INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY ‐ LEDEN 2015

Úvodník
Vážení spoluobèané,
urèitě Vám na první pohled neula
výrazná změna podoby obecního
zpravodaje  informátoru.
Změna souvisí s aktivitami nově
vzniklé kolské, sociální a kulturní
komise, o nichž se doètete více uvnitø
zpravodaje. Změny by se neměly
týkat jen grafické stránky, která je
dílem Radomíra Volka, ale i obsahu
informátoru, o který se bude starat
redakèní rada, spolupracovníci a
pøispívatelé.
Obsah zpravodaje je nově rozdělen do
rubrik  více èi méně pravidelných. V
budoucnu byste se měli dozvídat
informace z obecního úøadu, koly,
spolkového života, dějin obce a
prostor bude dáván i Vám, obèanùm,
budete-li o to stát. Budeme rádi za
jakékoliv Vae pøíspěvky, podněty a
názory, kladné i záporné.
Ke komunikaci s redakèní radou
používejte, prosím, email informator@albrechticky.cz, obecní úøad
nebo osobního kontaktu s kterýmkoliv èlenem redakèní rady.
Pøejeme hezké poètení.
Za redakèní radu Milan Myka

Obec Albrechtièky

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

informace z obecního úøadu

Rok 2015

Vážení spoluobèané,
stojíme na prahu nového roku, kdy si dáváme rùzná pøedsevzetí
a plánujeme, co ve v novém roce uskuteèníme. Vichni jsme v
oèekávání, jaký ten nový rok bude. Vzájemně si pøejeme pøedevím hodně zdraví, těstí, spokojenosti a úspěchù. Dovolte,
abych i já Vám poblahopøál rok plný klidných a radostných dnù.
Rád bych poděkoval vem organizátorùm, kteøí se podíleli na
pøípravě tradièních adventních akcí, které zapoèaly adventními
výstavkami, rozsvícením vánoèního stromku, mikuláskou
besídkou, ježíkovou dílnou a adventním koncertem. Věøím, že
nám vechny tyto akce navodily krásnou a klidnou atmosféru
vánoc.
Rok 2014 byl pro nás velmi nároèný zejména díky výstavbě
splakové kanalizace. Stavba byla ke konci roku pøevzata a
uèíme se ji provozovat. Akce byla zvládnuta i po stránce financování. Ke konci roku byly kompletně uhrazeny vechny faktury a
obec nemusela sáhnout na pøipravenou pùjèku od České spoøitelny. Koneèné vyúètování akce se státním fondem životního
prostøedí proběhne do konce roku 2015. V letoním roce bude
jetě provedena oprava deové kanalizace v ulici Blatná a
následně i opravena komunikace. Chtěli bychom zlepit stav
některých dalích těrkových komunikací a chodníkù.
V prùběhu měsíce ledna proběhne stěhování obecního úøadu do
nově upravených prostor. Oèekáváme, že pøemístění úøadu do
pøízemí pøispěje ke zlepení a pøiblížení služeb pro Vás, nae
obèany.
Čekají nás i kulturní a spoleèenské akce, na jejichž poøádání se
podílejí místní spolky, jako plesová sezóna, kotování domácích
pálenek, tradièní spolkové akce a také Den obce.
O dalích aktivitách obce Vás budeme informovat v prùběhu
roku v dalích èíslech informátoru.
Pøeji Vám i naí obci úspěný rok 2015.
Ing. Miloslav Čegan, starosta
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informace z obecního úøadu

Kulturní komise

V prosinci proběhlo první pracovní jednání nově
ustavené kulturní komise (resp. kolské, sociální
a kulturní komise). Jedná se o iniciativní a poradní orgán starosty, do jehož pùsobnosti spadá:
1. Pøíprava a organizace kulturních a spoleèen
ských akcí, které jsou dotovány z prostøedkù
obce.
2. Spolupráce se spolky, organizacemi nebo
obèany na pøípravě a organizaci kulturních akcí
nebo sociálních projektù v obci.
3. Zabezpeèení vydávání informátoru.
Komise je v souèasnosti desetièlenná a je složena ze zastupitelù obce a obèanù. Jejími èleny

jsou: Marie Bartoová, Renáta Drdová, Tomá
Hudeèek, Milan Myka, Miroslav Myka, Monika
Pochylá, Lada Sklenáková, Libue Šnajdarová,
Eva Tripská a Radomír Volek.
Výsledkem prvního jednání je kromě nového
Informátoru také plán akcí na rok 2015. Chtěli
bychom zachovat tradièní divadelní zájezdy,
pøipravit akce pro dùchodce a jubilanty, pøivítat
nově narozené obèany a v jednání jsou i dalí
akce.
Uvítáme jakékoliv Vae podněty.

