INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY ‐ srpen 2015

informace z obecního úøadu

V regionu je sucho, hrozí požáry.

Krajský úøad naøídil dodržovat opatøení, proti požárùm.
S ohledem na pøetrvávající suché, teplé poèasí a
extrémní nárùst požárù lesních, polních a travních porostù vyhlásil Krajský úøad
Moravskoslezského kraje dobu zvýeného
nebezpeèí vzniku požárù na území celého kraje.
Doba zvýeného nebezpeèí vzniku požárù na
území Moravskoslezského kraje byla vyhláena
na návrh Hasièského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v souladu s naøízením
kraje a zákonem o požární ochraně. Vyhláení je
zveøejněno na úøední desce moravskoslezského
krajského úøadu, bude rozesláno jednotlivým
obcím kraje s žádostí o jeho zveøejnění. Pro
obèany i právnické osoby to znamená povinnost
dodržovat opatøení, jak hrozícím požárùm pøedejít.
Zejména pro turisty, zahrádkáøe, vlastníky lesù
a podnikatele hospodaøící v lesích a na porostech bude toto naøízení znamenat jistá omezení,
ale věøím, že situaci pochopí a zákazy budou
respektovat. Jen tak mùžeme pøedejít rozsáhlým
kodám na majetku a na zdraví, uvedl hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Ředitel moravskoslezského krajského úøadu
Tomá Kotyza upøesnil, že v období sucha je
napøíklad zakázáno ploné vypalování porostù,
vèetně staré a suché trávy. Na místech se
suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti do
padesáti metrù od okraje lesa se zakazuje kouøení, rozdělávání a udržování otevøeného ohně a
odhazování hoøících nebo doutnajících pøedmětù.
Povinnosti pøibyly také vlastníkùm lesa, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodaøícím v lese. Musejí napøíklad vyznaèit na pøístupových cestách do lesa zákaz kouøení, rozdělávání nebo udržování ohně, nespalovat v lese
klestí a těžební odpad, udržovat lesní cesty,
zejména ty, které vedou k požárem nejvíce
ohroženým lokalitám, sjízdné a volné a dalí
naøízení, upozornil øeditel Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje Tomá Kotyza s tím, že
jsou zakázány také jízdy parních lokomotiv.
Konec doby zvýeného nebezpeèí vzniku požárù
na území Moravskoslezského kraje opět stanoví
krajský úøad a oznámí jej na úøední desce.

Obec Albrechtièky

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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informace z obecního úøadu

Kanalizace

ádáme obèany, kteøí dokonèili své kanalizaèní pøípojky v roce 2015, aby se
dostavili na obecní úøad podepsat Darovací smlouvu na materiál.
DEN OBCE 2015
Obec Albrechtièky Vás srdeèně zve na každoroèní obecní slavnost:

DEN OBCE

která se uskuteèní v sobotu 12. záøí 2015 na høiti u sokolovny.
Program:
14.11
Zahájení
Po celé odpoledne Cimbálová muzika Radho a Hry pro děti
14.15
Kulturní program dětí MŠ a ZŠ
14.50
SHOW na skákacích botách
15.45
Ukázka mladých hasièù
16.00
Rychlostní soutěž pro dospělé
16.30
Pat a Mat: Zaujatí veèerníèky
17.30
onglérské vystoupení  žongléøi z Kopøivnice
Ukonèení odpolední èásti v 18.30 hodin
20.00
21.30
01.00

