aloise Silbera èís. 188.

Hospodáøství

Ve srovnání s ostatními zabranými èeskými
obcemi nebyly Albrechtièky záborem po stránce
hospodáøské pokozeny. ivnosti zùstaly v
èeských rukou, s tím, že musely své názvy
pøevést do němèiny. Jen družstevní podnik
Budoucnost musel pøejít do soukromých rukou.
Novým majitelem se stal skladník družstva 
Karel Huvar, è. p. 36. Ostatní èeský majetek
zùstal jejich pùvodním majitelùm. To nebylo
pravidlem v jiných obcích zabraných Německem,
kde èasto docházelo ke konfiskacím. Na nucenou práci do Německa bylo během války odvedeno asi 20 obèanù.
Podobně jako v celé Evropě se projevoval s
pokraèující válkou nedostatek základního zboží
(jídlo, aty, pohonné hmoty...), to exotické chybělo zcela (káva, èokoláda, tabák ). Nedostatek se
øeil pøídělovým systémem (lístky) a náhražkami
veho druhu (marmeláda z øepy, cikorka, margarin ) a na vesnici tøeba i pěstováním. P. Zátopek
k nedostatku poznamenává ve farní kronice:
...lidé zaèali hojněji pěstovat tabák. (1944)
Lidé nechtějí mnozí nic dělat za peníze, jen za
nějaké živobytí nebo za cigarety nebo za atstvo. Blízký jeden kněz prý ohlásil z kazatelny,
že bude muset vyzvat věøící, aby místo peněz
házeli do zvoneèku jen cigarety, poněvadž když
chtěl nechat opravit zatemnění, žádány po něm
za to cigarety, aè je ve na lístky. (1945)
pokraèování na straně 12.
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informace z historie Albrechtièek
Angliètí a poltí zajatci v Albrechtièkách

Během války byli v Monově internováni váleèní
zajatci anglické a polské národnosti. Obèané
Albrechtièek se s nimi mohli dostat do kontaktu

na sokolském høiti, kde zajatci mohli sportovat
pod dozorem německých stráží.
Pokraèování pøítě
Milan Myka, kronikáø

informace z kultury a sportu
POZVÁNKY
II.liga mužù v národní házené - rozlosování jaro 2015
DATUM
19.4.2015
26.4.2015
2.5.2015
3.5.2015
17.5.2015
24.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
7.6.2015
13.6.2015
14.6.2015

ČAS
14:00
15:00
14:00
09:00
11:00
14:00
15:30
10:30
14:00
16:00
10:00

DOMÁCÍ
Albrechtièky
Svinov
Albrechtièky
Albrechtièky
Vítkovice
Albrechtièky
Ostopovice
Humpolec
Albrechtièky
Veselí
MS Brno

HOSTÉ
Osek nad Beèvou
Albrechtièky
Dobruka
Podhorní Újezd
Albrechtièky
Stará Ves
Albrechtièky
Albrechtièky
Kokory
Albrechtièky
Albrechtièky

Utkání mladích žákù na domácím høiti budou sehrána obvykle jako pøed nebo pozápas ligového utkání.

Divadlo Pøipomínáme obèanùm, kteøí si zakoupili lístky do divadla na operu Marie Stuartovna
v Ostravě, že odjezd autobusu bude 15.4.2015 v 17:30 hodin od poty.

LiLiA, z.s. zve na pøednáku s tématem:

Má svoboda hranice?

