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informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v měsíci lednu
Máme za sebou měsíc z nového roku a souèasně
měsíc práce spojené s pøípravou nových projektù. Mezi hlavní starosti starosty stále patøí zkuební provoz splakové kanalizace, kdy se
odlaïují provozní poměry na podtlakové kanalizaci a na èistírně odpadních vod. Čeká nás jetě
vyøízení mnoha dokumentù spojených s vyúètováním dotace, s uzavøením smluv o zøízení
věcných bøemen a s podklady pro kolaudaci
stavby. Tuto èinnost obvykle pøirovnávám k
dobøe známé pohádce o kohoutkovi a slepièce,
kdy sotva seženete jeden doklad, zjistíte, že
potøebujete sehnat dalí a dalí.
Ve stejné době, kdy konèila výstavba kanalizace
obce, zaèala spoleènost SmVaK Ostrava realizovat úpravu bývalé Emerské studny (v podstatě
septiku), kam natékala jednotná kanalizace z
Nové Kolonie. Aby splaky z této kanalizace
mohly pokraèovat do nové obecní kanalizace a
na nai èistírnu odpadních vod, bylo nutné udělat
celkem nákladnou pøestavbu. V polovině prosince bylo pøepojení dokonèeno a splakové vody z
kolonie natékají do upraveného objektu pøes
stíraná èesla, kde se odstraňují hrubé neèistoty a
dále vody pokraèují do kanalizace obce. V pøípadě déle trvajícího detě nebo tání sněhu je zajitěno, že jsou tyto vody odvedeny do deové zdrže,
ze které pak pøepadem odchází odlehèovacím
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potrubím do potoka. Množství odvedených vod
do obecní kanalizace je stanoveno dohodou a
nemùže být z kapacitních dùvodù pøekraèováno.
Majitelé nemovitostí na kolonii zùstali i nadále
zákazníky spoleènosti SmVaK, proto se tato
spoleènost musela postarat o oddělení deových vod z této lokality.
V loňském roce byla podána žádost o dotaci na
projekt s názvem Varovný protipovodňový
systém pro obce v mikroregionu Poodøí. V rámci
tohoto projektu získá 6 obcí digitální povodňový
plán a vyrozumívací systém v podobě bezdrátového rozhlasu. Nositelem projektu je Obec
Petøvald a projekt musí být dokonèen do záøí
letoního roku. Obec se na projektu bude podílet
10% z celkových nákladù, což je cca 102 tis. Kè. I
když je projekt na rozmístění reproduktorù
bezdrátového rozhlasu vypracován, žádáme Vás
o spolupráci a nahláení svých pøipomínek, že
rozhlas neslyíte nebo slyíte patně. Pøi realizaci bude jetě možné reproduktory pøidat (již bez
dotace) nebo umístit na jiné sloupy elektrického
vedení.
V lednu jsme také zahájili pøípravné práce k
letoním investièním akcím. Mezi ty hlavní patøí
dokonèení opravy deové kanalizace a komunikace v Blatné ulici. Pøipraveny jsou vak i dalí
akce jako napø. chodníky u silnice III. tøídy s
dokonèením prostor u hasièárny nebo opravy
mostù a lávek. Zahájení těchto akcí je závislé na
zabezpeèení financování. Jen na opravy vech
mostù a lávek bychom potøebovali asi 6 milionù
Kè. Bohužel na tyto potøebné opravy nejsou
vypisovány žádné dotaèní tituly a budeme
nuceni je realizovat z vlastních zdrojù. Aktuální
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informace z obecního úøadu
dění okolo poskytování dotací samozøejmě
sledujeme a v pøípadě možností získat prostøedky na financování naich záměrù, budeme o ně

žádat.

