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informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v měsíci èervnu
Vážení spoluobèané,
není tomu tak dávno, co bylo zastupitelstvo
zvoleno na nové ètyøleté období a už se bude
pomalu pøipravovat rozpoèet na druhý rok tohoto
období, rok 2016. V letoním roce se provádí
větinou akce spojené s úpravami místních
komunikací a úpravou veøejných prostranství.
Pro léta pøítí by tomu nemělo být jinak a měly by
pøijít na øadu opravy mostù a lávek, které si již
pozornost opravdu zasluhují. Mezi každoroèní
běžné záležitosti bude patøit údržba majetku
obce. V letoním roce bude jetě realizována
výstavba chodníku kolem mariánského sloupu, s
èásteèným rozíøením komunikace. Ve výběrovém øízení byl již vybrán zhotovitel a zastupitelstvo na svém zasedání realizaci akce schválilo,
by jsme na ni nezískali dotaci od Moravskoslezského kraje. Realizace by měla probíhat v
měsících záøí a øíjnu letoního roku.
»«
Zastupitelstvo obce na svém èervnovém zasedání projednalo některé dalí záležitosti.
Pøedevím schválilo závěreèný úèet obce za rok
2014 a odsouhlasilo hospodaøení obce bez
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výhrad. Saldo pøíjmù a výdajù vykázala obec ve
výi mínus 13,311 mil. Kè, které bylo kryto
pøebytkem rozpoètu minulých let a pùjèkou od
státního fondu životního prostøedí. Právě tuto
pùjèku rozhodlo zastupitelstvo refinancovat
úvěrem od České spoøitelny, která nabídla niží
úrokovou sazbu a nevyžaduje ruèení majetkem
obce. Dnes ruèíme lesními pozemky, které jsou
ve velké míøe v pøírodní rezervaci Kotvice. Obec
tak získá možnost s těmito pozemky v pøítích 10
letech volně nakládat.
Zastupitelstvo také projednalo zemědělský
pacht (døíve pronájem) pozemkù v k.ú. Nová
Horka, kde nejvýhodnějí nabídku podala firma
Ing. Vladimír Kleèka, Luèní dvùr Bartoovice,
která bude v pøítích 5 letech na 5 ha obecních
pozemkù hospodaøit. Na zasedání měl být projednán také prodej pozemkù nacházejících se v
bývalém areálu živoèiné výroby a také odkoupení dílen mechanizaèního støediska. Vzhledem
k tomu, že nebyly podány oèekávané nabídky,
byla projednání odloženo a záležitost bude
projednána na zasedání v záøí.
»«
V měsíci srpnu bude zkolaudována stavba
Kanalizace a ČOV Albrechtièky a bude tak splněn
harmonogram výstavby dle smlouvy se státním
fondem životního prostøedí. Souèasně bude
ukonèen zkuební provoz a zahájeno zpracování
závěreèného vyúètování akce. Následovat bude
10 let podávání monitorovacích zpráv, kde
budeme dokládat odstranění deklarovaného
množství zneèitění odpadních vod.
»«
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informace z obecního úøadu
Vážení spoluobèané, dovolte mi závěrem Vám
vem poděkovat za spolupráci pøi napojování
Vaich nemovitostí na obecní kanalizaci. K
dnenímu dni zbývá napojit cca 10 domù, jejichž
majitelé musí oèekávat, že budou vyzýváni k
dokladování zpùsobu likvidace odpadních vod.