Taneèní zábava se skupinou ŠAJTAR z Ostravy
Slavnostní ohňostroj
Ukonèení zábavy

Bohaté obèerstvení
Srdeèně zvou poøadatelé:
Obec Albrechtièky, Albert, Fojtovka, Junák, LiLiA, Myslivecké sdružení,
Ostøíž, SDH, Svaz zahrádkáøù, TJ Sokol, Základní kola a sponzoøi
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informace z historie Albrechtièek
70 let od konce 2. světové války, èást 5.
ke Kovalèíkovi. Vèil, když oni pøili, babièka byla
Pøíběh uprchlých sovětských zajatcù
V květnovém díle informátoru jsme pøislíbili, že
se více seznámíme s pøíběhem sovětských
zajatcù ukrývaných u Viléma Šmydkeho (*18991965). V literatuøe a kronikách o těchto událostech nenajdeme nic více než to, že Vilém Šmydke
z Albrechtièek è. p. 106 ukrýval po dobu 3 měsícù 4 uprchlé sovětské zajatce. Tento pøíběh je
vak mnohem barvitějí a napínavějí a kdokoliv
poslouchal vyprávění pana Šmydkeho, nebo
později jeho dcery, paní Marie Staňkové, poslouchal s otevøenou pusou. A vzhledem k tomu, že
osob, kteøí mohli toto vyprávění poslouchat, není
mnoho, protože rodina tyto zážitky veøejně
nesdílela, jistě stojí za to se s tímto pøíběhem
seznámit. Následující text vznikl na základě
rozhovoru s paní Marií Staňkovou, která v době,
kdy se tento pøíběh odehrává, měla 14 let, a jejím
synem, Pavlem Panoem, který sice tehdy jetě
nebyl na světě, ale zná události velmi dobøe z
vyprávění svého dědeèka.
Vechno zaèalo jednoho dne, zaèátkem února,
když z vagonu vezoucího váleèné zajatce z
východní fronty do Německa uprchli někde v
Jistebníku ètyøi sověttí zajatci. Poté se vydali,
zesláblí a hladoví, proti proudu Odry hledat
pomoc. Úkryt nali nejprve ve stohu slámy, který
stál na sousedově poli (Chyla è. p. 55). Po èase
ale nael jeden z nich odvahu, Ivan, a zaklepal u
domu è. p. 106 a žádal o jídlo. Postupně nakonec
pøili vichni ètyøi.
Toho dne byl otec rodiny, Vilém Šmydke, u svého
známého, pana Bronislava Kovalèíka, poslouchat
zahranièní rozhlas a doma byly jen jeho manželka a dcery. Paní Staňková vzpomíná: Děda
chodil poslouchat zprávy zahranièního rozhlasu

vystraena, a tak poslala Vlastu (sestru) pro
teho dědu. Vlasta pøila: Tato ma jit hneï
domu, nám se krava těli. Děda se polekal,
(protože věděl, že žádná kráva doma na otelení
není), pøiel dom, měl na sobě taky klobuk a
kožený kabat. Tam byla taková lavica, oni tam
seděli veci ètyøe Děda dal ruky v bok a oni:
My bojime se Vás, my bojime se Vás. A
něbojtě se, něbojte se, děda hned změnil, tak už
byli kamarádi a hned, kde jich umístíme.
Vojáci chtěli pùvodně jen pøespat ve sklepě na
brambory a získat něco k snědku, nakonec ale u
Šmydkù zùstali mnohem déle, než plánovali.
Nejprve se ukrývali na slámě ve stodole a na jídlo
chodili až veèer do světnice.
Měli k tomuto úèelu smluveno i heslo: Měli jsme
psa, jmenoval se Nero a tak jsme zavolali Nero
a oni věděli, že je volno. Vaøila se jednoduchá
jídla. Byly vlastní brambory a mléko, pro maso
nebo salámy se chodilo k øezníkovi.
Do domu chodili uprchlíci také kouøit  byla zde
kachlová kamna. Pan Šmydke byl sice kuøák, ale
aby nebylo neèekané návtěvě nápadné, že je v
místnosti tolik nakouøeno (kouøilo tam 5 chlapù!),
tak kuøáci vypoutěli dým do otevøených dvíøek
kamen.
Vojáci vak nebyli domácnosti jen dalími pøíživníky, dokázali se alespoň trochu revanovat
prací. Často se stávalo, že se rodina ráno vzbudila, pøila do chlíva a zjistila, že mají poklizeno,
krávy opucované nebo vùz naložený hnojem.