Ing. Miloslav Čegan, starosta

Změna v údržbě veøejného osvětlení
Mnoho let prováděl údržbu veøejného osvětlení v
obci pan Mojmír Demel, který se koncem roku
rozhodl, že již dále nemùže tuto èinnost vykonávat. Panu Demlovi touto cestou děkujeme za
dlouholetou spolehlivou údržbu veøejného osvětlení a obecního rozhlasu.
Od letoního roku bude zajiována údržba

veøejného osvětlení a veøejného rozhlasu externí
firmou, proto si Vás dovolujeme požádat o spolupráci. V pøípadě, že zjistíte blikající nebo nesvítící
světlo, prosíme o nahláení poruchy na obecním
úøadě  telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Evidence obyvatel
K 1. 1. 2015 je v naí obci evidováno 696 obyvatel.
Dospělí ........................................................ 587
muži .................................................. 284
ženy .................................................. 303
Děti do 18 let ................................................ 109
chlapci ................................................ 58
dívky ................................................... 51
děti do 3 let ......................................... 24
děti od 3 do 15 let ............................... 72
děti od 15 do 18 let ............................... 13
Prùměrný věk obyvatel Albrechtièek je 42,26 let.
K trvalému pobytu se pøihlásilo 13 a odhlásilo 23
obyvatel.

V roce 2014 jsme se rozlouèili s 9 spoluobèany.
V roce 2014 se narodilo matkám s trvalým
pobytem v naí obci 10 dětí:
Frantiek Čandrla
Jindøich Pùlpán
Karolína Foldynová
Kristina Vykovská
Ester Myková
Kristýna Hložánková
Adriana Gelnarová
Jakub Hoffmann
Matěj Kubo
Iveta Jakubová

Zpráva o spoleènosti ASOMPO
Vážení obèané.
Dovolte nám, abychom vám krátce pøedstavili
akciovou spoleènost ASOMPO a.s., ve které je i
vae město/obec akcionáøem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v ivoticích u Nového Jièína sahá až do r. 1991, kdy se
celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého

okresu Nový Jièín dohodlo na vybudování zabezpeèené skládky za úèelem ekologického ukládání komunálního odpadu z domácností a firem v
okrese Nový Jièín. Téhož roku obce a města
spolu založily Zájmové sdružení obcí a měst pro
likvidaci odpadù  SOMPO. Uvedené subjekty se
na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle poètu
pokraèování na straně 3.

INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ únor 2015

‐2‐



informace z obecního úøadu
obyvatel èástkou 200,- Kè na 1 obyvatele. Tím
byl vytvoøen základní kapitál dùležitý pro zahájení èinnosti firmy a s pomocí státní dotace i
výstavby øízené skládky v ivoticích u Nového
Jièína. Základ pro vznik jedineèné firmy v rámci
okresu byl položen. Od doby vzniku uplynula
spousta let, některé obce nebo města spoleènost
opustily. Vem obcím a městùm byly po èase
vráceny vekeré poèáteèní vklady a od této doby
obce nepøispívají ani nedotují nejen chod firmy,
ale ani její rozvoj nebo rozíøení, ba naopak,
využívají její služby vèetně finanèní podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí)
založena akciová spoleènost ASOMPO. Tato
spoleènost poté od 1. 1. 2002 pøevzala vekeré
podnikatelské aktivity Zájmového sdružení
SOMPO.
A èím se firma v prùběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podaøilo firmě zprovoznit v r. 1993
øízenou skládku ivotice a téměø vechny komunální odpady z Novojièínska se zaèaly ukládat na
uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila firma
zpracování skládkového plynu vznikajícího z
uložených odpadù, a to formou výroby a následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ.

Odpadním teplem vznikajícím pøi výrobě elektrické energie firma zapoèala vytápět vekeré
objekty v administrativní budově v areálu skládky, a později suit øezivo a obchodovat s ním.
Dalí službou pro akcionáøe byl od r. 2007 sběr a
svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé
kontejnery).
Akciová spoleènost se snaží pomáhat akcionáøùm i v jiných oblastech a aktivitách, které jsou
pøímo směrovány do daných obcí a měst. Díky
dobrému hospodaøení napø. každoroèně je
možná výplata dividend, poøízení taek na tøídění
odpadù v domácnostech a dalí aktivity ve
prospěch obcí. Každoroèně se v koneèném
souètu a profitu obcím zhodnocují akcie cca 20 
22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také
do obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaí obce/města, že nám
umožnilo krátce pøedstavit akciovou spoleènost
ASOMPO. Tímto si vás - hlavně koly, neziskové
organizace, spolky a èleny zastupitelstva 
dovolujeme srdeèně pozvat na prohlídku areálu
firmy v ivoticích u Nového Jièína. Pøedchozí
domluva je vhodná.
Pøedstavenstvo ASOMPO, a.s.

