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Centrum volného času
Stavba Centra volného času Albrechtičky pokračuje dle schváleného harmonogramu.
Od měsíce listopadu, kdy byla podána informace o průběhu stavby byla provedena
celá řada prací. Byly dokončeny vnitřní instalace elektro, vody a plynu, byly osazeny
okna a dveře, provedeny vnitřní omítky, obklady a podlahy v šatnách a sociálním
zařízení. V podkroví bylo provedeno zateplení a v celé budově byly provedeny
betonové podlahy. Dále byla provedena instalace plynového kotle a zásobníku vody,
osazeny radiátory a v tomto týdnu dojde ke spuštění topení. Na víceúčelovém hřišti a
venkovních úpravách se bude pokračovat v měsíci dubnu, až nastanou vhodné
klimatické podmínky.
V současné době připravujeme výběrové řízení na dodávku vybavení do fitcentra a
ostatních provozních místností, aby bylo možné ihned po převzetí stavby prostory
vybavit a spustit jejich provoz.
Práce jsou dodavatelem fakturovány jednou za 3 měsíce a celkově fakturovaná částka
k 31.12.2010 činí 4.429.031,- Kč. Podíl obce na akci ke stejnému datu činí 332.184,Kč.

V měsíci lednu jsme informovali o žádosti obce na provedení změny autobusového
jízdního řádu u linky 880642 spoj 17. Této žádosti bylo vyhověno a od 6.3.2011 dojde
ke změně.
Od pondělí 7.3.2011 bude autobus jedoucí na nádraží Studénka odjíždět
z Albrechtiček, Jednota v 6.35 (tj. o 5 min. dříve než doposud).

Sběr papíru
Jako každoročně bude základní škola v Albrechtičkách organizovat v měsíci dubnu
sběr papíru. Žádáme o podporu této akce a případné uskladnění papíru ve svých
domácnostech do konání akce.

Jak dále s bioodpadem
Vážení spoluobčané, jak jste již byli informováni v prosincovém čísle informátoru
vynakládá obec nemalé prostředky na likvidaci bioodpadů formou kontejnerů.
Tento způsob byl zaveden v roce 2008 a postupně byl rozšiřován se snahou
zabezpečit dostupnost kontejnerů všem občanům. S ohledem na to, že se nejedná
o zcela jediný systém jak likvidovat biologický odpad ze zahrad a námi využívaný
bude do budoucna pro obec příliš nákladný, nabízíme Vám v podstatě tři způsoby
k rozhodnutí.
1. OZO Ostrava nabízí obcím využívajícím tuto společnost ke svozu
směsného odpadu rozšíření služeb o speciální nádobu (hnědá plastová
popelnice – komposter – s odvětrávacími otvory a pojezd.kolečky)
s vývozem 1x za 14 dní v období duben-listopad.
Cena je stanovena: - nádoba 120 l - 80,-/měsíc tj. 640,- Kč/rok (8 měs.)
- nádoba 240 l – 95,- Kč/měsíc tj. 760,-Kč/rok
Podmínkou zahájení tohoto systému v obci je nejméně 15 ks přistavených
nádob – sběr objednávek předpokládáme přes obecní úřad.
2. Obec má možnost zpracovat projekt a žádost o dotaci na pořízení
kompostérů, které by byly zájemcům poskytnuty k užívání. Současně by
v tomto případě obec požádala o dotaci i na štěpkovač (drtič větví),
kterým by byla poskytována služba občanům po jarních a podzimních
ořezech stromů.
3. Poslední možností je kompostování na vlastních zahradách a zpětné
využití vzniklé hmoty na zahrádkách. Tento způsob je jednoznačně pro
obec nejvýhodnější – problém nastává v případě pálení trávy a listí, kdy
dochází k obtěžování sousedů kouřem.
Máme zájem tento problém vyřešit co nejlépe a proto jsme se rozhodli, že v týdnu
od 28.2. do 5.3.2011 navštíví každou domácnost jeden z členů zastupitelstva
s dotazem jaký způsob likvidace bioodpadů upřednostňujete.
Děkujeme za spolupráci při sběru informací.

Ze spisů Vincence Janáčka
Jak už jste byli před mnoha měsíci informováni, plánuje se u příležitosti výročí první
zmínky o naší obci vydání kronikářských a životopisných děl Vincence Janáčka. Práce
na přípravě této edice jsou v plném proudu a nedovolují mi věnovat čas k přípravě
pokračování tématických článků o Albrechtičkách před sto lety, proto na nějaký čas
opusťme toto téma (ještě se k němu později vrátíme), a ochutnejme malými doušky
něco z připravovaných textů.
A začněme stylově: předmluvou a něčím o životě starých obyvatel.