Milan Myka

OZO - svoz komunálního odpadu
Ceník za svoz komunálních odpadù obce Albrechtièky platný od 1.1.2015
Spoleènost OZO Ostrava s.r.o. zachovala pro rok 2015 ceny za svoz komunálního odpadu. Z tohoto
dùvodu zùstává ceník za svoz i pro nás obèany ve stejné výi jako tomu bylo v roce 2014.
Objem nádoby
70 l
70 l
70 l
110 l
110 l
110 l

Tarif
P 101
P 111
P 191
P 201
P 207
P 211

110 l

P 261

110 l
110 l
110 l

P 271
P 291
P 292

Poèet obsluh
1 x za 14 dní
1 x týdně
1 x měsíèně
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní v zimě
1 x týdně
1 x týdně v zimě (7 měs.) +
1 x za 14 dní v létě (5 měs.)
1 x týdně v zimě
1 x měsíèně
1 x měsíèně v létě (5 měs.)

Cena 2015
1368,2328,780,1668,1043,2832,2347,1841,1008,530,-

Sociologický výzkum v naí obci
Na žádost Sociologického ústavu Akademie věd
ČR uveøejňujeme informace o plánovaném
sociologickém výzkumu v naí obci:
Sociologický ústav Akademie věd ČR s nezávislou výzkumnou spoleèností MEDIAN v souèas-

nosti realizuje prestižní mezinárodní Evropský
sociální výzkum (European Social Survey, ESS www.europeansocialsurvey.org, ess.soc.cas.cz ). Tento významný akademický výzkum
probíhá díky požadavku na reprezentativitu dat a
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informace z obecního úøadu
zastoupení názorù obyvatel ze vech míst České
republiky v náhodně vybraných obcích.
Respondenti z těchto obcí odpovídají anonymně
a za úèast dostávají odměnu. Mezi náhodně
vybranými obcemi je letos i ta vae.
Základní informace o výzkumu ESS:
 ESS je největí evropský sociální výzkum a
jeden z nejpoužívanějích zdrojù dat v evropských sociálních vědách. Nejde o komerèní, ale o
dùležitý akademický / vědecký výzkum. Probíhá
ve 35 zemích. V ČR jej organizuje Sociologický
ústav AV ČR.
 Výzkum je zcela anonymní a dobrovolný.
Respondenti jsou za úèast odměněni užiteèným
dárkem (flash disk, objemný hezký hrnek,
apod.). Rozhovor trvá cca 45 minut.
 Dotazování se bude konat v prosinci 2014 a v
lednu 2015. V každé z vybraných obcí bude
navtíveno pøibližně náhodně vybraných 6 adres
/ domù. Výzkum probíhá osobně s vykoleným
tazatelem spoleènosti MEDIAN, který navtíví
tyto adresy.
 Otázky nejsou osobní a netýkají se konkrétně
vaí obce. Kromě výzkumu obecných postojù a
názorù výzkum letos umožní lidem vyjádøit svoje

názory a zkuenosti ve dvou tématech - pobyt
cizincù v ČR a zdraví. Respondenti z pilotního
výzkumu hodnotí téma a otázky jako zajímavé.
 Svou úèastí k výzkumu se respondent k
nièemu dalímu nezavazuje.
 Souhrnné výsledky z mezinárodního výzkumu
budou publikovány a respondenti si tak napø.
budou moci porovnat svoje postoje s obyvateli
ČR celkově a lidmi z dalích zemí.
V pøípadě jakýchkoli dotazù a žádostí o informace nám neváhejte psát  buï pøímo jako odpověï na tento email, nebo kontaktujte vedoucí
tazatelské sítě agentury MEDIAN na telefonních
èíslech: +420 225 301 301, 605 222 696.
Vekeré otázky Vám rádi zodpovíme.
S pozdravem,
Daniel Prokop,
Ředitel sociálního a politického výzkumu
MEDIAN s.r.o., Narodnich hrdinu 73, 190 12
Praha 9
www.median.cz

informace ze základní a mateøské koly

Zápis do 1. roèníku základní koly

Ředitelka ZŠ Albrechtièky oznamuje, že zápis dětí do 1. roèníku základní koly
pro kolní rok 2015/ 2016 bude ve ètvrtek 5. února 2015 v době od 13 hod. v
budově základní koly.
Rodný list dítěte s sebou.
Mgr. Zuzana Faldynová, øeditelka koly