Vítání obèánkù

Hledá se kolébka

Obec Albrechtièky hledá za úèelem
uspoøádání události "Vítání obèánkù
dětskou kolébku. Vyzývá proto obèany, kteøí
nějakou kolébku doma mají a jsou ochotni ji
zapùjèit, věnovat nebo prodat, aby
kontaktovali do konce února obecní úøad."
ilustraèní foto
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informace ze základní a mateøské koly

Schválený projekt v MŠ

Na podzim minulého roku vyhlásilo MŠMT
rozvojový program Podpora logopedické prevence v pøedkolním vzdělávání v roce 2015.
Jelikož nai MŠ navtěvuje øada dětí s rùznými
vadami øeèi (bliží informace pøineseme v pøítím
èísle) a jejich poèet neustále stoupá, a vady øeèi
byly dùvodem odkladu povinné kolní docházky
u 3 pøedkolákù, rozhodly se øeditelka koly
Zuzana Faldynová a uèitelka  logopedka MŠ
Jana Onheiserová pøihlásit se do této výzvy.
Spoleèně vypracovaly projekt pod názvem
Ohýbej se, jazýèku, denně aspoň chvilièku, který

se zaměøuje na zvýení kvality již poskytované
logopedické péèe a zavedení každodenních
logopedických chvilek, asi desetiminutových, u
vech dětí MŠ. Celý projekt poèítá s aktivní
úèasti rodièù a irí rodiny.
V těchto dnech jsme se koneèně dozvěděly
výsledek. Ná projekt proel schvalovacím
øízením a byl zaøazen mezi podpoøené projekty.
O realizaci tohoto projektu Vás budeme prùběžně
informovat.
Mgr. Zuzana Faldynová
øeditelka koly

Sběr starého papíru
V podzimním èísle obecního zpravodaje jsme
Vás informovali o sběrové soutěži Zelený strom,
do které se nae kola pøihlásila. áci, motivováni slíbenou odměnou, se s vervou pustili do sběru
a zapojili celé rodiny, známé i sousedy. Dva žáci
koly (Pavel Šajtar, Jirka Jakub) nasbírali každý
více než 500 kg. Někteøí, bohužel, nepøinesli
jetě ani gram. Netøídí odpad?!
Proto jsme již v prosinci uskuteènili první odvoz
nasbíraného papíru  odvezeno bylo 1920 kg
papíru Což bylo více než za celý pøedcházející
kolní rok. V novém roce ve sběru zdárně pokra-

èujeme.
Znovu bychom chtěli vechny nae spoluobèany
poprosit, zda by nám v soutěži pomohli a nasbíraný papír odkládali do modré plastové nádoby u
koly s nápisem ZŠ PAPÍR nebo nechali volně
ležet u vstupních dveøí koly.
V souèasné době se kola v prùběžném poøadí
dostala na 2. místo v pøepoètu na jednoho žáka.
Pomozte nám k vítězství. Děkujeme.
žáci a uèitelky
ZŠ Albrechtièky

Perlièky z naí kolièky
ČR je světově proslulá výrobou zlatého slavíka Karla Gotta.

informace z obce
Tøíkrálová sbírka 2015
15. ledna skonèil dalí roèník Tøíkrálové sbírky.
Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15 obcích,
do ulic vylo 100 skupinek koledníkù.
Děkujeme vem vedoucím skupinek i kolední-

kùm, kteøí svùj volný èas darovali potøebným.
Děkujeme Vám vem, kteøí jste pøispěli.

pokraèování na straně 5.
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obec
Poèet pokladnièek
Studénka I.
11
Studénka-Butovice
17
Studénka-Nová Horka
2
Bartoovice
6
Bravantice
4
Vykovice
1
Slatina
1
Tísek
5
Bílov
1
Bílovec
15
Albrechtièky
6
Stará Ves n.Ondøejnicí,Koatka
11
Pustějov
5
Monov
4
Kateøinice
2
Petøvald
7
Trnávka
2

Celkem

100

Výtěžek bude použit na podporu provozu charitní
peèovatelské služby, která je poskytována ve
Studénce, Albrechtièkách, Bartoovicích,
Pustějově. Dále na zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzaèních pomùcek do pùjèovny. Maximálně 15% z vybraných peněz v dané
obci použijeme na finanèní podporu volnoèasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (
lyžaøský kurz, kolní výlet, tábor, plavecký
výcvik apod). Finanèní pøíspěvek ve výi max.

