INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY ‐ červen 2015

informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v měsíci květnu
Vážení spoluobèané,
nedávno byly velikonoce a už máme za sebou
nejkrásnějí jarní měsíc květen. V měsíci květnu
se nám pøedstavily u pøíležitosti svátku matek se
svými pracemi a vystoupením děti základní,
mateøské a umělecké koly, na slavnostní akademii. Kdo se byl na vystoupení naich nejmeních
podívat, urèitě strávil pěkné nedělní odpoledne.
Poděkování za pøípravu akademie patøí vem
uèitelkám, uèitelùm a také úèinkujícím dětem.
»«
V měsíci květnu proběhl sběr velkoobjemového a
nebezpeèného odpadu tzv. cirkus, kdy bylo
svezeno celkem 167 m3 odpadù. Tento svoz
bude letos zorganizován jetě v měsíci listopadu.
»«
Zastupitelstvo obce se pøipravuje na 4. zasedání,
na kterém projedná záležitosti obce. Mezi hlavní
body zasedání budou jistě patøit rozhodnutí o
prodeji a nabytí nemovitostí v areálech užívaných a.s. Moravan a schválení zemědělského
pachtu na pozemcích v k.ú. Nová Horka. Několik
dalích bodù programu souvisí se stavbou
Kanalizace a ČOV Albrechtièky, její kolaudací a
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uzavøením smlouvy úvěru, kterým bude refinancována pùjèka od státního fondu životního
prostøedí. Neméně dùležitým bodem bude také
schválení závěreèného úètu obce za rok 2014 a
úèetní závěrky pøíspěvkové organizace Základní
kola a Mateøská kola Albrechtièky.
»«
Pokud jde o kanalizaci, tak se stále potýkáme se
zkuebním provozem a øeením závad.
Kanalizace bohužel není sériový výrobek, ale
zaøízení, které vyžaduje správné nastavení a
urèitou míru trpělivosti. Je to stejné jako s malým
dítětem, kdy se uèí děti od rodièù a souèasně
rodièe nabývají nová poznání do svých dětí. S
dodavatelem stavby jsou øeeny záruèní opravy,
které jsou postupně odstraňovány. Také se
potýkáme s problémy souvisejícími s běžným
provozem kanalizace.
»«
V letoním roce dalí vlastníci nemovitostí
vybudovali své domovní pøípojky. K dnenímu
dni zbývá napojit asi 25 nemovitostí. Blíží se
koneèný termín pro poskytnutí materiálu zdarma.
Materiál obdrží zdarma vlastník nemovitosti,
který se pøipojí na kanalizaci do 30.6.2015.
»«
Zabýváme se pøípravou obecní slavnosti Dne
obce, který se bude konat 12. záøí na høiti u
sokolovny. Věøíme, že se nám spoleèně se
spolky opět podaøí pøipravit zajímavý program a
dobrou zábavu.
Pøeji Vám krásné a sluneèné léto.
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informace z obecního úøadu

Provoz kanalizaèní sítě a ČOV

V bøeznovém Informátoru jsme informovali o nutnosti dodržovat urèité zásady pøi provozování splakové kanalizace. Chtěli bychom znovu upozornit, které věci do kanalizace nepatøí.
ádáme Vás proto znovu o dodržování zásad pøi používání kanalizace.
Kanalizace je urèena k odvádění odpadních vod  tj. vody mírně zneèitěné během běžné denní
hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatøí:
Vekeré hygienické potøeby

patøí do kontejnerù na směsný odpad.


Biologický odpad

odpady z kuchyňských drtièù, zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalích potravin


Tuky a oleje

fritovací a ostatní oleje z domácností patøí do kontejnerù na směsný odpad, pøípadně do speciálních kontejnerù na biologický odpad.


Léky

patøí zpět do lékárny


Chemikálie a dalí nebezpeèné látky

staré barvy, øedidla, lepidla, kyseliny, louhy, detergenty a tenzidy (èistící a prací
prostøedky), mazadla, oleje, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky a dalí chemické
látky patøí do sběrných dvorù.