Brzy bylo jasné, že zde uprchlí zajatci zùstanou
až do konce války, a tak bylo tøeba se pøipravit na
pøíchod fronty. Oni sami měli větí strach z
vlastních lidí než z Němcù. Jak známo, v Rudé
armádě neuznávali, když někdo z jejích vojákù
pokraèování na straně 4
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informace z historie Albrechtièek
upadl do zajetí. A tak, aby se jim podaøilo pøeèkat
pøechod fronty, kopali si zajatci v noci ve stodole
úkryt. Dnes je na tomto místě kotelna. Úkryt to
byl velmi dùmyslný. Vchod byl udělán ve chlévě
pod žlabem, kde se teleti dávalo krmení. lab byl
otvírací  když chtěli (resp. mohli) zajatci vyjít
ven, odklopili ho, a když se vrátili, tak ho za
sebou zase zaklopili.
Nikdo kromě domácích samozøejmě nevěděl, že
jsou u Šmydkù schovaní uprchlí zajatci. Až ke
konci války, když se domácnost ocitla v nouzi,
protože docházely potraviny (bylo jaro!), se
maminka svěøila svému bratrovi, panu Frantiku
Kilnarovi, který jim pak pomáhal.
Nejhorí to bylo poslední týden, když pøes obec
pøecházela fronta.
Kdyby děda neuměl německy, tak jsme nepøežili. Děda dělal ve Vítkovicach s Němcama, takže
uměl perfektně německy. Na konci dubna pøila
první vlna německých vojákù. Ti měli v plánu
umístit do okna jejich světnice kulomet. Byli to
mladí kluci, snad i pøísluníci hitlerjugend. Oni u
sebe neměli nic než ty svoje puky a do těch
oken se drali, že budou na Petøvaldík støílet, jak
pùjde Ruská armáda. Děda jim øíkal: Chlapci,
jste mladí, uteète, zachraňte si život. A oni
potom utekli po ulièce do dědiny a potom až do
Bartoovic. A tak díky tomu, že děda uměl
dobøe německy a že jim to uměl podat, jsme jich
dostali ven. Jenže potom pøila dalí fronta s
tymi koňmi 
Druhá vlna německých vojákù pøila za pár dní a
tentokrát jich bylo více. Rodina byla vystěhována
do sklepa. Tam také Němci umístili svoji vysílaèku. Ida Zeppelin quelle, to bylo jejich heslo,
vzpomíná si jetě dnes paní Staňková. Do stodoly umístili koně a větina z vojákù tam také nala
nocleh.
Ve stodole tak bylo nyní docela plno. Nahoøe na

slámě spali němeètí vojáci, pod nimi ve stodole
koně a v podzemí se potili sověttí zajatci. Nad
žlabem, vchodem do jejich úkrytu, měli němeètí
vojáci pověeny svoje kabáty
Němci natěstí brzy odeli, aniž by rudoarmějce
je objevili.
Domácí lidé už byli klidní, ale pro sovětské vojáky
jetě utrpení neskonèilo. Dalí věc byla, jak pøili
Rusi. Ti z toho měli velký strach. Říkali, že je
nesmí dát těm prvním Rusùm, kteøí pøijdou, že ti
by je zastøelili. A poøád po dědovi chtěli, aby el s
nimi na velitelství. Děda èekal dva nebo tøi dni,
než s nimi zajel do Polanky, kde měli velení Rudé
armády. Jmenovali se Viktor, Sergej, Michal a
Ivan. Sergej byl arže, major. Ten měl největí
strach, že ho zastøela.
Vechno nakonec tedy dobøe dopadlo. Tøi ze
zachráněných zajatcù se potom rodině i ozývali.
Jen o Ivanovi neměli zprávy... Vekerá komunikace ale ustala s dalím pøíchodem spojenecké
armády v roce 1968.
Zdroj: Vzpomínky paní Marie Staňkové a Pavla Panoe
ze dne 1. 5. 2015