„Kronika obce Albrechtic1
Vincenc Janáček
Milý čtenáři!
Poněvadž jsem kroniku obce Albrechtic, školy, kostela a fary pro mou rodinu
v německém jazyku sepsal,2 na přání mnohých z rodiny jsem ji do české řeči
přeložil. Největší část toho, co se v této kronice nachází, pochází od mého otce
Jiříka Janáčka, který v roku 1799, tedy skoro před 100 léty, za rektora do této
obce přišel a ve svém styku s tehdejšími nejstaršími lidmi se to dozvěděl, co oni
zase od svých předků, tedy již očitých svědků, o osudech obce slýchali. Ostatní
dějinné zprávy pocházejí od Švoje, Volného, Kramáře, z dějin města Nového
Jičína a Vincence Praska.3 Co se jejich pravdivosti týká, tu musím hned napřed
řícti, že za ně neručím, poněvadž staré dějiny tak sobě odporují, že člověk chtěje
z nich k nějakému jistému úsudku přijíti, naposled zde jako hloupý stojí a nic neví.
Nuže! Co se mě za nejpravdivější zdálo, uvedl jsem. Jsem nyní v 76 roku věku
svého a tedy skoro nejstarší muž z obce, který o událostech obce ještě něco ví, a
aby i to po mé smrti k zapomenutí nepřišlo, podrobil jsem se této obtížné práci.
Laskavý čtenáři! Není to žádné důkladné dílo, nebo k tomu by musel jiné pomůcky
1

Janáček striktně používá původní, středověký, název naší obce - "Albrechtice". Toto
označení se přestalo používat v polovině 16. století a bylo nahrazeno názvem Malé
Albrechtice, neboli Klein Olbersdorf či Olbrechtičky aj.
2
Jedná se o „Gedenkbuch der Familie Janáček nebst einer Chronik der Schule,
Kirche, Pfarre und Gemeinde Olbersdorf (Klein) in Mähren“. Janáček na této knize
pracoval dva měsíce - od svých 75 narozenin. Tento spis je ze všech Janáčkových děl
nejdelší a jak autor naznačuje, je východiskem pro česká díla. Podstatnou část
"Gedenkbuch" - jeho vlastní paměti (2. polovina 19. století) - však Janáček nepřeložil.
Jedná se o cca 80 stran německého, rukopisným "švabachem" psaného textu. Se
zpracováním tohoto materiálu pro účely edice mi pomáhají prof. PhDr. Jiří Sehnal,
CSc. z Brna a PhDr. Petr Hlaváček ze Slavkova u Brna.
3
Z děl uvedených Janáčkem se mi podařilo zatím identifikovat tyto tituly: SCHWOY,
Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren, Wien 1794; WOLNÝ, Gregor:
Kirchiliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften, Brünn 1859;
Prasek, Vincenc: Historická topografie země Opavské. A–K. Opava 1889.

míti. Ani není vybranýma slovama psané, jest v mluvě prosté, jak se
v Albrechticích mluví, psané. Jestliže by tato má práce předce nějakou cenu měla,
toť by bylo to, že nyní Albrechtice předce jakousi kroniku míti budou, bez které se
každá obce v ohledu její minulosti mrtvému tělu podobá.
V Kateřinkách u Opavy dne 12.2 1896
Pohostinství starých obyvatelů
Staří obyvatelé byli velmi
pohostinní. Každému, který do jejiho
příbytku vkročil, dali chléb kráti, a
byli by to za velikou urážku
považovali, kdyby si tento nebyl
kousek chleba ukrál. Obzvlášť při
svadbách, jistých rocích, křtinách a
úvodech proukázali své pohostinství
okázale.
Při svatbě dávalo se napřed teplé
pivo s dobrým mlékem, koláče a
kořalka ke snídani. K obědu, ke
kterému se teprv večer z hospody šlo, nejprv kyselé zelí, potom polévku, hovězí
maso, pečení, krupici s perníkem posypanou a pak koláče. Kdo svůj díl nesnědl,
mohl si ho domů vzíti. Po obědě vrhla se jedna z kuchařek (která ohebný jazyk
měla) do světnice na zem roztřísknuvši při tom starý hrnec pravíc, že si ruku
polámala, prosíc o nějaký příspěvek na vyhojení, držíc v ruce smetanovou lžíci, do
které ji hosté peníze házeli, a když všechny obešla, strčíc peníze do kapsy a
vzkřikla. „Juch! Juch!“ a utekla.
Obzvlášť při úvodech4 to šlo hlučno. K tomu bylo někdy 40 i více žen pozváno,
které před službami Božími ke úvodnici5 se dostavily, a tam teplým pivem, koláči a
obzvlášť dobrou kořalku obslužené byly, a potom úvodnici do kostela vyprovodily
a s ní na ofěru6 šly. Která toho dobrého (zvlášť kořalky) příliš moc užila, musela
potom z kostela - - ven. Takové žranice byly potom zakázané. Ke křtinám byli
kmotrové a nejbližší příbuzní pozváni. Obzvlášť v masopustě se hojně přichystalo.
Z těchto hostin uvádím zde jednu anektodu. Na jistém místě museli kmotři vždycky
na to jídlo dlouho dočkati. Poněvadž pan kmotr doma málo jedl (aby mu tam lepší
chutnalo), tu dostal veliký hlad. Když se tu již několikráte tak opakovalo, tu pravil
své ženě: „Stará! Já již budoucně nepůjdu bez chleba na hostinu k tým kmotrům.“
A tak též učinil, a když zase tam pozváni byli, vzal si kus chleba do kapsy. Jak
4

