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informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v měsíci srpnu
Vážení spoluobèané,
sotva skonèila doba prázdnin a dovolených,
budeme se pøipravovat na nadcházející podzim a
s tím související poèátek vytápění v naich
domech. Pøi této pøíležitosti si dovolujeme pøipomenout platnou vyhláku o provedení vyèitění a
revize komínových cest. S vytápěním naich
domù nastává èas, kdy zaèínáme pociovat v
ovzduí rùzné látky. Chtěli bychom pøipomenout,
že do kotle na pevná paliva patøí pouze kvalitní
palivo. Buïme proto k sobě ohleduplní a
ponechme rùzné odpadové materiály obsahující
sice døevo, ale také lepidla a barvy (napø.døevotøísky, pøekližky) do velkoobjemového odpadu, jehož sběr bude obec v listopadu poøádat.
Platí zde jednoznaèně Co sami v naich kotlech
spálíme, to také sami dýcháme.
I nae obec spadá do oblasti ze zhorenou
kvalitou ovzduí, kde Moravskoslezský kraj
vyhlauje dotaèní program na výměnu kotlù tzv.
kotlíkové dotace. Využijte této jedineèné
možnosti získat kvalitní kotel vyí emisní tøídy a
tím pøispějte ke zlepení ovzduí v kraji. Nejbliží
výzva se pøipravuje na podzim letoního roku.
»«

Obec Albrechtièky

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

Obec pøipravuje na měsíc øíjen kácení kanadských topolù na hrázi rybníka Kaèák, které již
mají svùj èas pro těžbu, ale jsou i nebezpeèím v
pøípadě pádu větví. Pøi provádění těžby bude po
dobu cca 14 dnù omezen provoz na komunikaci
hráze rybníka a bude nutné používat pro cesty na
nádraží chodník pøes louky. O omezení budete
informováni místním rozhlasem.
»«
Stále probíhá zkuební provoz kanalizace a ČOV
Albrechtièky, kdy jsou odstraňovány závady v
provozu. V měsíci záøí budou vystavovány první
faktury za stoèné vlastníkùm nemovitostí, kteøí
se pøipojovali v letoním roce.
V polovině èervence bylo provedeno vrácení
pøebyteèného materiálu na domovní pøípojky
kanalizace a dolo k vyúètování s dodavatelem
materiálu, firmou PCV Alfa s.r.o.. Celkově obec
poskytla finanèní prostøedky na domovní pøípojky ve výi 620 tisíc korun. Tato èástka obnáí
náklady na projektové dokumentace a materiál.
»«
V nejbližích dnech bude dokonèena méně
finanèně nároèná, 1.etapa akce Rozíøení
komunikace, chodník a veøejné prostranství u
mariánského sloupu, kde bylo hlavním cílem
vytvoøení možnosti bezpeèného prùchodu
chodcù tímto nebezpeèným úsekem silnice.
Druhá etapa tohoto projektu bude pokraèovat v
pøítím roce chodníkem a opěrnou zdí nad pomníkem padlých, pokud zastupitelstvo obce tuto
akci zaøadí do rozpoètu na rok 2016.

INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ září 2015

Ing. Miloslav Čegan, starosta

‐1‐



informace z obecního úøadu

Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka
Obecní úøad zve vechny obèany na 5. zasedání zastupitelstva obce v pondělí 14.9. 2015
v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Program:
1. Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověøovatelù zápisu
2. Zpráva o èinnosti obecního úøadu
3. Schválení nabytí pozemkù v k.ú. Albrechtièky
4. Schválení prodeje pozemkù v k.ú. Albrechtièky
5. Schválení nabytí nemovitého majetku Dílny Moravan do vlastnictví obce
6. Projednání zprávy o uplatňování Územního plánu obce Albrechtièky
7. Projednání návrhu České poty a.s. na zøízení poboèky Pota Partner
8. Rozhodnutí o zùstatku úètu sdružených prostøedkù k financování veøejné osobní dopravy
9. Schválení rozpoètové úpravy è. 3/2015
10. Schválení povodňového plánu obce
11. Schválení výjimky z minimálního poètu žákù v ZŠ Albrechtièky
12. Schválení výjimky z maximálního poètu žákù v MŠ Albrechtièky
13. Schválení uzavøení Smlouvy o zøízení služebnosti inženýrské sítě s SmVaK Ostrava a.s.
14. Projednání Závěreèného úètu DSO Region Poodøí a Zprávy o výsledku pøezkoumání DSO
za rok 2014
15. Projednání Zápisu z kontrolního výboru DSO Regionu Poodøí ze dne 18.6.2015
16. Rùzné