Úvahy od hrèení sekaèek v neděli až po vyvraždění redakce Charlie Hebdo.
Ve ètvrtek 16. dubna 2015 od 17:00 v Kulturním domě v Albrechtièkách
Pøednáí P. ThLic. Petr Smolek

JARNÍ RODINNÉ TVOŘENÍČKO

Milé maminky, tatínci, babièky, dědeèci, děti,
srdeèně Vás vechny zveme na keramické hňácání, kde si budete moci spoleèně vytvoøit cokoli
Vás napadne. Domù si (po vypálení) odnesete nejen svùj výrobek, ale jako bonus i skvělý pocit ze
spoleèně stráveného èasu.
pokraèování na straně 13.
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ duben 2015

‐12‐



informace z kultury a sportu
Čaj, káva zajitěna, vstupné dobrovolné. Akce se bude konat 23.4.2015 od 15-17 hodin v naí ZŠ.
Prosíme, aby děti pøily v doprovodu (alespoň) jedné dospělé osoby.
Na vechny tvoøílky se moc těíme.
ZŠ Albrechtièky

Pooderské kotování 2015

Obec Albrechtièky ve spolupráci s místním spolkem zahrádkáøù vyhlauje dalí roèník
obecního kola Pooderského kotování - soutěže v kvalitě destilátù.
Soutěží se ve tøech kategoriích:

slivovice | hrukovice | jablkovice

Pěstitelé, kteøí zhodnocují svou úrodu pøeměnou v kapalnou formu a mají zájem se zúèastnit
soutěže o nejlepí destilát žádáme, aby vzorek svého produktu o objemu 0,1 litru dodali do pátku
25. 4. 2015 na Obecní úøad. Vyhodnocení vzorkù pálenek proběhne na setkání zástupcù spolkù s
vedením obce dne 25.4.2015.
Vítězné vzorky postoupí do soutěže Regionu Poodøí v Bartoovicích, která se uskuteèní 16.
května 2015 a pěstitelé obdrží diplom a cenu.

informace ze spolkového života

TJ Sokol - Národní házená

V měsíci lednu a únoru se nae družstvo mladích žákù zúèastnilo dvou turnajù. První turnaj se
konal v Troubkách a měsíc poté ve Staré Vsi. Za
úèasti sedmi družstev se nai mladí házenkáøi
umístili na pěkném 2. místě. V sobotu 21. 3.
2015 se uskuteènilo v nové sportovní hale v
Pustějově Zimní halové mistrovství republiky
národní házené mladích žákù, kterého se
zúèastnilo est nejlepích družstev z celé republiky. Pøi neúèasti jednoho družstva byla nabídnuta
naemu oddílu mladích žákù možnost zúèastnit
se tohoto turnaje. V krásném prostøedí nové haly
pøedváděli vichni úèastnici hodnotné sportovní
výkony a skvělé kombinaèní akce. Zvítězilo
družstvo z Plzně pøed SK Studénkou a
Litvínovem. Nai žáci pod vedením Jiøího
Tomáka a Duana Dybala se celkově umístili na
6. místě se dvěma body. Stejného poètu bodù

dosáhlo také družstvo z Opatovic, ale pro lepí
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informace ze spolkového života

TJ Sokol - Národní házená

skóre se posunuli pøed nae házenkáøe. I tak nai
mladí házenkáøi pøedvedli velice hodnotný
sportovní výkon a dobrou reprezentaci naí obce.
Mezi nejlepí se se svými výkony zaøadil brankáø

Radek Huvar a útoèník Matyá Ulrich. Jménem
trenérù děkujeme naím klukùm za pěknou
spolupráci.
Lucie Dybalová, èlen TJ Sokol Albrechtièky

Vynáení smrtky a klepání
Dne 22. bøezna 2015 proběhlo pod organizací
místních skautù tradièní vynáení smrtky. K akci
se pøipojili i skauti ze Studénky a tak byly nakonec vyrobeny smrtky dvě (on a ona). Prùvod
za obèasného zaøíkávání zimy to vzal z dolního
konce kolem døevěnice a po Zahumnech do
Fojtovky, kde byly obě smrtky spáleny.
Nezapomnělo se ani na nějaké hry a vaøená
vajíèka.

ní klekání a poledne rachocením a klepáním. V
Albrechtièkách byl tento zvyk obnoven na poèátku 90. let a tradièně se klepá v pátek a sobotu
vždy ráno od 6:30 a v poledne. Obchùzka zaèíná
na Kamenici a konèí na Drahách.