Zejména hygienické potøeby, jako napøíklad
dětské pleny, vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby, vatové tyèinky a jiné èistící textilní
materiály nám dělají v kanalizaèním systému
problémy a do kanalizace nepatøí. Plastové èásti
těchto potøeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od

toaletního papíru, rozkladu a jsou pøíèinou komplikací s èerpadly èistírny a sacími ventily podtlakové kanalizace.
Děkujeme za dodržování základních pravidel
provozu.
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informace z obecního úøadu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Obecní úøad zve vechny obèany na 4. zasedání zastupitelstva obce
dne 15. 6. 2015 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověøovatelù zápisu
Zpráva o èinnosti obecního úøadu
Schválení dotací spolkùm z rozpoètu obce
Schválení finanèních darù neziskovým organizacím
Schválení nabytí a prodeje pozemkù v k. ú. Albrechtièky
Schválení nabytí nemovitého majetku Dílny Moravan do vlastnictví obce
Schválení zøízení věcných bøemen ve prospěch obce ke stavbě Kanalizace a ČOV
Albrechtièky
8. Schválení smlouvy o úvěru s Českou spoøitelnou a.s.
9. Schválení uzavøení Dohody se spoleèností SmVaK Ostrava a.s.
10. Schválení závěreèného úètu obce za rok 2014
11. Schválení úèetní závěrky pøísp. organizace Základní kola a Mateøská kola
Albrechtièky
12. Schválení uzavøení pachtovní smlouvy na zemědělský pacht pozemkù
v k. ú. Nová Horka
13. Složení slibu nového èlena zastupitelstva
14. Schválení výe odměn neuvolněným èlenùm zastupitelstva obce
15. Schválení rozpoètové úpravy è. 2/2015
16. Projednání zpráv kontrolního a finanèního výboru zastupitelstva obce
17. Projednání zprávy kontrolního výboru DSO Regionu Poodøí
18. Rùzné

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V měsíci èervnu 2015 oslaví své životní jubileum
paní Elika Horáková 75 let
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví,
hodně těstí a spokojenosti.
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ červen 2015
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informace z historie Albrechtièek
70 let od konce 2. světové války, èást 3.
Rok 1945 podle farní kroniky, èást 1.

Jak bylo minule slíbeno, mùžete si v tomto èísle
zpravodaje pøeèíst, jak události roku 1945 zapsal
p. Vilém Zátopek ve farní kronice. Rukopis pana
faráøe je velmi neupravený a těžko èitelný (viz
obrázek), ale informace, které zachoval, jsou
mimoøádně zajímavé a autentické. Cena tohoto
pramene stoupá pøedevím díky faktu, že je to
pravděpodobně jediný písemný kronikáøský
záznam, který byl poøízen během nebo krátce po
událostech. Vechny ostatní kroniky byly dopisovány až zpětně a to po měsících, nebo v pøípadě
obecní kroniky až po roce. Následující text kroniky je z redakèních dùvodù zkrácen a doplněn
nepùvodními nadpisy a některými poznámkami.

Zima 1944/45
Až do prosince bylo detivo a blátivo. Teprve
kolem sv. Mikuláe napadlo trochu sněhu, ale do
týdne zase stál. Kromě drùbeže naøízeno i
odevzdání králíkù, kromě dvou-tøí dospělých pro
jednu domácnost. Med se musel odevzdávat už
døívějí léta také, 2-3 kila z roje bylo naøízeno
odevzdat. Posluhovaèka onemocněla, která
pøicházela døíve aspoň na nějakou hodinku
skoro denně na faru  takže zbyl na vechny
práce i domácí jen faráø sám a nemocná jeho
sestra bez služky.
Lidé nemají mnoho èasu a nechtějí mnozí nic
dělat za peníze jen za nějaké živobytí nebo za
cigarety  nebo za atstvo a obuv (dále viz
citace v minulém èísle zpravodaje). Biømování
ohláené a pøipravované v tomto kraji na podzim
se nekonalo  odloženo na pøíznivějí doby
Odjezd hraběte a jeho rodiny
Poněvadž se po vánocích roku 1945 váleèná
fronta i od severu (z Polska ), i od jihu (z
Maïarska) postupem bolevikù pøiblížila, odjel v
neděli v noci 2. ledna 1945 starý hrabě Felix
Vetter von der Lilie pøes Suchdol s komorníkem
Josefem Ocáskem do Petzu v Niederdonauland
/Dolní Rakousy. Za ním tam ve ètvrtek 24. ledna
v poledne odjela jeho dcera Eleonora a jeho
snacha Marie, (a dalí èlenové rodiny) Vichni
vzali s sebou jen několik ruèních zavazadel s
nejnutnějími věcmi. Ostatní zùstalo zde a
svěøeno dozoru koèího Podmola, kuchaøky
Zeisbergrové, služky Šajtarové a bývalé kuchaøky Ocáskové, vrátného Ofnera a správce velkostatku.