Perlièky z naí kolièky - Svatá Ludmila byla světlice.
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informace z historie Albrechtièek

Slovo úvodem

Pøed èasem, z hlediska věènosti krátkým, z
hlediska běžného života již dávným, vycházely v
tomto informátoru èlánky o dějinách obce.
Seriál o Albrechtièkách pøed sto lety zahrnoval
èlánky o èinnosti obecního úøadu na poèátku 20.
století, kole a vyly i informace o obci během 1.
světové války. Plánované pokraèování tehdy

pøeruila intenzivní práce na publikaci Pamětní
kniha Vincence Janáèka etc. a následná
únava, jiné starosti i lenost kronikáøe. Nezbývá,
než doufat, že tímto èíslem zaèínající seriál o
ochotnickém divadle v Albrechtièkách, jen volně
navazující na pøedchozí, neskonèí podobně.

Poèátky ochotnického divadla v Albrechtièkách - èást 1.
Spolek veselých mládencù

Poèátky snah o poøádání ochotnických divadelních pøedstavení lze datovat do 80. let 19. století
a souvisí s aktivitami tzv. Spolku veselých
mládencù. Zprávy v pramenech o tomto spolku
jsou velmi kusé, v obecní kronice najdeme jen
zmínku, že existoval a že poøídil divadelní jevitě.

Vincenc Dressler
(*1860 Albrechtièky è. p. 33, 1949) ve své
době velmi výrazná osobnost Albrechtièek.
Kromě úøadu starosty (1894-1899) zastával
během svého života mnoho funkcí. Napø. øadu
let byl pøedsedou místní kolní rady,
pøedsedou pěvecko-ètenáøského kroužku
Methoděj, pøedsedou okresního silnièního
výboru atd. Pro své úspěchy v plemenáøské
èinnosti byl svými spoluobèany pøezdíván
jako inseminátor. Vincenc Dressler ke konci
svého života napsal
paměti, které jsou
nyní v majetku jeho
vnuka MVDr. Jiøího
Dresslera, který mi
pøed lety laskavě
umožnil zkopírování
některých (!) èástí
jeho kroniky.

Nejbohatím zdrojem informací je rodinná kronika Vincence Dresslera a Karla Pavlíka (viz medailonky). Oba svorně udávají jako iniciátora vzniku
spolku místního uèitele Ignáce (Hynka) Hrèka.
Ignác Hrèek (*1861) byl synem větøkovického kantora Ignáce Hrèka st. (*1814), maturoval v roce 1882 a do Albrechtièek pøiel jako
dvaadvacetiletý v roce 1883 po odchodu uèitele
Eduarda Dor azila. V té době jetě v
Albrechtièkách dosluhoval Vincenc Janáèek, se
kterým si ale mladý uèitel pøíli nesedl. Vincenc
Janáèek ho popisuje jako hýøivého mladíka,
který se snažil zalíbit vem, díky èemuž se stal v
Albrechtièkách veobecně oblíbenou osobností.
Lidé prý jetě dlouho na něho vzpomínali:
Hrèek, to byl chlapík. Stál i u zrodu Sboru
dobrovolných hasièù v roce 1884  na první
schùzi byl zvolen místosetníkem. Dle svědectví
Vincence Dresslera se podílel na pøípravě stanov
i na organizaci cvièení. Nicméně mladý uèitel v
Albrechtièkách nepobyl dlouho, už po tøech
letech byl pøeložen na jiné místo. Vincenc
Janáèek blíže neuvádí pøesné prohøeky, kvùli
kterým musel pryè, Karel Pavlík zmiňuje, že oním
dùvodem bylo to, že si místo jedné děvuchy
oblíbil hned několik...
Vrame se ale zpět ke vzniku Spolku veselých
mládencù. Vincenc Dressler o vzniku a èinnosti
pokraèování na straně 5.
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informace z historie Albrechtièek
Karel Pavlík
(*1899, Albrechtièky è. p. 29 1978)  syn
Josefa Pavlíka a Marie Dresslerové, v letech
1926-1948 byl uèitelem v Albrechtièkách.
Velkou èást svého životního úsilí věnoval
organizaci Orel i amatérskému divadlu. Ke
konci života sepsal životní vzpomínky
doplněné o fotografie.