Dalí místním zvykem je klepání. Od Zeleného
ètvrtku až do Bílé soboty tradièně umlkají v
kostele zvony, øíká se, že odletěly do Říma. Je
prastarou tradicí (poprvé zmíněnou v pramenech
z 8. století), nahrazovat zvuk zvonù pøi ohlaová-

inzerce
Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
Mobil: 604 675 100; e-mail: bartos36@seznam.cz
 Stavba rodinných domů
 Zateplení fasád
 Kompletní opravy starších objektů
 Kompletní rekonstrukce koupelny
 Zámkovou dlažbu,vyzdění okrasných plotů, opravy komínů
 sádrokartonářské práce
 Možnost zajištění elektro a vodoinstalaterských prací
 Pronájem trubkového lešení
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informace ze světa humoru

Vtipy z období 2. světové války
1. V Praze na zdi se objevil nápis: Hitler je vùl.
Zavolali k tomu Háchu, co tomu øíká. Ten pøiel,
nasadil si brýle, podíval se na to a povídá: A
øíkám jim poøád, že to má být nejdøív německy a
pak èesky.

Moravec, a dal ji prùvodèímu. Prùvodèí se na ni
podíval, zasalutoval a pak poeptal Moravcovi
do ucha.
Jo, milej pane, tady se nedá nic dělat. To je ten
blbec Moravec.

2. Moravec (ministr kolství, jedna z
nejnenáviděnějích postav Protektorátu) jel
někam na inspekci a pøiel do nekuøáckého
oddělení, kde seděl chlapík a kouøil.
To je nekuøák! Chlapík si toho ani neviml a
kouøil dál.
Hrome, povídám, že to je nekuøák!
Chlap zase nic.
Víte, kdo já jsem?, povídá Moravec. Chlapík se
jen dál koukal z okna a kouøil. Moravec se
rozzlobil a podal mu svoji vizitku. Chlap se na ni
podíval, strèil ji do kapsy a pokraèoval v kouøení.
Moravec se tedy sebral a el pro prùvodèího.
Tak tady je ten èlověk, co kouøí v nekuøáku,
zjednejte prosím nápravu!
Chlapík vytáhl vizitku, kterou mu pøedtím podal

3. Ví co je v protektorátu nemožné?
???
Koupit si nové aty, udělat na nich mastný flek
a vyèistit je benzínem.
4. Ví proè má Hácha (prezident Protektorátu
Čechy a Morava) na stole telefon?
???
Aby mohl taky do něèeho mluvit.
5. Tak se prej bude bourat socha svatýho
Václava na Václaváku.
Ale děte, proèpak?
Postavěj tam Berana (pøedseda protektorátní
vlády) a na něm bude sedět Hitler.

Murphyho zákony§ - Aplikovaná murphologie

Finanèní zákony: - Máte-li èas, chybějí vám peníze. Máte-li peníze, chybí vám èas.
Zákon o výi pojistného a daní: - Co jednou naroste, už se nezmení.
Zákon peněžní dynamiky: - Každý neèekaný pøíliv peněz je provázen stejně vysokými náhlými výdaji..

Murphyho zákony§ - Moderní murphologie

Základní Murphyho zákon: - Mùže-li se něco pokazit, pokazí se to.
Dùsledek: - Nemùže-li se něco pokazit, pokazí se to.
Rozíøená verze Murphyho zákona: - Pokazí-li se několik věcí najednou, děje se tak v tom nejhorím
možném poøadí. Rozíøení Murphyho zákona: - Nikdy není tak zle, aby nemohlo být jetě hùøe.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky duben 2015  Vydává: Obec Albrechtièky, è. p. 131, 742
55 Albrechtièky  Redakèní rada: Milan Myka, Miloslav Čegan, Renáta Drdová, Lada Sklenáková,
Eva Tripská a Radomír Volek  Grafická úprava: Radomír Volek  Email:
informator@albrechticky.cz, tel.:734 860 541 Informátor obce je evidován na MK, ev. è. MK ČR E
16633, Uzávěrka pøítího èísla je 30. dubna 2015
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ duben 2015

‐16‐