pokraèování na straně 6
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informace z historie Albrechtièek
1. únor 1945  pøípravy na pøíchod fronty
Faráø dne 1. 2. (ve ètvrtek) odvezl malé svaté
hostie (asi 20) které zùstaly ve svatostánku v
kapli v Neuhüblu, v korporale v prùvodu ministranta pěky do zdejího farního kostela . Na
cestách se kopaly jámy pøeruující vozovky a
stavěly kolové hradby. Z rozkazu úøadu konati
tak museli i sedláci se svými pacholky. Mimo to
museli lidé do prvního února odhazovati sníh,
aby silnice byly uvolněny pro vojáky. O týden
později uschoval faráø v pøipravené sklepní
komùrce na faøe v Albrechtièkách i 60 lahví
meního vína koupené z Nové Horky a bohoslužebné náèiní.
Polovina února 1945  fronta se blíží
V polovici února sníh zmizel skoro úplně a
zaèalo se ukazovat jaro.
Transporty Němcù stěhujících se pryè odsud a z
Polska ustávaly, nebo na cestě mnoho zvlátě
dětí zahynulo, zmrzlo a podobně, a když pøijely
na místa urèená, byli umístěni tak bídně, že
mnozí se raději vraceli. Také sanatorium tuberkulozních v Oberschaartu v Jägersdorfu se
vyprazdňovalo. I zdejí varhaník, který tam byl
od listopadu, na konci ledna se vrátil pro nebez-

peèné poměry.
Veèerní bombardování
Veèer kolem 7 hod. bývalo také zde, v prvních
měsících tohoto roku viděti rùzná světla z nepøátelských aeroplanù (ruských?) zažínaná a
vyputěná, ve vzduchu pomocí padákù umístěná, zvolna k zemi se snáející, která jasně v okolí
zdejím osvětlovala i několik minut krajinu a na
to nastávalo bombardování buï bombami nebo
strojními pukami hrùzu budící. Bomby spadly i
v blízkém okolí ve Wagstadtu (Bílovci), v
Zenftlehen (enklavě) ve Frentátě P/R. padáky
světelné ve Štramberku a jinde.
Uzavøení kolní budovy a stavba letitě
Dne 24. III. v sobotu pøed květnou neděli 1945
uzavøeny byly kolní uèebny a kola uprázdněná
pro vojáky a Italy (také katolický dùm a mnohé
místnosti v soukromých domech musely se pro
ten úèel propùjèit).
Výe jmenovaní vojáci a Italové pøili sem, aby
na polích mezi zdejí obcí a Engelswaldem zøídili
letitě
Pøed 8. IV. byla výzva od místního vojenského
komande, aby zdejí obyvatele zapùjèili rýèe a
lopaty pro úpravu letitě (i betonovat se měl

Ukázka z Památní knihy.
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ červen 2015
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informace z historie Albrechtièek
pøíjezd) a 7. IV. bylo naøízeno, aby od 8. IV. po
vecky neděle vichni mužové, kteøí nejsou
zaměstnáni v továrnách a na poli, li od rána od
7 hodin (kromě polední pøestávky 1 ˝ hodiny až
do veèera pomáhat na úpravě tohoto letitě.
Proto byla oznámena pro tento èas ranní o 6,
velká o ˝ 9. Na první neděli bylo prý tam dosti lidí
zaměstnáno i z Petøvaldu, Koatky a Nesselsdorf
(Kopøivnice), ale 15. IV. už jich tam bylo málo na
tom letiti pracovat.
Váleèným zásahem pokozeno vedení tøebovické elektrárny tak, že celý kraj zbaven byl elektrického světla (v polovici dubna).
28. IV.  30. IV. 1945 - První vlna ustupujících
německých vojákù
Zejména od polovice dubna 1945 bylo slyeti
èím dál tím více blížiti se a zesilovati se dělostøelbu od severu. Dunělo to celé dny jako bouøe.
Blízké nejbliží krajiny byly silně bombardovány
z letadel i děl a mnohé osady zapáleny.
Botenwald nuceně vystěhován, úøednictvo,
dráhy i poty ve Studénce se odstěhovalo 
úøednictvo Štrambersko-studénské dráhy odjelo
ráno v úterý 1. V. prvním vlakem do Štramberka
a tato dráha pøestala jezdit. Také èím dál tím více
ukazovali se vojáci němeètí v polní výzbroji
prchající od fronty, nejprve ojediněle, pak ve
větích shlucích. V sobotu 28. 4. v noci za detivého poèasí pøilo jich mnoho do Albrechtièek
žádat o nocleh. I na faru pøili a chtěli v kanceláøi
na zemi, na slámě spát. Když jsme jim to vymluvili, odeli. Ale v neděli pøece se sem nastěhovali
do dolní rožní světnice jakýsi zásobovací oddíl,
auto nákladní a 1 osobní umístili si na dvoøe. V
noci odjížděli za prací. V pondělí celý den hráli
se svým dùstojníkem v karty. Veèer pak odjeli, že
se jetě vrátí, ale už se nevrátili (aèkoli kázali