Køíž z roku 1887 - foto Ladislav Šmitke

spolku píe: Tento (Ignác Hrèek) pozval si nás
mládence do koly (svého bytu), kde je dnes
obecní kanceláø a Raiffeisenka. Uèil nás zna noty
a zpěv. Když se zdověděl o naem zpěvu správce
koly Vincenc Janáèek, pøiel nás vyslechnu do
bytu uèitelova, po výslechu øekl: Hoi, to bych
nebyl o vás myslil, co vy dokážete, a hned požádal uè. Hrèka, aby nás uèil také písně pohøební a
žalmy. Brzy poøádali jsme zábavy: za zpěvu a
sólových výstupu. Zpívali jsme s p. Vincencem
Janáèkem na pohøbech, v kostele pøi mi sv. a
jiných slavnostech. Naím starím zamlouvaly se
velice žalmy a zpěvy nae pohøební, takže by sobě
některý i živý byl nechal zazpívati pohøební, jak
sami øíkali. Nyní mluvilo se o Albrechtièkách jako o
pokroèilé obci, první na Pøíborsku. Hoi a děvèata
zahráli divadlo v Albrechtièkách, kde pøijelo
mnoho vozu neb saněk ze sousedních obcí
Petøvaldíku, Koatky, Petøvaldu i vzdálenějích,
nejen mladí, i starí hospodáøi a hospodyně, aby
zhlédli ná pokrok, jak se øíkalo. Jevitě bylo jen
provizorní ze døeva a starých pytlù, které pan
Svoboda z Pøíbora narýchlo natrejchnul. Později
zaøídili jsme Čtenáøsko-pěvecký spolek, zakoupili
jsme nové jevitě, z pevného plátna, které jsme od
mého dobrého pøítele Emila Kostelníka z
Frentátu, výrobce tohoto zboží, velmi lacino
dostali.
S aktivitami neoficiálního spolku souviselo i postavení køíže, který stojí na høbitově dodnes. Je to ten
uprostøed høbitova z roku 1887, postavený na
náklad mládencù a panen.
Pokraèování pøítě
Milan Myka, kronikáø
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inzerce
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inzerce

ZNALECKÉ POSUDKY
znalecké posudky pro finanèní úøad
obvyklá cena nemovitých věcí pro dědictví
pøevody nemovitých věcí (domy, pozemky)
darovací i kupní smlouvy
věcná bøemena
Ing. Miroslav Matú - soudní znalec
742 75 Lichnov 264
tel.: +420 608 731 468,
email: matusm@tkrlichnov.cz
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informace ze světa humoru

Vtipy na téma: Plesy a taneèní
Sleèno, promiňte, že jsem vám pøi tanci lápl na
nohu. To nevadí, já dělám v kravíně a tam mi
nějaký vùl taky vždycky lápne na nohu!
Firma poøádá makarní ples.
Moderátor:  a právě pøichází pan øeditel v
masce lva
 a obchodní zástupce v masce slona
 a paní úèetní v masce princezny
 a správce sítě v masce 255.255.255.0
V taneèních tanèí muž a žena a muž se ptá ženy:
Smím vás pozvat na schùzku?
ena: Smíte, ale já nepøijdu.

Na taneèní zábavě povídá kamarád kamarádovi:
"Podívej, s tou nádhernou koèkou jsem teï pøed
chvílí tanèil valèík!" "Ale vždy to byla polka!"
"Polka? Ale mluvila perfektně èesky."
Je taneèní soutěž a vichni se dobøe baví, když v
tom se zaène bortit zeï a do místnosti vjede
tank. Vyleze z něj chlap a øíká:"Je tady ta soutěž
v tancích?"
Vtipy do pøítího èísla pøipravujeme na téma
zima. Také vy mùžete poslat svùj pøíspěvek na
informator@albrechticky.cz
(uzávěrka 31. 1. 2015).

Murphyho zákony§
Jestliže se pokouí zatlouci do zdi høebík a on ti upadne na zem, neztrácej èas hledáním, protože ho
nenajde. Jednodue si zuj jednu botu a sundej ponožku, potom lápni náhodně na jakékoliv místo
pokoje (bez ohledu na to, jak je velký). Høebík najde tam.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V měsíci lednu 2015 oslaví své životní jubileum
paní Miroslava Fabiánová 70 let
pan Antonín Myka 85 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodně těstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V prosinci 2014 jsme se rozlouèili:
s paní Boženou Čeganovou a paní Ludmilou Drabíkovou.
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