Úvod = církevní obřad požehnání udělovaného matce při prvním příchodu do kostela
po porodu.
5
Úvodnice = dlouhá plátěná vyšívaná plena, kterou se zahaluje žena s dítětem při
úvodu.
6
Ofěra (lat. offertorium, obětování) jsou dary, jimiž věřící přispívají na církevní
účely.

obyčejně, zase se ta hostina tak protahovala, a u pana kmotra se hlad dostavil.
Vyšel tedy ven, a postaviv se za záchod, počal svůj chlebíček jísti. Zatím nastalo
ve světnici veliké horko a hostitel otevřev okno viděl, jak tam venku sněží pravil:
„Ale, jak tam s ním mele!“ Kmotr myslel, že on to k němu praví, mrzutě odsekl:
„Nech melu jak melu, šak melu svůj.“
Obecní hromada a sypané pastýřovi
Staří obyvatelé odbývali každý rok o sv. Martině obecní hromadu, při které obecní
záležitosti, oučty atd. do pořádku přivedli. Při tom musel každý soused obecnímu
pastýři jistou částku zrní sypati. Zbytek, který každému sousedovi v měchu zůstal,
se potom na hromadu zesypal, a určen byl na propitnou.
Pastýřský ples
Na večer toho dne byla zařízena zábava pod jménem „pastýřská“, při které se ten
na propitnou určený obnos propíjel. Protož přišel k této pastýřské každý soused se
svou ženu. Poněvadž se tu větším dílem zdarma pilo, tu se každý notně přičinil,
aby té sivé jen hodně užil, a pak započala hudba. Tu se tančilo, zpívalo a všichni,
obzvlášť ale ti starší sousedé se rozveselili. Byla to radosť se na tento bodrý lid
podívati, když oni si toho oblíbeného „vrtáka“ zatancovali. Vidím ještě, jak
tanečník majestátně se ze svou tanečnicí několikráte otáčí, pak ji pustí a ona se
potom jako vřeteno kolem něho otáčí.
Bylo vidět, s jakou radostí a chutí se každý se svou milou polovicí otáčí, obzvlášť
ale, když nebožtík Holásek na svých houslích hráti počal, a je svou hru všechny
okouzlil. Tu se potom peníze na cimbál sypaly, až struny řinčely, a starý basák
ještě udatnější na basu strouhal.

Sčítání lidu domů a bytů 2011
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy
obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým
účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný
soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku
1058, který je součástí zakládací listiny knížete
Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie
Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v
habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo
současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se
uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se
v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové
válce.

Milan Myška, kronikář

Základní termíny sčítání lidu
26.2.2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den
od 8:00 do 22:00. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek
informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky
lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7.2.2001 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
Existují tři základní cesty: Internet, předání sčítacímu komisaři, odeslání poštou
v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už
je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu
komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační email info@scitani.cz.

Jak Janáček vysvětluje na jiném místě své kroniky, mor do Albrechtiček přivlekli
Rusové na svém tažení ke Slavkovu.

Ochrana sběru dat
Pro on-line vyplnění formulářů je potřeba Adobe-Acrobat minimální verze 9.0, který
umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální
ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i
neoprávněnému zásahu.

