INFORMÁTOR
ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - Srpen 2016

informace z obecního úøadu

Úvodník - DNY NATO 2016

Jako kadý rok bìhem Dnù Nato dojde k omezení provozu na komunikaci Petøvald-Petøvaldík 
Albrechtièky. Komunikace bude uzavøena v termínu od 12. do 19. záøí.
Ve dnech 16.9.  18.9.2016 bude umístìno v prostoru od toèny autobusù po vjezd na komunikaci
Albrechtièky  Petøvaldík pøechodné dopravní znaèení Zákaz zastavení + Odtah vozidel.
Ve dnech konání akce 17.9.  18.9. 2016 bude omezen vjezd do obce Albrechtièky ve smìru od Nové
Horky. Vjezd bude umonìn jen pro obèany s trvalým pobytem v Albrechtièkách (prokázání
obèanským prùkazem) a vozidlùm s povolením ke vjezdu do Albrechtièek, které budou vydávány na
Obecním úøadì od 15.8.2016.

Rozhodnutím zastupitelstva obce se na jedno èíslo popisné vydají max. 2 povolenky
zdarma.

Dalí povolenky se vydávat ani prodávat nebudou. Na povolenkách bude uvedená SPZ auta, pro které
se povolenka vydává, proto ádáme obèany, aby si pro jejich vyzvednutí pøinesli i údaj o SPZ auta.

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz
FOTO: Radomír Volek ©2011
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Den obce 2016

Obec Albrechtièky Vás srdeènì zve na kadoroèní obecní slavnost:

DEN OBCE

která se uskuteèní v sobotu 10. záøí na zahradì u kulturního domu.
Program:
14.11 Zahájení
Po celé odpoledne Hry pro dìti
 Kulturní program dìtí M a Z
 Vystoupení maoretek Sunny z Kopøivnice
 Vystoupení Musicale-Band - dìtský dezový soubor,Studénka
 Ukázka sokolnictví
 Ukázka výcviku policejních psù
 Soutì Rychlojedlík
 Ukázka z èinnosti vèelaøù
 Vyhodnocení soutìe "O nejlepí Albrechtièskou nakládaèku"
Ukonèení odpolední èásti v 18.30 hodin
20.00
21.30
01.00

Taneèní zábava se skupinou PHS a Pavla Baráková
Ohòová show  skupina Rùe draka
Ukonèení zábavy

Bohaté obèerstvení
Srdeènì zvou poøadatelé:
Obec Albrechtièky, SDH, Svaz zahrádkáøù, TJ Sokol, Fojtovka, Junák, LiLiA,
Myslivecké sdruení, Ostøí, Svaz vèelaøù, Základní kola a sponzoøi
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Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka
Obecní úøad zve vechny obèany na 11. zasedání zastupitelstva obce v pondìlí 22.8.2016
v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu. Program zasedání bude vyvìen na
úøedních deskách obvyklým zpùsobem.

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, e v termínu od 8.8. 2016  11.8.2016 budou v
Albrechtièkách provádìny pravidelné opisy vodomìrù
pracovníkem Ovod, spol. s r.o.

informace ze spoleèenské rubriky
Blahopøejeme
V mìsíci srpnu 2016 oslaví své ivotní jubileum
pán Vlastimil Rozehnal
85 let
paní Marie Pavlíková
80 let
pán Jiøí Raník
80 let
paní Jiøina Kilnarová
75 let
pán Karel Huvar
75 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a
spokojenosti.
Rozlouèili jsme se
V mìsíci èervenci 2016 jsme se rozlouèili:
s paní Vìrou oltysovou
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HZS Moravskoslezského kraje

Lesní poáry
Lesní poáry se vyznaèují rychlým íøením poáru
na velkých plochách a zpùsobují znaèné kody.
V lese je zakázáno:
 rozdìlávat nebo udrovat otevøené ohnì mimo vyhrazená místa a také
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa ;
 kouøit, odhazovat hoøící nebo doutnající pøedmìty ;
 provádìt ploné vypalování porostù, suché trávy apod .
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny pøi spalování
hoølavých látek na volném prostranství stanovit opatøení proti vzniku a íøení
poáru a zároveò spalování pøedem oznámit na územnì pøísluný HZS kraje .