Pohádkové Poodøí
Turistická oblast Poodøí  Moravské Kravaøsko
se nachází na území Mikroregionu Odersko,
Regionu Poodøí a protíná také Bílovecko a
města Fulnek a Studénka. Oblast, ve které
pùsobily mnohé významné osobnosti, je bohatá
na pøírodní atraktivity i historické objekty, je
protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami pro
turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu
navíc v srpnu zaplní pohádkové bytosti.
Deset pohádkových skøítkù nalo svùj domov v
deseti objektech po celém Poodøí - Moravském
Kravaøsku. Záchrannou stanici v Bartoovicích
obsadí skøítek Kulíek, jenž bude léèit zvíøata a
stromy, v tamním zámku bude na malé i velké

návtěvníky èekat víla, které se ø íká
Bartoovická Rusalka. Rodný dùm Johanna
Gregora Mendela ve Vražném-Hynèicích bude
obývat skøítek Kulihráek, vodní mlýn Wesselsky
v Louèkách u Oder ohlídá Raráek a oderskou
Katovnu, bývalé městské vězení, pro změnu
pomalu během podzimu obydlí skøítci Prutníèci.
Princeznu Terezku uvidíte ve fulneckém informaèním centru a dalí skøítky, vodníka
Pukvoreèka a Plamínka, pak v Muzeu obce
Albrechtièky a v Muzeu venkovského života a
zemědělství ve Skotnici. Svého skøítka
Větroplacha bude mít i větrný mlýn ve Spálově.
Dalí kouzelní pohádkové bytosti, Picmochové,
se už zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea v
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informace z obecního úøadu
Bílovci. Rodinku roztomilých Picmochù tvoøí
Apolenka, Madlenka, malá Dorotka èi Jozífek.
Skøítkù je tam vak mnohem více, sklepení se
jimi jen hemží a staèí se pozorně dívat.

Pohádkové putování

Na zaèátku putování Pohádkovým Poodøím
dostanou děti takzvaný Vandrbuch (pohádkový
pas). Až navtíví pět skøítkù a budou mít
Vandrbuch vyplněný, mohou se těit na drobné
ceny. Na konci roku 2015 pak proběhne velké
slosování o hodnotné ceny.
Během svého pobytu vak mùžete navtívit i
dalí zajímavá místa, tøeba Vagonáøské muzeum
ve Studénce, jediné muzeum v republice, které
zaznamenává vagonovou výrobu od jejich
poèátkù až do souèasnosti. Vydat se mùžete také
do Suchdolu nad Odrou, kde se nachází Muzeum
Moravských bratøí èi Muzeum městyse. V něm
kromě informací o historii Suchdolu uvidíte
westernovou expozici èi vojenskou expozici,
která je věnovaná letecké bitvě druhé světové
války. Lákadlem mùže být i dopravní høitě v
Odrách èi malebná krajina tvoøena rozsáhlou
rybnièní soustavou a meandry øeky Odry, po
které celá oblast dostala svùj název.
Více informací naleznete na www.moravskekravarsko.cz a aktuálně Vás budeme informovat na
FB Pohádkové Poodøí a Poodøí  Moravské

Já jsem Pukvoreèek
Kravaøsko. Projekt je realizován z finanèních
prostøedkù ROP Moravskoslezsko.
Těíme se na Vai návtěvu
Bc. Pavlína Ambrosch
øeditelka
Destinaèní management turistické oblasti
Poodøí  Moravské Kravaøsko, o.p.s.

Výdej povolenek vjezdu do obce v době trvání Dnù NATO
Jako každý rok dojde k omezení provozu na
komunikaci Petøvald-Petøvaldík  Albrechtièky,
kde dojde v termínu od 14. do 21. záøí k zákazu
vjezdu vozidel, vyjma vozidel se zvlátním povolením. Ve dnech konání akce 19.9.  20.9.2015
bude povolen vjezd do Albrechtièek ve směru od
Nové Horky jen pro obèany s trvalým pobytem v
Albrechtièkách (prokázaní obèanským prùkazem). Povolení pro návtěvy obèanù ke vjezdu do