Přijímání nových sousedů
Při této obecní hromadě se také noví sousedé do svazku obce přijímali. Museli
před úřadní stůl předstoupiti, a slíbiti, že se chtějí jako slušní občané v obci
chovati, poctivě živiti a představeným poslušni býti. To potvrdili s podáním ruky.
Za to museli nějaký obnos na penězích položiti, který se také na to propitné
věnoval.
Proč obec světí svátek sv. Fabiána a Šebestyána jako zasvěcený
Když v roku 1805 v obci strašný mor panoval,7 tu se obec zaslíbila, že chce svátek
sv. Fabiána a Šebestyána, jakožto patronů před morem, na budoucí časy jako
zasvěcený světiti, by na jejich přímluvu obec od moru chráněna byla. Po roku
1848 se také obecní hromada na tento den přeložila.

7

Při osobním předání komisaři: sčítací komisaři jsou pracovníci České pošty, tedy lidé,
kteří mají zkušenost a praxi s doručováním cenných zásilek i s manipulací s osobními
údaji. Sběrná místa jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým
dohledem. K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta používat pouze
zabezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami
s mimořádnou ochranou. Vyplněné papírové formuláře sveze Česká pošta do
zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího
centra. Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným
zpracováním k jejich anonymizaci, tj. budou z databází odstraněna všechna jména a
rodná čísla. Pak budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně
zabezpečených objektech a podle zákona budou nejpozději do tří let zkartovány. Na
závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány
k trvalému uložení do Národního archívu.
Jak sčítání pomáhá
Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky
integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě
bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky
jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují
záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou
data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
Povodně Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových
opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech
přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká
je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny –
tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat.
Dopravní obslužnost Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do
školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost
v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.
Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno
vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a
kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a
školách případně, kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad
školku či školu zavřít.
Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců,
hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich může být
optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky obědů).
Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje,
kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou
klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí
stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu
nebudou k dispozici.
Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné
informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi
důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se

rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli
zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a
dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní,
neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny.
Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo financí využívá data ze
sčítání (průběžně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení
podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší
má obec nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého
bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv.
faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu
na to, zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni.
Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu
2011 ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.
Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě
hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo v případě nových
projektů může být) zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak připravují
protihluková opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace na
protihluková opatření.
Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde
lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým
problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto
adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně
zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni.
Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení,
veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících lidí
(nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu
kanalizací, opravu silnic apod.
Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých
lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby. Data o technickém stavu domů a bytů a
jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného
pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé
v dané oblasti potřebují.
Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a
jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale
pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 %
obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích a podle zákona 273/2001
Sb., O právech příslušníků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy a
označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také
právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na
výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty
přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování
práv národnostních menšin v ČR.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Inzerce

Přípravy oslav 600 let obce
Jak už asi víte, že obec letos slaví 600 let od první písemné zmínky. Oslavy
tohoto výročí jsou naplánovány na druhý víkend v září, tedy v termínu, kdy
obvykle probíhá Den obce. Chtěli bychom tyto oslavy připravit tak, aby se
odlišovaly od těch předchozích a aby dlouho zůstaly v naší paměti. A protože
by to měly být oslavy všech, chceme dát příležitost občanům, aby mohli jejich
průběh ovlivnit. Proto vyzýváme všechny, kteří by chtěli přispět názorem,
radou, nápadem, anebo třeba i pomocí při realizaci, aby se nechali přemluvit
ke spolupráci.
Pokud máte zájem a chuť, přijďte, v pátek 4. března 2011 v 18:00 do
dřevěnice na první neformální schůzku. Dozvíte se první nápady a představy,
jak by mohly oslavy vypadat, budete moci se k nim vyjádřit a podat případně
své vlastní návrhy. Bude projednáno také vytvoření „přípravného týmu“,
který by průběh výročí dostal na starost. Nenechte se tedy přemlouvat
dlouho a přijďte, občerstvení a příjemná atmosféra je zajištěna.
Zastupitelstvo obce