nechati dvùr nezastrèený vchod).
Pondělí 30. dubna
V pondělí ráno za slyitelných výbuchù bombardování snad Bílovce a Studénky, odnesl
(faráø) věci potøebné pro mi do Neuhüble Na
cestě do Nelhublu bylo mnoho koní vedených od
Albrechtièek k Neuhüblu a dále od èlenù
Volkstürmu. Jeden z nich ohlížeje se na bombardovaný Bílovec øekl, že je to Wetsvernichtung a
mir scheunt, dass Wagstadt nichts bleiben
wird (e je to totální zkáza a zdá se mi, že
Bílovec už nebude). V Neuhüblu bylo rozèilení,
vici si balili věci do krytu pod zámkem ale faráø
pøece vykládal a do sakristii i kaple shromáždil z
rùzných skøíní věci potøebné k bohoslužbě.
Úterý 1. května 1945
V úterý 1. V. 1945, jak později rutí vojáci øekli,
byla dobyta Mor. Ostrau. Faráø měl jetě v kostele od 9 do 11 náboženství s dětmi po mi sv. jak
obyèejně o 7. odsloužené. Do krytu farního po
èástech noeno, co výe uvedeno, i některé věci
soukromé potøeby. Májová pobožnost pøece
veèer odbývána ale bez zvonění jenom pro ty,
kteøí tam pøili, jelikož kostel ve Studénce již
zøícen.
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informace z kultury a sportu
Kotování pálenek 2015
V sobotu 16. května 2015 proběhla na zámku v
Bartoovicích tradièní akce Otevírání Poodøí a
Pooderské kotování domácích pálenek.
Této soutěže se úèastnili i nai pěstitelé, kteøí byli
vyhodnoceni v obecním kole. Ve velké konkurenci se
umístil pan Arnot Šajtar v kategorii slivovice na
tøetím místě.
Blahopøejeme k úspěchu a děkujeme pěstitelùm za
reprezentaci obce.
Ing. Miloslav Čegan, starosta
Ilustrační foto

Pozvánka
Tělocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá

Tradièní sokolský krmá
Pátek 3. 7. 2015 od 16 hodin

Poulièní turnaj mužù
Sobota 4. 7. 2015 od 15 hodin

Turnaj starých gard  Memoriál Vykovských

Neděli 5. 7. 2015 od 20 hodin
Krmáová zábava na høiti,
(pøi nepøíznivém poèasí v sokolovně).

II.liga mužù v národní házené - rozlosování jaro 2015
DATUM
13.6.2015
14.6.2015

ČAS
16:00
10:00

DOMÁCÍ
Veselí
MS Brno

INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ červen 2015
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informace z kultury a sportu

Pozvánka

OBEC ALBRECHTIČKY ve spolupráci s SDH, TJ Sokol, Spolkem zahrádkáøù a LiLiA, z.s.
Vás zvou na DISKOTÉKU

PRO STARŠÍ A POKROČILÉ aneb

CO VŠECHNO ODNESL ČAS
hudba: DJ PAUL DOCTOR (MUDr. Pavel Hanzelka)

Pojïte si zazpívat, zatancovat a pøitom zavzpomínat
na největí hity Vaeho mládí.
Kulturní dùm Albrechtièky, 20. 6. 2015 18.00 hodin, Obèerstvení zajitěno

Pozvánka

informace ze spolkového života

TJ Sokol - Národní házená

Ve dnech 9. a 10. května 2015 oslavila národní
házená 110. výroèí od svého založení. I nae TJ

pøispěla svou trokou k oslavě toho jubilejního
svátku. Družstvo ,,starých pánù se zúèastnilo
pokraèování na straně 10
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informace ze spolkového života
turnaj hrál dvoukolově. Nae družstvo ve složení
Duan Dybal, Milan Jakub, Milan Kubo, René
Šajtar, Stanislav Šajtar, Jiøí Tomáek ml. , Kamil
Vaínek a Zdeněk Vykovský obsadilo 3. místo.
Tohoto výkonu jsme dosáhli i pøesto, že ve
složení družstva jsme měli pouze jednoho z
bývalých obráncù. Děkujeme vem zúèastněným za reprezentaci, pøedevím Kamilu
Vaínkovi za zajitění dopravy a poøadatelùm z
Litvínova za poskytnutí ubytování.
turnaje v kategorii nad 38 let poøádaného na
høiti SK Litvínov. Pro malý poèet družstev se