Albrechtièek se vydává na Obecním úøadě. Na
jedno è.p. se vydávají 2 povolenky zdarma, dalí
za poplatek 50,- Kè za kus.
Na povolenkách bude uvedená SPZ auta, pro
které se povolenka vydává, proto žádáme
obèany, aby si pro jejich vyzvednutí pøinesli i
údaj o SPZ auta.
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Jagello 2000  Sdružení pro euroatlantickou spolupráci
Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9

www.jagello.org, www.natodays.cz, www.natoaktual.cz

Vážení obèané,
každoroèně Vás tímto otevøeným dopisem
oslovuji z pozice hlavního organizátora akce
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzduných sil
Armády České republiky s žádostí o shovívavost
a spolupráci pøi organizaci této největí bezpeènostní show v Evropě. Mezinárodního projektu s
cílem nám svým mottem pøipomínat, že nae
bezpeènost není samozøejmost a bez bezpeènosti není prosperita.
Na monovském letiti se již øadu let v rámci této
akce, jejíž prestiž dávno pøerostla hranice regionu, veøejně prezentuje armáda, integrovaný
záchranný systém a dalí složky zajiující nai
bezpeènost. Významným prvkem se stává
rovněž rozrùstající se doprovodný program pro
odborníky, který se stává její nedílnou souèástí, a
díky kterému se do naeho regionu sjíždějí
experti z celého světa.
XV. Dny NATO v Ostravě a VI. Dny Vzduných sil
Armády České republiky budou
ve znamení několika èeských a zahranièních
premiér, kterým bude jistě dominovat úèast
Švédska, země, jenž se letos prezentuje v rámci
programu Special Partner Nation.
Statické i dynamické ukázky jistě potěí nejen
dospělé, ale rovněž děti. Tím je tato akce výjimeèná  jedná se o nejnavtěvovanějí dvoudenní rodinou akci v České republice.

Podpora cestovního ruchu, využívání služeb
regionálních živnostníkù, rozvoje podnikatelského prostøedí, pøíležitosti pro monovské
letitě apod., to jsou významná pozitiva konání
akce. Samozøejmě pøináí i negativa v podobě
zvýené hluènosti, koncentrace návtěvníkù,
nárùstu dopravy a dalích omezení. Podotýkám,
že se je snažíme pravidelnými diskuzemi s místními samosprávami co nejvíce eliminovat.
Jsme si vědomi, že na několik záøijových dní
ovlivníme život ve Vaí obci. Nejvýraznějím
omezením nejspí bude opětovné sedmidenní
uzavøení cesty mezi Petø valdíkem
a Albrechtièkami od pondělí 14. záøí 2015.
Zároveň opět budeme klást dùraz na preventivní
opatøení zaměøená na bezpeènost na obecních
komunikacích. I pøesto vak, prosím, pouète
zejména své děti, že se v tomto období mají
chovat na silnici obzvlátě obezøetně.
Vážení obèané, jetě jednou děkuji za dosavadní
spolupráci a zvu Vás na XV. Dny NATO v Ostravě
& VI. Dny Vzduných sil Armády České republik.
Těíme se na Vai návtěvu letitního areálu ve
dnech 19. a 20. záøí 2015.
V úctě
Zbyněk Pavlaèík
CEO & spoluzakladatel
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Topení a komíny

Léto skonèilo, brzy již nastane topná sezóna a
vichni vlastníci a provozovatelé spotøebièù paliv
by se měli postarat o to, aby neroziøovali smutnou statistiku požárù zpùsobených komíny.
Platným naøízením vlády è. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpeènosti pøi provozu
komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotøebièù paliv
se považuje za vyhovující z hlediska požární
bezpeènosti, jestliže se kontrola, èitění a revize
spalinových cest, èitění spotøebièù paliv a
vypalování komínù provádí zpùsobem a ve
lhùtách stanovených uvedeným naøízením vlády.
Kdy a v jakých lhùtách se tedy revize, kontroly a
èitění spalinových cest musí provádět a kdo je
mùže provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
• pøed jejím uvedením do provozu,
• pøi každé stavební úpravě komína,
• pøi změně druhu paliva pøipojeného spotøebièe,
• pøed výměnou nebo novou instalací spotøebièe,
• po komínovém požáru,
• pøi vzniku trhlin ve spalinové cestě, popø. pøi
podezøení na trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest mùže provádět držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínù
• specialistou bezpeènosti práce-revizním
technikem komínových systémù, nebo
• revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení
bezpeèného umístění hoølavých stavebních