Milan Myka, kronikáø

Vilém Šmydke s dcerou Marií a vnuèkou v polovině 50. let
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informace z kultury a sportu
Volejbalový turnaj v Nové Horce
V sobotu 1. srpna 2015 proběhl v Nové Horce na
fotbalovém høiti každoroèní amatérský turnaj
smíených družstev ve volejbale. Bylo pøihláeno
celkem 8 celkù. Bohužel jeden pøihláený nedorazil. Týmy byly z relativně blízkého okolí (Studénka, Nová Horka, Albrechtièky, Nový jièín,
Pustějov).

Poøadí vítězù skonèilo následovně:
1. Pustějov
2. Nový Jièín
3. Albechtièky

Za družstvo Albrechtièek Radomír Volek
Sestava za tým Albrechtièky (DŘINA)
Foto: Jana Volková

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.

Pozvánka
Pohostinství Albrechtièky ve spolupráci s APP poøádá 1. roèník

TURNAJE V ŠACHU
o Putovní pohár 17. listopadu

Zahájení turnaje je 6. záøí 2015 ve 14:30
Semifinále a finále proběhne 17. listopadu 2015

Pøihláky se pøijímají do 6. záøí 2015 v pohostinství Albrechtièky
nebo na emailu: stanek.vaclav@solwecoom.cz,startovné 70 Kè.

Pøijïte si zahrát Královskou hru! Srdeèně zvou poøadatelé!
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ srpen 2015
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informace ze spoleèenské rubriky

Rozlouèili jsme se

V měsíci èervenci 2015 jsme se rozlouèili:
s panem Zdeňkem Kilnarem
s paní Naïou Šajtarovou.

Soutěž
Soutěž v peèení domácího chleba

Zúèastněte se soutěže
o nejlepí doma upeèený chléb!

Pravidla jsou jednoduchá. Chléb musí být upeèen
doma z vlastnoruèně smíchaných surovin (tedy ne
polotovar).
Je jedno, jestli chléb bude upeèen v domácí pekárně nebo troubě, jestli bude uhněten
za pomocí robota nebo èistě lidské síly.
Vyhodnocení proběhne na Dni obce, svùj výrobek (tj. jeden bochník) odevzdejte
hodnotící komisi v sobotu 5. 9. 2015 do 14:30.
Na vítěze i vechny zúèastněné èekají pěkné odměny.

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

Murphyho zákony§ a Dovolená - podezøele levná
1. zákon levného hotelu: Levný hotel není nikdy levný bezdùvodně, v ceně je vždy pouze pøespání v
holých stěnách pokoje.
1.1 dodatek: Na ve ostatní si musíte doplácet.  Hodně doplácet
1.2 seznam pøíplatkových věcí: Pøíplatek se větinou týká poltáøù, dek, elektrického osvětlení,
protihmyzové sítě do oken, používání lednièky, televizoru, balkónu, lehátek na pláži, sluneèníkù, úklidu
pokojù, pověení mokrých plavek na ňùru, pověení ňùry na balkón, poskytnutí funkèního klíèe do
dveøí, umístění větráku, zprovoznění větráku, opravení oken tak aby se daly otevøít, opravení oken tak
aby se daly zavøít nebo nasypání jedu proti krysám do rohu pokoje.
Vechny tyto zdánlivé malièkosti jsou dohromady draží, než celá dovolená.  A to jsme jetě vùbec
nehovoøili o stravování.
2. zákon stravování na dovolené: Vozit sebou do zahranièí plné taky konzerv a instantních polévek je
velmi ostudné.
2.1 dodatek: Ovem někdy je to jediný zpùsob jak neumøít hlady. Stravování na velmi levných
zájezdech je totiž velmi drahé. Mnohem draží, než si umíte pøedstavit.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky srpen 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
E16633, Uzávěrka pøítího èísla je 31. srpna 2015
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