»«
Pøeji Vám pohodovou dovolenou a léto plné
slunce a odpoèinku.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Hry bez venkovských hranic 2015
V sobotu 6. èervna 2015 poøádala obec Vražné
ve spolupráci s Regionem Poodøí již 17. roèník
Her bez venkovských hranic. Soutěže se v tomto
roce úèastnilo 14 družstev. Na úèastníky èekalo
8 zajímavých soutěží, které jako vždy souvisely s
historií a souèasností poøádající obce.
Nae družstvo ve složení Kamila Huvarová,
Nikola Šajtarová, Anežka Silberová, Eva Tripská
ml., Filip Šajtar, Michal Myka, Jan Kalocsányi
ml. a Luká Huvar usilovalo o pøední umístění a
nakonec díky povětrnostním podmínkám, kdy
papírové ipky lítaly kam chtěly, skonèilo na
ètvrtém místě.
Děkujeme soutěžícím za reprezentaci obce.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

4. roky provozu Centra volného èasu
Centrum volného èasu již funguje ètyøi roky. Za
tuto dobu si do nově vybudovaného zaøízení
nalo cestu k využití volného èasu mnoho naich
spoluobèanù, ale i návtěvníkù ze sousedních
obcí. Pøedevím cvièení žen se stalo pravidelnou
záležitostí v tomto zaøízení.
Mezi pravidelné návtěvníky patøí i nae místní
mládež, která si modeluje své postavy ve fitcentru pomocí èinek a posilovacích strojù. Věøíme, že
do centra volného èasu najdou cestu i dalí
zájemci o cvièení, využití volného èasu a centrum
bude patøit mezi jeden z projektù, který mělo
smysl v naí obci realizovat a bude v budoucnu
roziøovat svoji nabídku.

Na snímku: Filip Šajtar, Luká Granatier,
Martin Huvar a Andrej Tripský.
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informace z obecního úøadu

EKO-KOM a.s. - Osvědèení o úspoøe emisí.
V roce 2011 byla spoleènosti EKO-KOM, a.s.
zpracována studie Posouzení vlivu sběru a
recyklace využitelných komunálních odpadù
vèetně obalové složky na životní prostøedí.
Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální pøínos celého systému tøídění a recyklace odpadù v ČR. Studie je každoroèně aktualizována.
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru,
plastù, skla, kovù a nápojových kartonù v rámci
tøíděného sběru a využití odpadù z obcí v systému EKO-KOM uspoøeno 17 571 486 GJ energie,
tedy zhruba tolik, kolik v prùměru spotøebuje za
rok téměø 200 tisíc domácnosti. V pøípadě tolik
diskutovaného globálního oteplování pøispěl
systém tøíděného sběru a využití odpadu z obcí
ke snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu.
Nae obec za rok 2014 vytøídila a pøedala k

využití 31,356 tun odpadu, za který obdržela od
spoleènosti EKO-KOM èástku 110 850,- Kè.
Toto množství odpadu znamená úsporu 1 347
186 MJ energie a snížení emisí o 58,207 tun CO2
ekv..

OZO Ostrava - Jak a proè tøídit odpad?
Systém tøídění odpadù si města a obce stanovují
v rámci zákona dle svých vlastních podmínek., V
rámci naeho regionu je největím poskytovatelem služeb v oblasti nakládání s komunálními
odpady spoleènost OZO Ostrava, která vlastní
unikátní technologie umožňující dokonalejí
systém dotøídění a zpracování odpadù a která se
snaží o to, aby co největí procento komunálních
odpadù bylo dále využito materiálově nebo
energeticky. Bez spolupráce s obèany a bez jejich
odhodlání tøídit by to ale nelo. Jak tedy správně
tøídit odpady, aby se jich co nejvíce doèkalo
dalího zpracování?
Do žlutých kontejnerù patøí v pøípadě obcí obsluhovaných spoleèností OZO plasty, nápojové
kartony a kovové obaly. Už pøed několika lety po
provedených zkoukách rùzných možností
spoleènost OZO Ostrava vyhodnotila systém
sběru několika komodit do spoleèné nádoby a
jejich dalí dotøídění na lince jako ekonomiètějí
než pøidávání dalích nádob na již tak ne dost