Doba zvýeného nebezpeèí vzniku poárù
Vyhlauje krajský úøad a podmínky k zabezpeèení poární ochrany v období
zvýeného nebezpeèí vzniku poárù jsou uvedeny v naøízení kraje .
Vlastník nebo uiv atel les a je v tomto období povinen zabezpeèit opatøení
proti vzniku poáru, pro jeho vèasné zjitìní a proti jeho rozíøení napø .:
 nespalovat hoølavé látky, rozdìlávat otevøené ohnì,
 zajistit hlídkovou èinnost,
 udrovat lesní cesty sjízdné a volné,
 udrovat zdroje vody pro haení poárù v takovém stavu, aby bylo
umonìno jejich pouití.
Kadý je povinen poèínat si tak, aby nezavdal pøíèinu ke vzniku
poáru, neohrozil ivot a zdraví osob, zvíøata a majetek.
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HZS Moravskoslezského kraje

Poáry na polích
Poáry suchých dozrálých plodin a strni se vyznaèují rychlým íøením poáru,
zasaením velké plochy s moností ohroení blízkých budov, stohù nebo
rozíøením do lesních porostù.
Doba zvýeného nebezpeèí vzniku poárù
Dobou zvýeného nebezpeèí vzniku poáru se mimo jiné rozumí doba skliznì,
posklizòových úprav a skladování obilovin a pícnin . Podmínky k zabezpeèení
poární ochrany v tomto období jsou stanoven y v naøízení kraje .

Zabezpeèení poární ochrany pøi sklizni
 dodrovat zákaz kouøení, rozdìlávání nebo udrování otevøeného ohnì,
 òovou technikuvybavit potøebnýmmnostvím hasicích pøístrojù,
 zamezit styku hoølavých materiálù (seno, sláma, prach) s horkými povrchy napø. instalací
lapaèe jisker,
 pravidelnì kontrolovatzda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé èásti strojù,
 preventivnì kontrolovat elektronistalacia palivovou soustavu òové techniky,
 v pøípadì zaloení stohu na strniti, provést po naskladnìní jeho oborání tak, aby vznikl
ochranný pruh proti pøenosu poáru v íøi nejménì 10 m,
 mít k dispozici vhodné funkèní spojovací prostøedkyk pøivolání pomoci,
 mít dostateènou zásobu vody a technikuk oborání pøípadného místa poáru.
Kadý je povinen poèínat si tak, aby nezavdal pøíèinu ke vzniku poáru,
neohrozil ivot a zdraví osob, zvíøata a majetek.
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Rok 1936 v Albrechtièkách dle obecní kroniky
Kronikáøem v Albrechtièkách v tomto roce byl
Jan Antl, øídící uèitel. Kronikáøský zápis není
dlouhý a velkou èást vìnuje záleitostem ne
obecním, nýbr politickým. Ze zápisu se dozvíme
pøedevím o tom, e hospodáøská krize veobecnì ustoupila a e v Albrechtièkách mìl ji práci
témìø kadý. Rok 1936 ji byl dobou, kdy si
mnoho lidí uvìdomovalo blíící se váleèný konflikt. Také Jan Antl tyto obavy zmiòuje a pøibliuje
dopady, které pøípravy na válku mìly na místní
obyvatelstvo. Jednak to byla monost pro obèany investovat své úspory do státních dluhopisù, které byly urèeny na zbrojení a výstavbu
opevnìní a byly úroèeny 3 - 4,5% (viz obrázek).
Úspìch byl z celostátního hlediska velký, dluhopisy vynesly 4 miliardy korun. Pøípravy na válku
byly konány také v oblasti osvìtové  v obci byla
zøízena civilní plynová obrana (CPO), jejím
velitelem jmenován Vít Tomáek, rotmistr ve
výslubì a do výboru jmenováni místní uèitelé,
zástupci tìlocvièných jednot a hasièského sboru.
CPO mìla být vycvièena tak, aby mohla v
pøípadì nebezpeèí konati platné sluby.