Sbírka použitého ošacení
Obec Albrechtičky ve spolupráci se sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení
Údržba veřejných prostranství v obci
Obec každoročně zaměstnávala s přispěním dotace úřadu práce 5-6 pracovníků, kteří
se podíleli na údržbě veřejných prostranství, zeleně kolem cest v obci a čistotě obce.
Pro rok 2011 byly značně zpřísněny podmínky pro zaměstnávání na tzv. veřejně
prospěšné práce a vlastně nemohou být zaměstnání lidé, kteří se v posledních 3 letech
na tomto programu podíleli. Dalším omezením ze strany úřadu práce je i ten fakt, že
v celém okrese Nový Jičín může podpořit vytvoření pouze 70 míst, což je v průměru
1,1 pracovníka na obec.
Naše obec si požádala o vytvoření 2 pracovních míst, na které nám byla schválena
dotace. Na jedno pracovní místo je již zájemce a jedno pracovní místo je zatím volné.
Vyzýváme proto zájemce o práci na údržbě obecního majetku, kteří jsou
v evidenci úřadu práce a splňují podmínky, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Vzhledem k menšímu počtu pracovníků obce nebude možné tak často provádět údržbu
zelených ploch sečením jak jsme byli zvyklí. Proto bychom chtěli požádat, abyste obci
vypomohli s údržbou zeleně alespoň tím, že posečete před svými ploty. Věřím, že se
nám společně podaří zachovat čistotu a pěkný vzhled obce.
Ing. Miloslav Čegan, starosta












Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech 23.3. a 24.32011 vždy od 8.00 do 12.00 a od
14.00 do 19.00 hodin v kulturním domě.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Výsledky tříkrálové sbírky

Nabídka ASOMPO a.s. Životice u NJ

S radostí Vám oznamujeme výsledek Tříkrálové sbírky 2011, která probíhala
ve dnech od 1.1. do 14.1.2011. Charita Studénka letos organizovala sbírku ve
Studénce, Albrechtičkách, Pustějově, Bartošovicích, v Petřvaldu, Kateřinicích,
Mošnově, Trnávce, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Bílovci, Výškovicích a Tísku.

Přijďte do firmy ASOMPO a.s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny:
dub fošny 50 mm – výběr
13.500,- Kč/m3 + DPH
dub prkna 30 mm – výběr
10.700,- Kč/m3 + DPH
Sídlo: Životice u Nového Jičína194
Kontakt : telefon 556 759 385, www.asompo.cz

Do koledování se zapojilo 252 dětí a 84 dospělých.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2011:
Albrechtičky
6 pokladniček
Bartošovice
6
Bílovec
10
Bravantice
1
Kateřince
2
Mošnov
4
Petřvald
7
Pustějov
3
Slatina
1
Stará Ves n. O.
11
Studénka
10
Studénka - Butovice
15
Studénka - Nová Horka
2
Tísek
5
Trnávka
1
CELKEM

22.675 Kč
18.298 Kč
49.525 Kč
4.127 Kč
13.149 Kč
14.139 Kč
37.268 Kč
11.736 Kč
6.610 Kč
67.708Kč
62.812 Kč
56.697 Kč
4.145 Kč
22.005 Kč
12.227 Kč
403.121Kč

Vybraná částka je o 1.707 Kč vyšší než v loňském roce.
35% vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem
živelných katastrof u nás i v zahraničí, na celostátní projekty charity. 65%
výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na realizaci vlastních projektů.
Protože zájem o zapůjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek je
stále velký, rozhodli jsme se výtěžek letošní Tříkrálové sbírky použít na
zakoupení nových pomůcek a opravu a údržbu těch stávajících.
Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli tří
králů navštívili téměř všechny domácnosti ve výše uvedených obcích.
Poděkování patří i všem ostatním, kteří zabezpečovali přípravu a zdárný
průběh sbírky.
Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům otevřeli nejen dveře svých
domovů a bytů, ale s vlídností, laskavostí a citem jste otevřeli také svá srdce a
dlaně.
Ještě jednou Vám děkujeme.
Mgr. Martina Pituchová
koordinátorka sbírky

Nabídka OZO Ostrava,s.r.o.
Společnost OZO Ostrava s.r.o. nabízí k prodeji kompost a také od letošního roku
zeminový substrát nahrazující ornici. Tyto substráty lze zakoupit v provozovně OZO
v Ostravě jako volně ložené tj. přívěsný vozík, vlastní pytle apod.
Současně připomínáme možnost využití zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném
dvoře OZO ve Studénce i pro občany Albrechtiček.
Provozní doba : úterý, pátek
10:00 – 17:00 hod.,
sobota
8:00 – 12:00 hod.
Odevzdat lze pouze úplné elektrozařízení.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci únoru 2011 slaví své životní jubileum
Paní Bohumila Šupolová
Paní Libuše Huvarová
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci únoru 2011 jsme se rozloučili s našimi spoluobčankami
Paní Vlastou Čechovskou
Paní Marií Dybalovou
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