konstrukcí, materiálù a pøedmětù, posouzení
komína, zejména z hlediska jeho požární bezpeènosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je
zajitěn volný a bezpeèný pøístup ke komínu, k
jeho vymetacím, èistícím a kontrolním místùm a
posouzení zajitění požární bezpeènosti stavby,
zvlátě pøi prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, pùdním prostorem nebo støechou a vývodù spalin
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty
provádí odborně zpùsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhùty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čitění spalinových cest a spotøebièù paliv
Čitěním spalinové cesty se rozumí èistící práce,
zejména se zaměøením na odstraňování pevných
usazenin ve spalinové cestě a na lapaèi jisker a
na vybírání pevných zneèisujících èástí nahromaděných v neúèinné výce komínového prùchodu nebo kondenzátù ze spalinové cesty.
Čitění spalinové cesty provádí odborně zpùsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čitění spalinové
cesty sloužící pro odtah spalin od spotøebièe na
pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW
vèetně je možné provádět svépomocí. Lhùty
èitění spalinových cest a spotøebièù jsou uvedeny v tabulce viz str. 6.
V pøípadě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v
klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte
hasièe na tísňovou linku 150, pøípadně 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k
výbuchu. Do pøíjezdu hasièù je možné zkusit
hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvíøky nebo ze støechy do komína. Místo
písku lze použít i hasicí pøístroj sněhový nebo
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Lhùty kontrol a èitění spalinových cest:
Výkon
pøipojeného
spotøebièe
paliv

Druh paliva pøipojeného spotøebièe paliv
Pevné

Činnost

Celoroèní Sezonní Kapalné
provoz provoz

Čitění spalinové cesty
do 50 kW
vèetně

3x

2x

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) zneèisujících èástí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a èitění spalinové cesty

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) zneèiujících èástí
a kondenzátu
nad 50 kW
Čitění spotøebièe paliv

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepøesahující v souètu 6 měsícù v
kalendáøním roce.

prákový. Pokud je to možné, omezte pøístup
vzduchu do komína (napø. uzavøením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouøovodu a utěsněním sopouchu tøeba i starými montérkami).
Hasební práce vak provádějte pouze v pøípadě,
že nemùže dojít k ohrožení zdraví nebo života
zasahující osoby.

vzdálenosti od tepelných spotøebièù. Bezpeènou
vzdálenost je nutné rovněž dodržovat pøi ukládání hoølavých látek u komínového tělesa napø.
pøi ukládání hoølavých látek na pùdách. V tomto
pøípadě se obecně považuje za bezpeèné umístění hoølavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m
od vnějího povrchu komínového tělesa.

Závěrem bychom rádi pøipomněli pár základních
zásad pøi užívání tepelných spotøebièù. Vždy je
nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotøebièi. Spalovat lze pouze takové palivo, pro
které je konkrétní spotøebiè urèen. Pøi užívání
spotøebièù na tuhá paliva používejte suché
palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a
vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

nprap. Dagmar Beneová
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje
územní odbor Nový Jièín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jièín
pracovitě prevence, ochrany obyvatelstva a
krizového øízení

Samozøejmostí by mělo být dodržování bezpeèné
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informace z historie Albrechtièek
70 let od konce 2. světové války, èást 6.
Rok 1945 podle farní kroniky, èást 3.
Osvobození Nové Horky
V Neuhüblu  Nové Horce to vak dopadlo jinak.
Do Neuhüblu - Nové Horky pøili prý Rusi v
pátek ráno 4. V. 1945. Správce velkostatku
Kunert s nějakým Kurlaudem a poněmèeným
Polákem byl prý zastižen ve sklepě krytu se
zbraní. Podobně prý starosta  mlynáø Konrad
Herrmann. Proto zajati a uvězněni a v pozdějí
dny odvezeni s jinými zajatými Němci. Správce
Kunert snad k Monovu  starosta Hermann do
Suchdolu a Fulneku. Tuím v Mankovicích volal
na zdejího rolníka Štěpána Huvara: Sbohem p.
Huvare, možná že už se neuvidíme.
Když tento starosta, jenž měl Čeku za manželku, byl v Neuhüblu  Nové Horce v kostele umístěn na voze s jinými zajatci a jeden Čech, katolík
z Nové Horky, byl vyzván, aby se el naň podívat,
odpověděl, že neel  nemohl. Nikoli, že to byl
jeho nepøítel. Starosta tento byl mírný Němec,
který Čechùm el dost na ruku i jako starosta i
jako mlynáø. Tentýž Čech manželce starosty,
která umístěna, internována, byla ve sklepním
bytě (kryt pod mlýnem) a vyèítala, že se žádný
Čech tohoto starosty neujal, odpověděl: Nás se
též žádný neujal, léhali jsme veèer se strachem,
jestli pro nás v noci nepøijde Gestapo.
Když byl zabírán zámek hraběcí ve dvoøe tu tam
nalezeno ve sklepním bytu èeské služebnictvo
hraběcí. I tomuto služebnictvu, kterému nechtěli
věøit, že je èeské, byly vechny věci pøebírány a
odebírány. Bohoslužebné věci, které jak výe
uvedeno jsem tam donesl, vecko v zámku i v
kapli pøeházeno, polapáno, potrháno a rozbíjeno, že z toho povstala spou k nevypsání.
Nábytek, obrazy náèiní porcelánové, kovové i