prostorná stanovitě a jejich oddělený svoz. I tak
by totiž v zájmu dalího zpracování musely
jednotlivé komodity projít dotøiïovací linkou.
Odpad svezený z barevných kontejnerù není
možno poskytnout pøímo zpracovatelùm, vždy je
nutno ho minimálně doèistit od nežádoucích
pøíměsí. Z hromady svezené ze žlutých kontejnerù se vak v prvé øadě tøídí plasty, které je
možno využít materiálově -, PET lahve a polyetylénové obaly (duté plasty a fólie), dále nápojové
kartony a plechovky (zvlá hliníkové a železné) 
vechny tyto obaly pak èistě vytøíděné skonèí
jako nové výrobky. Z PETek se vyrábějí zejména
silonová vlákna, z tvrdých plastù lisované desky
èi dlaždice, z fólií nové fólie. Z nápojových kartonù se získá kvalitní papírové vlákno pro
recyklovaný papír, kovy jdou do hutí. Zbytek
plastù se pøidává k dalím spalitelným odpadùm
a OZO z nich vyrábí palivo pro cementárny 
méně kvalitní plasty jsou tedy využity energeticky.
pokraèování na straně 4
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informace z obecního úøadu
K odkládání tøíděného papírového odpadu slouží
modré kontejnery. Dalím zpùsobem, jak se
vytøíděného papíru mùže obèan zbavit, je odvézt
ho do výkupny papíru a stržit za něj nějakou tu
korunu. Mùže si tedy vybrat, který ze dvou systémù sběru papíru mu více vyhovuje a aby do
modrých kontejnerù nebo do výkupen papíru
odkládal takový papírový odpad, který je dále
zpracovatelný. Tedy noviny, èasopisy, letáky a
brožury, papírové krabice veho druhu (samozøejmě rozložené, aby v kontejneru nezabíraly
zbyteèně místo), kanceláøský papír Výèet
vhodných pøedmětù z papíru by mohl pokraèovat
donekoneèna. Nepatøí sem ale žádný z výe
uvedených papírových odpadù, pokud je mokrý,
umatěný èi jinak zneèitěný. Na dotøiïovací
linku se samozøejmě dostane i tøíděný papír z
modrých kontejnerù i výkupen. Tam je dále
rozdělen podle jednotlivých druhù papíru a
pøedán ke zpracování do papíren.
K vyhazování skla slouží zelené kontejnery 
zvony. OZO sbírá dohromady sklo bílé i barevné,
protože o dotøídění podle požadavkù zpracovatelù se postará na své dotøiïovací lince. Do
kontejnerù patøí lahve, sklenice pokud možno bez
víèek (etikety nevadí) a také støepy tabulového
skla. Rozhodně sem nepatøí porcelán, keramika,
zrcadla nebo sklo s pøíměsemi (automobilové,
drátěné ). Sklo je výborný materiál pro opakované zpracování na nové skleněné obaly, pøi
němž se nijak nemění jeho vlastnosti.

Zjednodueně by se dalo øíci, že to, co se nehodí
do barevných kontejnerù na tøíděný odpad,
mùžeme vyhodit do těch obyèejných, které stojí
pøed každým domem. Neplatí to ale beze zbytku.
Co urèitě do běžných popelnic nepatøí, jsou
vekeré odpady nebezpeèné, tedy ty, které
obsahují látky ohrožující životní prostøedí. S těmi
se totiž musí zacházet s největí opatrností a
likvidovat je ve speciálních zaøízeních, která si se
kodlivinami umějí poradit. Do běžných popelnic
kromě odpadù nebezpeèných nepatøí ani odpad
objemný (logicky  nevejde se tam) ani staré
elektrospotøebièe. A zbytky stavebních odpadù èi
rostlinného materiálu ze zahrad taky ne. Ve
větích městech je sbírají sběrné dvory, mení
obce mají pro jejich sběr obvykle sjednán mobilní
svoz. Pro sběr elektrospotøebièù už dnes existuje
hustá sí míst zpětného odběru.
Odpad z obyèejných popelnic, tedy směsný
komunální neboli zbytkový odpad, se nejèastěji
likviduje na skládkách, zvlátě tam, kde není v
dosahu zaøízení pro energetické využívání
odpadu  lidově øeèeno spalovna. Spoustu
energie, která se ve směsném odpadu ukrývá,
tím pádem zatím nevyužíváme. Proto je dobré se
pøed vyhozením jakéhokoli odpadu do běžné
popelnice zamyslet, zda nepatøí do některého z
barevných kontejnerù nebo do sběren  jedině
tak totiž zaruèíme, že bude materiálově èi energeticky využit.

Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat více spotøebièù
Největí èeský kolektivní systém pro sběr a
recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, funguje
už desátým rokem. Za tu dobu pøedal k recyklaci
pøes 13 milionù spotøebièù o celkové hmotnosti
pøes 230 000 tun, což pøedstavuje váhu 176 245
automobilù Škoda Octavia, jejichž výroba by

trvala zhruba 4,5 roku.
Nepodaøilo by se to bez aktivní spolupráce vech
obèanù ani bez nejrùznějích projektù, které
informují o možnostech zpětného odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky.
pokraèování na straně 5
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informace z obecního úøadu
Zaèátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN zaèíná už u dětí a mládeže. Do
nového roèníku vstoupil v záøí 2014 projekt
Recyklohraní aneb Ukliïme si svět, který
organizuje spoleèně s kolektivními systémy
Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnení děti zaènou
jednou rozhodovat, jak se bude v èeských
domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem
a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt si klade
za cíl umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně.
Pøímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti
uèí tøídit odpad v rámci projektu Zaskoète si pro
radu, jak se zbavit odpadu. Mohou s sebou
pøinést i drobné vysloužilé spotøebièe, aby si
vyzkouely, kam je správně odložit.

Zdarma a jetě s odměnou
ELEKTROWIN dělá ve pro to, abychom měli
odevzdání spotøebièù k recyklaci pokud možno
pohodlné. Proto vytvoøil hustou sběrnou sí z více
než 13 000 míst zpětného odběru, kterou neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorù měst a obcí nebo kontejnerù v ulicích, u prodejcù a na dalích místech, ji
doplňují také možnosti odevzdávat spotøebièe pøi
vytipovaných akcích. Obvykle to bývá navíc
spojeno také s odměnou.
Tradièně úspěné jsou napøíklad akce poøádané
spoleèně s největími zoologickými zahradami
pod spoleèným názvem S vysloužilci do ZOO.
Návtěvníci zoologických zahrad v urèeném
termínu mohou za pøinesený spotøebiè získat
slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt s názvem Vlak
do stanice Recyklace, realizovaný ve spolupráci
se Zlínským krajem. Recyklaèní vlak jezdil na
trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve ètyøech pravi-

delných spojích denně. Cestující, kteøí tohoto
vlaku využili, v něm mohli do sběrných koù
odložit nepotøebný spotøebiè, pøíležitost k tomu
měli také pøímo ve vybraných stanicích. Za
odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon s možností vyhrát nový spotøebiè. V
roce 2014 projekt pokraèoval v Kraji Vysoèina a
Libereckém, Støedoèeském i Karlovarském kraji.
Jedineènou možnost nabídnout své letité domácí
pomocníky jako exponát do sbírek Národního
technického muzea v Praze nebo Východoèeského muzea v Hradci Králové dostali loni
úèastníci záøijových elezných týdnù. Z pøinesených spotøebièù, které fungovaly také jako
poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci
těchto muzeí vybrali ty nejzajímavějí, které
budou postupně vystaveny. Celkem se do akce
zapojlo 12 regionálních muzeí rùzného zaměøení.
V liberecké IQLandii napøíklad pøinesené spotøebièe využili jako názorné pomùcky pøi recyklaèních workshopech.