Sbírka 2014
67 610,- kè
83 725,- kè
5 372,- kè
27 340,- kè
11 182,- kè
8 180,- kè
934,- kè
23 950,- kè
6 089,- kè
72 329,- kè
23 354,- kè
80 884,- kè
21 237,- kè
1 754,- kè
14 427,- kè
36 122,- kè
17 142,- kè

Sbírka 2015
64 815,- kè
85 114,- kè
6 206,- kè
29 822,- kè
11 936,- kè
10 205,- kè
1 795,- kè
28 100,- kè
6 018,- kè
87 235,- kè
23 629,- kè
86 596,- kè
27 846,- kè
12 008,- kè
15 309,- kè
48 142,- kè
18 271,- kè

501 631,- kè

563 047,- kè

500,-Kè na dítě bude vyplacen pøímo subjektu,
který aktivitu organizuje.ádost si mùžete
vyzvednout od 1.3.2015 pøímo v Charitě ve
Studénce nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahranièní pomoc.
Bc.Jarmila Pomikálková,DiS.
koordinátor sbírky

Tøíkrálová sbírka v Albrechtièkách
Ani to nebyla taková fuka, jak jsem si pøedstavoval. komentuje Kuba své první Tøíkrálové
koledování. Právě se svým vedoucím odevzdali
pokladnièku, spravedlivě si rozdělili vykoledované sladkosti a utíkají domù k obědu.

Věøím tomu, že to, co děláme s láskou a pro
radost druhých opravdu není žádná velká
fuka. I pøesto děkuji vem, kdo pøili, aby
věnovali dvě tøi hodiny svého èasu této službě. A
děkuji vem, kdo jim otevøeli a trpělivě si vyslechpokraèování na straně 6.
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informace z obce
li jejich, tøeba neumělé, pøání do nového roku. A
děkuji i za pøíspěvek do kasièky, tøeba těch
naich pár korun udělá zase radost někomu
dalímu.
Dohromady jsme v letoní Tøíkrálové sbírce v

naí obci sesbírali 23 629 Kè, což je zas nejvíc za
celou historii sbírky v Albrechtièkách.
Jana Kalocsányiová,
organizátorka sbírky v Albrechtièkách

informace ze spolkového života

Výroèní zpráva OS Albert za rok 2014
Obèanské sdružení Albert ve svých øadách
sdružuje rodièe dětí, které navtěvují Základní a
Mateøskou kolu Albrechtièky. Dětí je celkem 47
a jsou z 37 rodin. Cílem naí organizace je děti
podporovat. Pro jejich podporu jsme 15. 2. 2014
poøádali Makarní ples pro dospělé, kde jsme
získali celkem 23.783,- Kè, v záøí jsme se úèastnili Dne obce, kde jsme zajiovali prodej koláèù,
kávy a èaje. V listopadu jsme pro děti uspoøádali
Dýňovou diskotéku se soutěží o nejkrásněji
vyzdobenou dýni, s hravým programem pro děti
a dětskou tombolou.
A jak jsme nae děti podporovali? V květnu jsme