skleněné pomlácené, i bohoslužebná roucha
potrhána i odnáena, mnohé věci z nich na
smetitě vyhozeny, monstrance na polovinu
rozlomena napøíè, patena se od kalichu ztratila.
Malièká monstrance i ostatky sv. køíže pohozena, tak že ostatky sv. køíže z ní vypadly kdo ví
kam, køížek na víèku ciboria ulomen . Podobně
v kapli  dveøí zvenèí vypáèeny, zámek vylomen
 tak též svatostánek i v zadu oltáø vylamován,
dveøe do sakristie po vylomení výplně vypáèeny
taktéž tam věci pøeházeny a polapány, ano i
velkou tělesnou potøebu tam kdosi vykonal.
Podobná spou na více místech, ve sklepě, v
pøízemí, v I. poschodí i na pùdě a ve vech
skøíních zpùsobena, i v knihovně obrazy proráženy, nábytek polámána a bývalé kuchaøce
hraběcí pí Ocáskové vyhrožováno zastøelením.
Pouze zákrok ruského dùstojníka ji na poslední
chvíli zachránil.
Manželka správcová prý skoèila do Odry a
utopila se v sobotu 5. května. Uměla prý dobøe
èesky. Také na vech ostatních budovách dvoru
patøících k zámku zpùsobeny kody dělostøelectvem a jinak váleènou zuøivostí. Lidé si jak z Nové
Horky ze zámku i z okolních dědin německých
na vozících i vozech vyváželi věci rabováním
hromadným někteøí i několikrát (i Albrechtiètí
obyvatelé) odváželi, až to oběžníkem bylo zakázáno a dobrovolnickou èeskou stráží na cestách
a polích zamezováno. Některé věci kostelní
podaøilo se zachránit, uschovány ve zdejím
kostele do té doby, až se kaple v Nové Horce
znovu uklidí, vyèistí a obnoví.
Bohoslovec Huvar (tj. Antonín Huvar) s ministranty donesl také jeden misál starí, agendy
èeské, rùzné knížky náboženské německé,
některé ornáty a èásti bohoslužebných rouch.
pokraèování na straně 8
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informace z historie Albrechtièek
Pan Táborský z Nové Horky s vědomím jistého
Rusa zachránil, schoval a faráøi odevzdal do
úschovy mnoho bohoslužebných věcí. Faráø el
hned v neděli 6. května odpoledne do Nové
Horky, vyžádal si u komandanta ruského vstupu
do sklepa zámeckého, aby tam mohl hledati věci
kostelní. I nabídl mu tam v podzemí jeden ruský
voják, který mu svíèkou svítil, jeden nalomený
køíž s ostatky sv. Karla a nabízel mu jiné mnohé
støíbrné mísy a nádobí, ale faráø odpověděl  to
není z kostela, to já nechci. Řekl, že pøijde podruhé se svíèkou a požádal onoho Rusa, s kterým
tam o samotě, sám, beze zbraně chodil, aby až
něco najde, mu to odevzdal. Rus to slíbil, aè
nechtěl svého jména vyjevit (asi ze strachu pøed
partaji) se slovy: Ty mne nenajde.
Ale jak jsem se později dozvěděl, slibu svému
dostál, nebo jistá Komanèíková, dělnice ve
dvoøe øekla faráøi, že jeden Rus cosi měl, ale že
to nechtěl žadatelce dát a odpověděl, že je to
popovo, a že pop si pro to pøijde.
Vùbec kdekoli a kdykoli jsem se pøedstavil jako
vajèenik (tj. kat. kněz), mělo to dobrý úèinek,
doma jsem nebyl tak obtěžován nocležníky, kteøí
na ta slova volali, když jsem jim ukázal: tu moja
kacelarie O, tuda vajèenik meka, odeli,
nanejvý, že vodky si vyžádali  dostali domácího vína a li. Též si na cestě, když stráže nebo jiní
vojáci mně zastavili a tázali se, co jsem, když
jsem jim øekl, že Čech, vajèenik, propustili mě,
někteøí i øekli: To dobre, charao, neboj se.
Nebo jiní øekli: I my modlit se. To jim germáni
nalhali, že u nás zle jest se vajèeniky. Jeden
pravil: U nás vajèenik dobre má, vielky dùm.
Zprvu nemohli pochopit, proè u nás kněz se
nežení  jedni i na to vtipky dělali a když jsem
jednomu øekl, že i u jsou nich monai (mnii) a
nežení se, øekl: tak i u nás monaky i monai žijí