Hasièi pomáhají sousedùm i sobě
Jeden z nejúspěnějích projektù ELEKTROWINu
nese název Recyklujte s hasièi. Zapojilo se do
něj už pøes 1000 sborù dobrovolných hasièù z
celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na podzim sbor z
Nové Vsi na Liberecku. Hasièi pomáhají svým
sousedùm dopravit staré spotøebièe k recyklaci i
tam, kde je na nejbliží sběrné místo stále jetě
daleko. A to vèetně velkých a těžkých kusù, které
kvùli obtížné manipulaci dosud ležely někde v
garáži nebo kùlně, ve sklepě èi na pùdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúèastněná SDH
ve svých obcích organizují sběrové dny, během
nichž obèany buï sami navtíví, nebo urèí místo,
kam lidé mohou svùj elektroodpad pøinést.
Hasièi za svou záslužnou práci v tomto projektu
sbírají finanèní odměny, které jim pomáhají
napøíklad získat chybějící èásti vybavení.
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Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteøí si
podobnou zkueností
proli, závidíme těm, kteøí
jí byli uetøeni, a jsme
pøipraveni pomáhat vem,
kteøí se na nás obrátí.

Vnímáme èlověka v jeho celistvosti a snažíme se
proto naplnit vechny jeho potøeby, biologické,
psychologické, sociální i spirituální. Ná hospicový tým tvoøí lékaøi - specialisté, zdravotní
sestøièky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové
a v neposlední øadě i pastoraèní pracovník èi
øímskokatolický duchovní. Péèe o nae pacienty
se vyznaèuje komplexním pøístupem, a to nejen
vùèi nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.

Člověk a strom patøí k sobě již odedávna. Stromy
mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v
lidské mytologii, v pøíbězích, bájích, symbolech.
Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po
rakev. Strom, stojící ve støedu biblického ráje, je
symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíøení. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naí
organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro
ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci nebo možná k novým, dosud nepoznaným zaèátkùm - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce
louèí.

Mobilní hospic Strom života funguje v Novém
Jièíně již od května. Doufáme, že nae služby
nebudete Vy, ani nikdo z Vaich blízkých potøebovat. Ale pokud ano, mùžeme Vás ubezpeèit, že se
na nás mùžete s plnou dùvěrou obrátit.

Respektujeme lidskou dùstojnost, podáváme
pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou
bolest, plníme pøání a nasloucháme, protože
víme, že mnohdy staèí drobnosti. Aby nemocný
nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil
potøebný

Mùžete nás podpoøit:
è. úètu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi pøivítáme v Klubu pøátel
Stromu života
(podrobnějí informace na www.zivotastrom.cz)

Marie Ryková
zakladatelka mobilního hospice Strom života

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V měsíci èervenci 2015 oslaví své životní jubileum
paní Anna Jakubová - 90 let
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví, hodně těstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V měsíci èervnu 2015 jsme se rozlouèili:
s paní Ludmilou Hanzelkovou.
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ červenec 2015
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informace z historie Albrechtièek
70 let od konce 2. světové války, èást 4.
Rok 1945 podle farní kroniky, èást 2.
Støeda 2. 5. 1945 - druhá vlna ustupujících
vojákù
Ráno ve støedu 2. 5. zase sloužena me sv. a
během dne zpozorováno, že vrch věže kostela ve
Studénce sestøelen. (už v úterý - vpisek).
Bombardování nabývalo èím dál tím hrozivějích
zpùsobù. Jelikož bomby ve zdejí obci nedopadaly, vypadalo to, jako by se bili jen ve vzduchu
mezi sebou Němci a Rusi. Ve skuteènosti vak
bombami i strojními pukami støíleli Rusi na
Studénku, kde bylo mnoho zásahu na kostel i v
obci mnoho lidí zabito a zraněno. Veèer už
nekonána májová pobožnost, ježto faráø chystaje se na májovou pobožnost viděl z okna asi 50
m od fary do prostøed potoka mezi chalupou
Čechovského a Dolejího dopadnout a vybuchnout granát (granáty z děl už tuím létaly pøes
zdejí obec). Veèer a v noci prý už snad Rusi
poèínali pøecházet lávku oderní od Studénky a
vyskytli prý se už jednotliví z nich a i tanky v
ulièce mezi p. Zeisbergrem a Lutzem è. 111, pak
ale ustoupili zpět.
Ve dne pøili sem němeètí vojáci a žádali o
pøístup na věž. Faráø jim nechtěl dovolit, poukazoval na pokozenou věž studenského kostela,
že to pak též podobně zde dopadne. Oni odpověděli: Wir schiessen nicht, nur beobachten, že
nebudou odtamtud støílet, jen pozorovat, že
chtějí.
Čtvrtek 3. května ráno a dopoledne
Ráno ve ètvrtek, jelikož bombardování zesilovalo
, ráno po mi sv. faráø odnesl zbylé sv. hostie k
zaopatøování do narychlo pro ten úèel upraveného krytu farního také potom jetě el pro svěce-