dětem hradili cestu do divadla v Novém Jièíně
(2.057,- Kè), ke Dni dětí jsme vechny děti poslali
na nezapomenutelný výlet na hrad Starý Jièín,
kde jsme jim uhradili jak autobus, tak i vstupné
(7.120,- Kè celkem). Děti ze Základní koly se
dopravily za prostøedky Alberta v květnu do
divadla v Ostravě (3.146,- Kè) a podpoøen byl
také každý kolák úèastnící se koly v pøírodě (á
300 Kè). Na konci kolního roku jsme pro děti
tradièně zajistili obèerstvení pøi hrách na kolní
zahradě, kam pøily i děti z Mateøské koly. Na
této zahradní slavnosti od nás dostaly děti,
které postupovaly ze kolky do koly knihu (á
pokraèování na straně 7.
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informace ze spolkového života
185,- Kè). Děti, které se se vzděláváním v
Albrechtièkách konèily a pøestupovaly na druhý
stupeň do koly ve Studénce od nás kromě
pouèné knihy (á 200,- Kè) dostaly navíc i trièko
se svým jménem a názvem naí koly (á 200,Kè).
Pøi návtěvě Mikuláe 5. listopadu jsme vem
dětem zajistili balíèky (á 45,- Kè). A aby nebylo
líto dětem v Mateøské kole, že je podporujeme
méně, dostaly od nás vánoèní dar  hraèky do

kolky (4. 930,- Kè).
Činnost OS Albert je zaměøena hlavně na podporu naích dětí, ale zanedbatelné není ani zpestøení kulturního života v obci. Děkuji vem, kteøí si v
dnení uspěchané době udělali èas a v minulém
roce se jakkoli zapojili do èinnosti. Budeme rádi,
když se v tomto roce zapojí do organizování akcí
více rodièù. I malá pomoc nebo spoluúèast nás
povzbuzuje a dodává energii do práce.
Za OS Albert Ing. Pavla Dostálová

Zpráva o èinnosti Junáka v Albrechtièkách v roce 2014
V první polovině roku 2014 tvoøily ná oddíl dvě
družiny, jedna dívèí a jedna chlapecká. Od záøí se
organizace změnila tak, že byly děti rozděleny na
mladí a starí. Mladí družina dívek a chlapcù 
Skokani má 11 èlenù a starí družina dívek 
Surikaty mají 10 èlenù.
Základem skautské èinnosti jsou pravidelné
schùzky dětí, které probíhaly každý pátek větinou od 16.00 do 18.00. Kromě toho skauti
organizovali mimoøádné akce  některé sami pro
sebe a některé pro veøejnost (viz níže). Tématem
družinových schùzek jsou skautské znalosti a
praxe, první pomoc, prostøedky komunikace,
globální rozvojové vzdělávání, uzlování a základy
horolezectví, poznávání pøírody a zásady pobytu
v ní a samozøejmě hrajeme i nejrùznějí hry.
Dvakrát měsíèně se setkává spoleèenství vedoucích (tzv. Selost) a jednou za měsíc støedisková rada (vedoucí celého støediska  tj. zástupci
oddílu ze Studénky, Petøvaldu a Albrechtièek).
Celkem registrovaných èlenù bylo 46.

Pøehled mimoøádných akcí Junáka:

14. 1. Tøíkrálová sbírka - zúèastnilo se jí 25
skautù a bylo vybráno 23 354 Kè.
8. 2. Skautský ples - poøádali spoleèně skauti ze
Studénky, Albrechtièek a Petøvaldu. Dětský
makarní ples navtívilo pøes 40 dětí v maskách