Eva Šrámková

Sdružení Dobrovolných Hasièù - Děti si zahrály na vojáky
V sobotu 30. května uspoøádal Sbor dobrovolných hasièù v Albrechtièkách pro děti Dětský
den, tentokrát na téma Odvod 2015.
Celý den probíhal ve vojenském stylu, tak jak si
to pamatují jejich otcové nebo dědové z vojenské
služby. Děti musely zdolat nároènou trasu,
během které plnily úkoly s vojenskou tématikou,
jako støelba, hod granátem, zdolávání pøekážek
nebo poskytování první pomoci.
Za úspěné splnění vech úkolù obdrželi malí
odvedenci vojenské knížky a byli odměněni

vojenskými èepicemi s odznaky, a dalími sladkými odměnami.
V odpoledním programu následovaly ukázky z
některých vojenských èinností, støelba z puek
na makety tankù, vlasový styling a hry a atrakce
pro malé i větí děti a některé i pro jejich rodièe.
Během celého dne bylo pro vechny pøipraveno
bohaté obèerstvení. Poøadatelé věnovali této
akci znaèné úsilí a odměnou jim bylo nadení a
spokojenost zúèastněných dětí.
Za SDH K.Lutz
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inzerce

CHOVATELÉ DRŮBEŽE


nabízí na jaro

Prodej zahájen







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 na téma děti

1. Pepíèek jde do obchodu a vidí, že èokoláda
stojí 10 Kè. Druhý den doma vytírá podlahu a
tøetí den poprosí o 10 Kè. Jde do obchodu a vidí,
že èokoláda stojí 15 Kè. Natve se, jde pøed
obchod a zpívá pøes celé náměstí svou písnièku:
"To je ale vláda, je zdražená èokoláda." Takhle
to zpívá poøád dokoleèka, až pøiběhne
prezident, postaví se vedle něj ke zdi obchodu a
zpívá: "Ty si blbý děcko, zdražili jsme vecko."
2. "Tati, kdo je to muž?
To je takový èlověk, který je velmi silný, ve dělá
pro svoji rodinu, chrání ji, stará se o ni a má jí
rád. "Tati, já bych chtěla být takovým mužem
jako je maminka."

3. Pøíznakem dospívání je, když si místo "Řeknu
to vechno mamince", zaèínáte myslet "Hlavně,
aby se o tom maminka nedozvěděla".
4. Babièka se ptá vnuka: "Jirko, a ví, že ti dnes
veèer èáp donesl sestøièku? Chtěl bys ji vidět?"
"Sestøièku ani moc ne," pøiznává Jiøíèek. "ale rád
bych viděl toho èápa, vzhledem k tomu že je
prosinec a venku mínus 18 stupňù.
5. V ZOO: "Tati, proè na nás ta gorila za sklem
tak hnusně èumí?
Psst, tie, děti! Jsme teprve u pokladny!

Murphyho zákony§ a Děti

Novorozeňata - Identifikaèní zákon: - Každý novorozenec vypadá jako krysí mládě. Dodatek: Nikdo to
pochopitelně neøíká nahlas, ale vichni si to myslí. Dodatek2: Nahlas samozøejmě tvrdí, že máte
mimoøádně krásné miminko.
Batolata - Vlhkostní rovnice: - Batole hodně sliní. Sliní tím víc, èím draží máte koberce. Spatøíte-li ve
svém bytě nápadně oslizlý koberec, nikdy nejde o neèekanou invazi slimákù. Dodatek: Neublíži-li
koberci slina, blinkání mu ublíží urèitě. Dodatek2: Batole dokáže slinit a blinkat zároveň.
Pøedkoláci - Nátlakový zákon: - Dítě, které dokáže klást otázky, vás během chvíle dokáže vystresovat
více, než policejní vyetøovatel. Otázky dítěte jsou mnohem rafinovanějí a záludnějí než otázky
policejního vyetøovatele. Dodatek: Pøedevím vám nijak nepomùže, když odmítnete vypovídat.
Školáci - Informaèní zákon: - nikdy se neptejte dítěte, co se ve kole nauèilo nového. Dodatek: To, co
se opravdu nauèilo, totiž rozhodně vědět nechcete. Povzdech: Časem se to stejně dozvíte.
Puberáci - uèitelský zákon: - Pokud pøed svým pubertálním dítětem vyslovíte slovo kola, odpoví
vám buïto pohrdlivým úklebkem nebo sprostě. Dodatek: Vzdělávaní je u pubescentù vždy až na
posledním místě. Dodatek2: Samozøejmě pokud nejde o vzdělávání se v oblasti muzikologie, praktické
biologie a pěstování některých kulturních plodin.
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