nou vodu a rùzné mení bohoslužebné věci do
kostela a donesl to do krytu. Němeètí vojáci už
během me sv. pøili na věž, ale nestøíleli, ani
neměli sebou strojní puky, nýbrž jenom každý
svou obyèejnou. Pak pøili zase pøes odpor
faráøùv, ale jenom s radiem nebo telefonem.
ádali něco k jídlu, ale nebylo jim poslouženo,
ježto kanonáda byla èím dál tím větí.
Najednou zasažena snad minou i nae kostelní
věž na støee na východní straně na vrku a jak
lidé viděli, prý němeètí vojáci úprkem utíkali z
věže pryè. Faráø zatím seděl ve spodní rohové
světnici u kuchyně u okna vyhlížeje a modle se
rùženec. Sem tam i vyel na síň a sestru varoval,
a moc po síni nechodí, domnívaje se, že hlavní
nápor jde pøes Odru od Studénky. Zatím vak
hlavní nápor el od Petøvaldíku a Hartù. Prelo,
proto aeroplány nelítaly a nebombardovaly,
proto to faráøi pøipadalo jen jako zaèátek boje
nebo jeho manévry. Na vesnici vak mnohé
domy velmi byly kanonádou pokozeny, některé
budovy i zapáleny a shoøely (jako už několik dní
pøed tím zejména Butovice z velké èásti shoøely).
Na dolním konci osady u Odry Rusové støíleli na
nae lidi, kteøí vycházeli z domu a li hasit hoøící
stodolu.
Najednou viděl faráø po chodníèku vedle fary
pomalu pøicházet jednu a později druhou tlupu
vojákù (směrem od Odry ke kostelu). Myslel
zprvu, že jsou to Rusi, ale to byli Němci ustupující asi od cesty vedle Štěpána Huvara (za farou)
od Hartù. U schodù kostelních se zarazili, zdali
tam na ně asi neèíhá někdo a pak li dál. Bylo
viděti i asi dva civilní zdejí lidi to dopoledne
vedle fary pøejít. Hlavní nápor byl od 11 do 1 hod.
za sychravého detivého poèasí dne 3. května
1945 (na faráøovy narozeniny).
pokraèování na straně 8

INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ červenec 2015
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informace z historie Albrechtièek
Čtvrtek 3. května odpoledne  Rusové jsou tu
Koneèně kolem jedné hodiny po poledni 3. V.
1945 zatáhl někdo za zvonec u fary. Když sestra
faráøova la otevøít, pøili 2 Rusi jeden starí 4050letý a jeden asi dvacetiletý s napøaženými
pukami a tázali se, je-li zde Germán. Když jim
bylo øeèeno, že ne, pøece prohlédli dolní místnosti, tázali se, kdo je na vrchu, zdali familije.
Když øeèeno faráøem, že nikdo, a vybídnuti, aby
se li pøesvědèit, neli už dál a žádali vodky  a
nechtěli lahvici, ve které bylo jen něco tekutiny,
nýbrž plnou, nenaèatou koňak nebo naps.
Když jim byla dána láhev po ruce jsoucího
zachovaného koňaku, odeli  ale pak chodil
jeden za druhým a v hlouècích a každý chtěl
vodku nebo víno. Jeden prohlásil, že
Čechoslovak ži nima botky, nima vodky, ale víno
jest. Potom pøila radiová služba s majorem a
dùstojníkem, pøihodili drát (autem) pøes elektrické vedení a poslouchali radiové zprávy, snad
rozkazy .
Pak odeli. Pøítí den sem ubytována dole ve
světnici u kuchyně doktorka ruská, ježto ve
kole vedle fary byl zøízen lazaret, ale i ta asi za
dva dny se odstěhovala, blíže fronty postupující.
Nelhübel dobyt v pátek 4. V. Zdejí obec dle

