ZNAK OBCE
HERB GMINY

VLAJKA OBCE
FLAGA GMINY

ZNAK A VLAJKA OBCE
Znak obce Albrechtice v současné podobě je užíván od roku 1983, po předchozím schválení uměleckou komisí Dílo
v Ostravě a následně tehdejším Místním národním výborem v Albrechticích. Iniciátory tvorby znaku obce byli tehdejší
předseda MNV Vladislav Šipula a radní Pavel Santarius.
Původně schválený znak tvoří tříkrát dělený červeno-bílo-červený štít
s modrou hlavou, v níž je květ těšíňanky se šesti zelenými lístky,
provázený po obou stranách zkříženými zlatými hornickými kladívky.
Ve středním bílém pruhu se nacházelo zlaté slunce, pod nímž
ze spodního okraje štítu vyrůstalo sedm zlatých klasů. Kladívka
symbolizují návaznost obce na hornictví, květ těšíňanky příslušnost obce k
Těšínsku,
červená a bílá barva pruhů vzájemné soužití Čechů
a Poláků. Klasy symbolizovaly podíl obce na zemědělské výrobě.
Znak byl oficiálně používán, přestože byl přijat v době, kdy bylo užívání
znaků omezeno pouze na města. V průběhu roku 2005 vedení obce
rozhodlo o zjednání nápravy ve smyslu již nových zákoných ustanovení.
Jednak při projednávání původního znaku v podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky muselo
dojít k jeho změně a ze znaku bylo vypuštěno slunce a klasy ( jediným
důvodem této změny byly heraldické zásady ). Po této úpravě byl
rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ze dne 5. prosince 2005 znak obce schválen a slavnostně
předán starostovi obce.
Jako zcela nový symbol obce była souběžně navržena a schválena vlajka
obce. List vlajky tvoří modrý žerďový pruh, široký jednu čtvrtinu délky listu,
a tři stejné vodorovné pruhy - červený, bílý a červený. V modrém pruhu
zelený květ těšíňanky, provázený nahoře a dole žlutými hornickými
kladívky. Symboly a barvy na vlajce navazují na symboliku znaku obce.

Znak obce do roku 2005
Herb gminy do roku 2005

HERB I FLAGA GMINY
Herb gminy Olbrachcice w aktualnym stanie używany jest od 1983 roku, po uprzednio wydanej decyzji Komisji
Artystycznej Dílo w Ostrawie oraz uchwale ówczesnej Miejscowej Rady Narodowej w Olbrachcicach. Inicjatorami
utworzenia herbu gminy byli ówczesny przewodniczący MRN Vladislav Šipula oraz radny Paweł Santarius.
Pierwotnie uchwalony herb przedstawia w słup trzydzielną czerwono-biało-czerwoną tarczę z niebieskim poziomym
pasem u góry, w pasie kwiat cieszynianki z sześciu zielonych liści, uzupełniony po obu stronach skrzyżowanymi
złotymi młotkami górniczymi. W środkowym białym pasie znajdowało się złote słońce, pod którym od spodu tarczy
wyrastało siedem złotych kłosów. Młotki symbolizują powiązania gminy z górnictwem, kwiat cieszynianki
przynależność do Ziemi Cieszyńskiej, czerwony i biały kolor pasów wzajemną wspólnotę Czechów i Polaków.
Słońce i kłosy symbolizowały udział gminy w produkcji rolnej.
Herb był używany oficjalnie, chociaż uchwalono go w czasach, kiedy używanie herbów było ograniczone wyłącznie
na miasta. Na początku 2005 roku kierownictwo gminy podjęło decyzję o wprowadzeniu naprawy tego stanu w myśl
postanowień nowego prawa. Jednak podczas procesu
uchwalania pierwotnego herbu w Podkomisji Heraldycznej
i Weksylologicznej Izby Poselskiej Parlamentu Republiki
Czeskiej musiała być przeprowadzona zmiana i z herbu
usunięto słońce i kłosy (jedynym powodem były zasady
heraldyki). Na podstawie przeprowadzonej zmiany
Przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki
Czeskiej uroczyście przekazał na ręce wójta gminy w dniu
5 grudnia 2005 decyzję o użytkowaniu herbu.
Równocześnie jako zupełnie nowy symbol gminy była
przedstawiona i zaakceptowana flaga gminy. Płat flagi tworzy
niebieski pas drzewcowy o szerokości jednej czwartej długości
płatu oraz trzy jednakowo szerokie poziome pasy - czerwony,
biały i czerwony. W niebieskim pasie znajduje się kwiat
cieszynianki, uzupełniony w górze i u dołu żółtymi młotkami
Starosta Ing. Vladislav Šipula během slavnostního předání dekretu
górniczymi. Znaczenie symboli i kolorów flagi nawiązuje do
Wójt Inż.Vladislav Šipula podczas uroczystości przekazania dekretu
symboliki herbu gminy.
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