místì staré døevìné doky kryté. Tím zmizela
opìt jedna stará nevzhledná stodola z místní
obce. Touha obèanù nemajících svého domku po
stavbì byla znaèná. Podáno bylo 17 ádostí
obecnímu úøadu o odprodej stavebních míst z
obecního majetku. Ve schùzi obecního zastupitelství byly tyto ádosti projednány a usneseno
adatelùm vyhovìti. K tomu úèelu vzat v úvahu
obecní pozemek Rolice, parcela to táhnoucí se
od okresní silnice k Padolùm. Usneseno odprodati kadému adateli 10a (1m2 po 2,50Kè). Podél
odprodaných parcel zøídí obec cestu, ji bude
sama udrovati v poøádku jako cestu obecní.
Poplatky z pøevodu hraditi budou majitelé koupivích pozemkù. Pøídìl obdrí jen ten, kdo hotovì
zaplatí a kdo se zaváe, e bude do 2 rokù stavìt

Co se týèe zpráv z dìní obce, nechme promluvit pøímo kronikáøe:
Jiných místních zpráv je letos poskrovnu.
Dne 25. ledna 1936 konána byla ve zdejí márovnì soudní pitva Machátové z Nové Horky. Pøes
potok naproti kolnímu cvièiti zøízen døevìný
most. Zøídili jej okolní sousedé. Pøed kolou a
farou upraven a osázen bøeh potoka. Rovnì
cesta v tìch místech upravena. Náklad dala
obec, ale zásluhu o zøízení má uèitel Karel Pavlík,
t. è. námìstek starosty obce. V tomto roce postavil si domek Alois Kilnar, je dostal èís. 192, Josef
Kubo postavil si pøi èís. 10 zdìnou stodolu na
pokraèování na stranì 7
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(viz také Habe). V upomínku poznamenává se
té, e letoní rok byl mimoøádnì mokrý. Obilí
detìm polehlo tak, e kosení bylo velmi obtíné
a jakost tím znaènì utrpìla. K tomu ve ních

témìø neustále prelo, v dùsledku èeho obilí
porostlo a byla velká nesnáze s jeho sklízením.
Milan Myka, kronikáø

Habe - Èást obecního pozemku, kterou obec v roce 1936 prodala obèanùm jako stavební
místa, a kterou kronikáø nazývá Rolice, nebylo nic jiného ne èást obce nazývaná Habe. Ze
17 odprodaných pozemkù si v pøítím roce postavilo domek 13 majitelù. Dostala èísla popisná od
193 do 205. Kolonie byla situovaná na místì, které dnes patøí ji letiti (èili od bývalé cesty na
Monov smìrem k Padolùm) a právì z dùvodu stavby letitì, byly nemovitosti o dvacet let pozdìji
pøesunuty na souèasné místo  tzv. kolonku (1956). A proè se jí øíkalo Habe? Protoe v období
jejího vzniku probíhal konflikt v Habei  tedy v Etiopii (1935-36).

informace z kultury a sportu
Pozvánka
Pohostinství Albrechtièky ve spolupráci s APP poøádá 2. roèník

TURNAJE V ACHU
o Putovní pohár 17. listopadu

Zahájení turnaje je 11. záøí 2016 ve 14:30
Semifinále a finále probìhne 17. listopadu 2016

Pøihláky se pøijímají do 11. záøí 2016 v pohostinství Albrechtièky
Startovné: 70 Kè.

Pøijïte si zahrát Královskou hru! Srdeènì zvou poøadatelé!