prohláení samotných Rusù, byla první, která
byla celkem uchráněna váleèných kod. Zdejí
lidé to pøipisovali ochraně Panny Marie (vpisek)
Na faøe jen jedna taka na støee znièena, na
kostele jen jedna strana støechy a øímsy pod ní.
Zabit nebyl nikdo ze zdejích lidí, ani zraněn.
Padlo zde asi ke dvaceti Rusù a kolem pěti
Němcù (jeden civil německý, prchající snad
hlídce ruské, zastøelen na poli).
Chování Rusù v osvobozené obci
Jinak vak brali Rusi mnohé věci lidem zdejím,
zejména hodinky, èasy a některé věci od
atstva. Z fary si vypùjèili a už nevrátili poltáøe
pod hlavu pro raněné, plechy na peèení do
trouby a něco èesneku do kuchyně lazaretu.
Doktorka chtěla jen kartuky aby byly uvaøeny
a topit. Vojáci na faøe vypili vecko rybízové
víno, co jest zbylo, a větinu angretováku.
Mení pøed nimi zachráněno a uschováno, až na
jednu láhev, kterou potají vzali a rozbili. Veèer ve
ètvrtek zase nekonána májová pobožnost, ale v
pátek ráno a pak dalí dny opět sloužena me sv.
ve zdejím kostele tedy nevynechána me sv.
žádný den
Milan Myka, kronikáø

informace z obecního úøadu
Upozornění na omezení ordinaèních hodin.
Omezení ordinaèních hodin MUDr. Petry Frömlové a MUDr. Michala Pukovce v
době letních prázdnin je vyvěeno v obecní vitrínce u poty a v aktualitách na
webových stránkách obce.
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informace z kultury a sportu
Co vechno odnesl èas
V sobotu 20. èervna 2015 proběhla v kulturním
domě první diskotéka pro starí a pokroèilé Co
vechno odnesl èas. Organizaèně zajistila tuto
akci Obec spoleèně s místními spolky (Sokol,
Hasièi, LiLiA, Zahradkáøi), které pøipravily
zdarma obèerstvení na stoly. Písnièky k poslechu
a tanci poutěl DJ Doctor ze Studénky.
Akce se zúèastnilo asi 50 obèanù v irokém
věkovém rozmezí od 50 do 90 let. Po ostýchavém zaèátku se zábava rozproudila na plné
obrátky, zpívaly se oblíbené písnièky, které si

jednotlivci nechávali zahrát na pøání, a také se
tanèilo. Když o desáté hodině zazněla poslední
písnièka Bílý kvítek mnohým se ani nechtělo
domù. Z ohlasù zúèastněných mùžeme konstatovat, že se akce podaøila a splnila svùj úèel. V
budoucnu jistě tuto akci zopakujeme. Děkujeme
vem obèanùm, kteøí pøili za vytvoøení pøíjemné
atmosféry a spolkùm, za spoluúèast pøi organizování této akce.
Ing. Eva Tripská