spolu vieèor. Já jsem odporoval, ale celkem v
dobrém to skonèilo. Vyskytly se posudky, dobrozdání a zprávy, že prý ze strany Rusù bylo
øeèeno, že na ty první boje jsou posíláni ti nejhorí nejsprustlejí vojáci, aby Němce vybili, že se
ani když padli, nepoèítají a nikdo se o ně nestará.
Ale na høbitově  posvěceno ze strany ruské, že
němeètí vojáci nesmějí být pochováni ve stejné
jámě s ruskými, nýbrž tam, kde padli. Když jsem
proti tomu mluvil, zejména se èleny guardic
(policie), že tak němeètí vojáci jsou roztruování
i skoro pùl hodiny cesty od sebe a že nelze najít
lidi na kopání ani jednoho hrobu, tím méně
několika hrobù, tedy němeètí vojáci pochováni
též bez pomníku v koutku høbitova zdejího do
jedné jámy - rutí pak u cesty na obecním dílu
høbitova zdejího a Rusi jim tam u těch jejich
hromadných hrobù umístili døevěné obelisky
něco pøes metr vysoké (asi 1,5 m), èerveně
natøené s pěticípou hvězdou nahoøe.
Dne 8. května 1945 uveøejnila Nová svoboda
orgán komunistické strany jak moravskoostravský kraj mezi jiným: Válka skonèí dnes o 23.
hodině støedoevropského èasu (dle letního èasu
tedy o 24 hod.) Ježto vrchní velení německé
váleèné moci dne 7. května 1945 podepsalo v
Remei bezpodmíneènou kapitulaci vech
německých vojsk jak na západní tak na východní
frontě. Bezpodmíneèná kapitulace vstupuje v
platnost 8. května 1945 o 23. hodině støedoevropského èasu. (Hitler, jak lidé øíkali, zemøel prý
následkem zranění pøi hájení Berlína - *pozn. ve
skuteènosti spáchal sebevraždu). Goebbles, jak
Nová Svoboda sdělovala, otrávil prý se se ženou
a dětmi v Berlíně. Také Němci v Čechách a Praze
kapitulovali.
Milan Myka, kronikáø
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informace z obecního úøadu

Výzva
ádáme obèany, kteøí dokonèili své domovní pøípojky kanalizace v roce 2015,
aby pøili podepsat Darovací smlouvu na materiál.
Jedná se o èísla popisná:
232, 60, 23, 16, 262, 136, 15, 88, 125, 122, 29, 106, 104, 58, 182, 123, 1, 183, 98,
14, 93, 177, 137, 239, 84, 190, 127, 145, 61, 138, 68 a parc. è.344.
Tøíkrálová sbírka pomáhá