Pozvánka

Soutì v zavaøování okurek

Zavaøujete doma okurky? Zúèastnìte se soutìe O nejlepí Albrechtièskou nakládaèku
Pravidla jsou neomezující co se týèe pouitých surovin èi stáøí - mohou být vypìstované
doma, nebo i koupené, letoní èi archivní. Jediné pravidlo je: musí být doma zavaøené.
Své soutìní okurky ve formátu nejlépe 0,7l (ale klidnì i mení/vìtí) doneste hodnotící
komisi na den obce 10. 9. 2016 do 14:30. Jako obvykle èekají na vítìze i vechny
zúèastnìné pìkné odmìny.
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Pohádkové putování pro malé i velké

Turistická oblast Poodøí  Moravské Kravaøsko se nachází na území Mikroregionu Odersko, Regionu
Poodøí a protíná také Bílovecko a mìsta Fulnek a Studénka. Oblast, ve které pùsobily mnohé
významné osobnosti, je bohatá na pøírodní atraktivity i historické objekty, je protkaná bohatou sítí
cyklotras a stezkami pro turisty.
V nìkterých zajímavých místech tohoto regionu se navíc zabydlely pohádkové bytosti. Dvanáct
skøítkù nalo svùj domov v objektech po celém Poodøí-Moravském Kravaøsku.
Záchrannou stanici v Bartoovicích osídlil skøítek Kulíek, v tamním zámku èeká víla Rusalka. Rodný
dùm J.G. Mendela ve Vraném obývá skøítek Kulihráek, vodní mlýn Wesselsky v Louèkách u Oder
ohlídá Raráek a oderskou Katovnu, bývalé mìstské vìzení, skøítci Prutníèci. Princeznu Terezku
uvidíte v expozici hlavolamu ve Fulneku, vodníka Pukvoreèka v Muzeu obce Albrechtièky, skøítka
Plamínka v Muzeu venkovského ivota a zemìdìlství ve Skotnici. Vìtrný mlýn ve Spálovì má svého
skøítka Vìtroplacha, skøítci Picmoi se zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. U zámku ve
Studénce hlídá qusting trasu bludièka Kotvièka a v Infocentru v Sedlnicích pøebývá víla Snìenka.
Na zaèátku putování Pohádkovým Poodøím dostanou dìti takzvaný Vandrbuch (pohádkový pas).
Pøi návtìvì jednotlivých míst obdrí do Vandrbuchu nálepku nebo razítko. A navtíví pìt skøítkù a
budou mít Vandrbuch vyplnìný, mohou se tìit na divadýlko, èi dalí ceny. Na konci roku 2016 pak
probìhne velké slosování o hodnotné ceny, napø. ubytování na zámku v Kunínì, nebo pohádkovou
loutku.
Prvních tisíc návtìvníkù získá na deseti místech ji pøi návtìvì skøítka malého prstového maòáska.
Nìkteré objekty si mùete prohlédnout v kostýmech princezen, princù, mlynáøských chasníkù apod..
Dìti mohou sbírat i placky, nálepky nebo magnetky s jednotlivými postavièkami skøítkù.
Skøítkové mají u i svou vlastní pohádku, kterou najdete na YouTube . Blií informace, soutìe a
zajímavosti ze ivota skøítkù mùete sledovat i na facebooku a webových stránkách Pohádkové
Poodøí.
www.pohadkovepoodri.cz, FB Pohádkové Poodøí, YTB Pohádkové Poodøí

inzerce
Malá kozí farma Albrechtièky

vyrábíme èerstvé kozí sýry, èisté nebo ochucené. Otevøeno je vdy, kdy jsme
doma. Zavolejte, napite nebo se stavte, kdy pùjdete kolem, rádi Vás obslouíme.
Milan a Pavla Mykovi, Albrechtièky 2, tel.: 723 194 273
www.umysek.cz, objednavky@umysek.cz
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