Pozvánka
Obec Albrechtièky pøipravuje na 3. øíjna 2015 zájezd na letoní podzimní Floru
Olomouc, která se koná od 1.  4. øíjna 2015.
Pokud máte zájem zúèastnit se zájezdu, pøijïte se pøihlásit na obecní úøad nejpozději do konce
měsíce srpna 2015. Vstupenky se zakoupí podle poètu pøihláených.
Každý pøihláený zaplatí pøi nahláení èástku 100,- na osobu na autobus.
Zájezd se bude konat v pøípadě minimálního poètu 20 osob.
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informace ze spolkového života

O. S. Fojtovka

Poslední jarní den 20. èervna 2015 poøádalo o. s.
Fojtovka Dětské rybáøské závody.
Úèastníkù se selo estnáct, dokonce jeden z
Anglie. Závody probíhaly pravidlem, co cm délky,
to bod. I kapr 58 cm dlouhý nebyl vítěznou rybou.

Poøadatelé dětem během závodu pøipravili
bohaté obèerstvení: pekáèky, melouny, bramboráky a jiné.

Nejlepí se umístili v tomto poøadí:

1. Aneta Roupcová,
2. Matyá Ulrich
3. Radim Tomáek.

Po vyhláení vítězù dostaly děti možnost projet
se lodí po rybníku.
Poøadatelé touto cestou děkují sponzorùm:
obec Albrechtièky
město Studénka
Cromodora Whells
Mahle Behr Ostrava
Rybáøské centrum Monov
4 EVER
Cukrárna u sousedù
Zverimex U zajíèka
pila Kubo
støechy Silber Jiøí
finanèní poradce Lazecký
autodoprava Šela Habanera

Petrùv zdar !

informace ze základní a mateøské koly

Vladimír Chyla

Vítězství v soutěži Zelený strom
Od zaèátku kolního roku Vás informujeme o
probíhající sběrové soutěži Zelený strom, do
které se nae kola poprvé zapojila. ádali jsme i
nae spoluobèany o pomoc pøi sběru starého
papíru. A nae úsilí bylo korunováno úspěchem.
V kategorii Prùměr na žáka jsme v rámci MSK
zvítězili, s prùměrem 393,91 kg na jednoho žáka
a získali 1. místo. Nae kola odevzdala rekordních 9 060 kg papíru.
Nejlepími sběraèi se stali Jirka Jakub - 2300 kg
a Vía Stohl  2 120,5 kg. Blahopøejeme !!!
Z výtěžku a finanèní odměny za 1. místo byla
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ červenec 2015

zèásti financována
kola v pøírodě a věcné
odměny pro vechny
sběraèe. Věøíme, že se
nám v dalím kolním
roce, i za pomoci Vás 
spoluobèanù, podaøí
dosáhnout podobného
výsledku. Děkujeme.
uèitelé a žáci ZŠ
Albrechtièky
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inzerce
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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

informace ze světa humoru

Vtipy na téma vysvědèení, zkouky, prázdniny
1. Honzík ukazuje otci vysvědèení:
" Samá pětka! Teda něco tak straného jsem
jetě neviděl!
"Já taky ne, vèera jsem to nael ve tvých věcech
z mládí."
2. Student píe matce: Milá maminko, propadl
jsem pøi zkoukách. Pøiprav na to tatínka.
Matka odepísuje: Milý synu, otec je pøipraven.
Pøiprav se i ty!

3. Pepíèek píe rodièùm dopis z tábora v
Ruprechtově: Je tu hezky. Hodně jím a
odpoèívám. Buïte klidní a nebojte se o mě.
P.S. Co je to epidemie???
4. Tělesa se teplem roztahují a zimou smrují.
Pepíèku, uveï nám nějaký pø íklad..."
"Tak tøeba prázdniny, v létě jsou dva měsíce a v
zimě jen týden."

Murphyho zákony§ a Dovolená
1. zákon dovolené: -Těit se na dovolenou je stejně poetilé jako těit se na výplach žaludku
2. zákon dovolené: -Dovolenou si nikdy neplánujte - vždy se najde někdo nebo něco, co vám vae
plány pøekazí.
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