V lednu letoního roku proběhl již patnáctý roèník
Tøíkrálové sbírky, která je největí dobrovolnickou akcí v České republice.
Výtěžek sbírky je urèen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorùm, matkám s dětmi v
tísni a dalím jinak sociálně potøebným skupinám
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoroèně
urèena také na humanitární pomoc do zahranièí.
Pro Charitu Studénka v letoním roce vylo
koledovat 100 skupinek dobrovolníkù v 15
obcích. Celkem koledníci vybrali 563 047 Kè.
Výtěžek ve výi 65% je urèen na podporu pro-

vozu charitní peèovatelské služby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtièkách, Pustějově a
Bartoovicích. Dále na zakoupení a opravu
zdravotnických a kompenzaèních pomùcek.
Maximálně 15% vybraných peněz v dané obci
použijeme na finanèní podporu volnoèasových
aktivit dětí ( kolní výlet, kroužek, lyžaøský kurz,
tábor apod.). Pøíspěvek na jedno dítě èiní maximálně 500 Kè. Do konce kolního roku jsme již
pøispěli 41 dětem èástkou 14 960 Kè. ádost o
pøíspěvek mohou rodièe podat do konce øíjna
2015. Formuláø si mohou vyzvednout pøímo v
Charitě Studénka nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz.
Více informací o èinnosti Charity Studénka
mùžete získat na naich webových stránkách.
Jarmila Pomikálková, koordinátor sbírky

Diakonie Broumov
Už 22 let spolupracuje Diakonie Broumov s
veøejnosti pøi sběru použitého oacení. Rádi
bychom v této tradici pokraèovali i nadále. V
platnost vstoupil nový Obèanský zákoník, což pro
nás znamenalo pøistoupit k transformaci spoleè-

nosti. Její nový název a právní forma je: Diakonie
Broumov, sociální družstvo. Na vlastní èinnosti
Diakonie Broumov se ovem nic nezměnilo, jejím
hlavním posláním zùstává stejně jako v uplynulých více než dvaceti letech pomoc potøebným
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informace z obecního úøadu

nejen u nás, ale i v zahranièí. Diakonie Broumov
poøádá tradièní sbírky použitého oacení a obuvi,
vybudovala vlastní tøídírnu, nala pomoc pøi
prùmyslovém zpracování textilu a využití pokozených zbytkù; má k dispozici vlastní sklady i
auta. Materiální pomoc poskytuje jednotlivcùm i
celým rodinám, organizuje pomoc pøi živelných
pohromách, provozuje ubytovny pro sociálně
slabé a vytváøí pracovní místa i pracovní programy pro své klienty i dalí osoby obtížně umístitelné na trhu práce. K tomu vemu potøebujeme
pomoc iroké veøejnosti, doslova každého z Vás.
Získávání použitého oacení je èím dál obtížnějí.
V České republice zaèaly pùsobit komerèní firmy,
větinou se zahranièní úèasti, které sbírají textil k
prùmyslovým úèelùm. Tím samozøejmě ubývá
materiálu pro potøebné. Diakonie Broumov jim
nemùže konkurovat pøedevím v množství
kontejnerù, umístěných po celé republice. Pøesto
jsme věnovali nemalé èástky na nákup vlastních
kontejnerù na atstvo, dobøe je poznáte podle
pískově žluté barvy., Nemáme tolik finanèních
prostøedkù, abychom je mohli dát i do meních

obcí, proto je najdete pøedevím ve městech.
Seznam měst a obcí, kde máme umístěné kontejnery, najdete na naich webových stránkách
(http://www.diakoniebroumov.cz/sezkoncr.html). Staèí jen poøádně se podívat, jakou
barvu a oznaèení má kontejner, do kterého se
chystáte vhodit svùj dar. Ano, dar. Pro Vás možná
obleèení vylé z módy, pro èlověka v nouzi dar v
hodině dvanácté.
Děkujeme vem dárcùm i organizátorùm sbírek.
PhDr. Vítězslav Králík, pøedseda družstva

Pozvánka
Obec Albrechtièky pøipravuje na 3. øíjna 2015 zájezd na letoní podzimní Floru
Olomouc, která se koná od 1.  4. øíjna 2015.

Jetě je volných posledních 10 míst. Pokud máte zájem pøijïte se pøihlásit na obecní úøad.
Odjezd autobusu bude v sobotu 3. øíjna 2015 v 8:00 hod. od poty.
Vstupenky budou objednány hromadně pro vechny pøihláené.
Pøijïte si je vyzvednout v termínu od 29.9. do 2.10.2015 na obecní úøad.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V měsíci záøí 2015 oslaví své životní jubileum
paní Ludmila Pulkertová - 75 let
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví, hodně těstí a spokojenosti.
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informace z kultury a sportu

DÌTSKÝ KLUBÍK CVRČCI

ZAČÍNÁME !!!
Zveme opět vechny maminky na mateøské
dovolené s dětmi do tøí let, aby se pøily mezi nás
podívat.
Každý týden hodinka plná zábavy, cvièení,
øíkadel a hraní.
Scházíme se každé úterý v 9:30 hodin v
CENTRU VOLNÉHO ČASU.
Těíme se na vechny cvrèky a jejich maminky ( i
tatínky).

Vedoucí KLUBÍKU: Lada Sklenáková
a Lucie Cuperová

Národní házená - rozlosování podzim 2015
Datum
30.8.2015
5.9.2015
6.9.2015
11.9.2015
13.9.2015
20.9.2015
20.9.2015
27.9.2015
27.9.2015
2.10.2015
3.10.2015
11.10.2015
17.10.2015
18.10.2015
23.10.2015
25.10.2015

Čas
9:00
12:00
10:00
17:00
14:00
10:00
10:00
9:00
10:00
17:00
9:00
10:00
14:00
10:00
17:00
10:00

Domácí
Studénka
Stará Ves "B"
Albrechtièky
Stará Ves
Albrechtièky
Albrechtièky
Osek
Albrechtièky
Albrechtièky
Svinov
Vítkovice
Albrechtièky
Rokytnice
Albrechtièky
Vítkovice
Albrechtièky
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Hosté
Albrechtièky
Albrechtièky
Svinov
Albrechtièky
Stará Ves "A"
Vítkovice
Albrechtièky
Chropyně
Studénka
Albrechtièky
Albrechtièky
Stará Ves
Albrechtièky
Studénka
Albrechtièky
Svinov

Kategorie
OP muži A
mladí žáci
OP muži A
OP muži A
mladí žáci
OP muži A
mladí žáci
mladí žáci
OP muži A
OP muži A
mladí žáci
OP muži A
mladí žáci
mladí žáci
OP muži A
mladí žáci
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inzerce

Hledáme komunikativní lidi, kteøí si
chtìjí øídit svùj èas a mít nadstandartní
pøíjem.
Vyu ijte nabídky dne otevøených dveøí
v Èeské poji ťovnì
15.9.2015 v 9,00 hod.
Masarykovo nám. 40, Nový Jièín,
II. poschodí,
prostory Èeské poji ťovny.
Tì í se na Vás tým profesionálních
obchodníkù.
Pøedbì né rezervace na:
tel.: 721 992 993
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inzerce

CHOVATELÉ DRŮBEŽE


nabízí na podzim

Prodej zahájen
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inzerce

Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
 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

Mobil: 604 675 100
e-mail: bartos36@seznam.cz
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informace ze světa humoru

Humor na téma - JDE SE DO ŠKOLY

Murphyho zákony§ a koláci a zákoláci
1. definice: -Škola je ve své podstatě budova, sloužící k tomu, aby se uvnitø ní vzdělávaly děti a mládež.
dodatek: -Takto vyjádøená definice zní celkem nekodně, ale skuteènost je jiná.
2. likvidaèní zákon: - Samozøejmě, samotná budova nebezpeèná není - pokud ovem není v kritickém
stavu a nehrozí její zøícení.
dodatek: - Nebezpeèní jsou lidé uvnitø koly. Což platí jak o uèitelích, tak o žácích.
3. zákon prof. Innera: - Tyto dvě skupiny jsou nebezpeèné nejen tehdy, jsou-li postaveny proti sobě,
ale dokonce i uvnitø jich samých.
dodatek: - Støety mezi těmito skupinami nemusí vždy nutně být jen verbální.
úměrka: - Fyzické násilí ovem používají mnohem èastěji žáci než uèitelé.
vysvětlivka: - Ne že by uèitelé nechtěli, ale fyzické tresty ve kolství jsou zákonem zakázány.
dodatek: - oproti tomu žáci nemají zákonem zakázáno nic, nebo děti jsou do urèitého věku
prakticky beztrestné.
V praxi to znamená, že žák druhé tøídy mùže beztrestně umlátit tøídní uèitelku logaritmickým
pravítkem - umlátí-li vak týmž pravítkem uèitelka žáka, ocitne se na poměrně dlouhou dobu v
nápravně výchovném zaøízení. Uèitelka nesmí umlátit žáka logaritmickým pravítkem dokonce ani v
sebeobraně.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky záøí 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 30.záøí 2015
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ září 2015

‐16‐