a veèerní ples pro dospělé téměø 120 osob.
22. 2. Den sesterství (Den zamylení  Thinking
day) - Jedná se o mezinárodní svátek skautek a
skautù a pøipadá na datum narození zakladatele
sira Roberta Baden-Powell a jeho ženy Olave
Baden-Powell. Svátek má skautùm pøipomínat,
že vichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na
barvu kùže, národnost èi věk. Nai skauti malovali pohlednice na téma vzdělávání a pøedali je
Old-skautùm.
22.  23. 3. Cesta do neznáma - víkendová
výprava do Krnova
5. 4.  Jarní slavnost neboli Vynáení Morény
 rozlouèení se zimou. Nejdøíve jsme Morénu,
Moøenu nebo také Smrtku spoleèně vyráběli, a to
pomocí větví, sena, a krepového papíru.
Spoleèně jsme pak vynesli Morénu ze vsi a s ní i
poslední známky zimy a veho, co s ní souvisí
(nemoci, smutky ). Na konci vesnice už zbývalo
pouze smrtku spálit.
26. 4. Výprava na Ivanèenu - Tradièní pochod
skautù na Ivanèenu k uctění památky padlých
skautù v druhé světové válce. Každý, kdo pøinese
až na vrchol kámen, mùže ho pøidat k mohyle.
3.5. Závody vlèat a světluek - byly dalí tradièní
akcí. Prověøily znalosti a dovednosti naich
nejmeních Vlèat a Světluek. Dívèímu družstvu
z Albrechtièek a Studénky se podaøilo postoupit
pokraèování na straně 8.
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informace ze spolkového života
do okresního kola v Kopøivnici (17. 5.).
2.5. Peèení perníèkù maminkám  tradièní
pøíprava na Den matek.
26. 6. Slavnostní závěreèný táborák  ukonèení
skautského roku. Vyhlásili jsme vítěze celoroèního bodování dívèí i chlapecké družiny, zazpívali
písnièky a už se jen těili na letní tábor.
16. 7.  26. 7. Skautský tábor na téma Cesta do
støedu Země.  Již po ètvrté jsme zamíøili na
táboøitě nedaleko obce Radíkov, kde jsme v
pøírodě ve stanech strávili 10 dní. Celotáborovou
hrou nás provázel profesor Lindenbrock a každý
den jsme podnikali výpravy do hloubi kráteru
islandské sopky, kde na nás èekala spousta
dobrodružství.

6. 9. Obecní slavnosti  pøi obecních slavnostech
skauti opět zajiovali soutěže pro děti.
12. 9.  Zahájení nového skautského roku
28. 9. Svatováclavský kros  každoroèní soutěž
pro vechny děti u pøíležitosti svátku Svatého
Václava
1. 11.  Výprava do Zlínské ZOO  Družinu

Surikat kromě Halloweenské výzdoby celého
areálu a krmení rejnokù pøímo z ruky zaujal
samozøejmě pøedevím výběh surikat. Jejich
popis o dokonalém spoleèenství jedincù, kteøí si
vzájemné pomáhají, dělí se o potravu, dávají na
sebe pozor a støídají se v práci, bude pro nás
inspirací.

5. 12. Mikulá  rozdávání perníèkù na mikuláské besídce a navtěvování dětí v jejich domovech v maskách Mikuláe, andělù a èertù.
13. 12. Vánoèní vyrábění ozdob a dárkù v klubovně.
19. 12. Vánoèní oddílová schùzka
24. 12. Roznáení Betlémského světla
Za Junák Radka Hudeèková

Sbor Dobrovolných Hasièù - Po stopách Yetyho
To byl námět tøídenního zimního soustøedění,
které hasièi uspoøádali pro děti zapojené v hasièském kroužku. Využili k tomu víkend prodloužený o pololetní prázdninový pátek v krásném
prostøedí areálu horské chaty na Grúni.
Vech 20 dětí bylo od poèátku pobytu zapojeno
do mnoha soutěží a úkolù, po jejichž splnění

postupně postupovali po stopách sněžného
muže. K tomu si každé družstvo zhotovilo i
vlastní vlajku. A protože byli na horách, kde není
o sníh nouze, tak se mezi soutěžemi lyžovalo,
bobovalo, koulovalo, stavěli se sněhuláci nebo
iglú a na nudu nebo televizi nebyl vùbec èas.
Vichni pak byli za svou snahu patøièně odměně-
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informace ze spolkového života

Sbor Dobrovolných Hasièù - Po stopách Yetyho
ni. Za pøípravu a prùběh celé akce zaslouží
poděkování vem vedoucím a pøedevím Ladě
Sklenákové.

A jestli nakonec Yetyho vystopovali ? Na to už
musí odpovědět samy děti.
Karel Lutz, starosta SDH

POZVÁNKA NA WORKSHOP - Støíhání stromkù

Støíhání stromkù
- aneb trocha teorie a trocha praxe

Vždycky jste si chtěli správně ostøíhat ovocné stromy a nevěděli jste, jak na to?
Pøijïte v sobotu 21. února 2015 v 9.00 k døevěnici a nechte se pouèit. V
pøípadě nepøíznivého poèasí budete o změně termínu informováni. Workshop
vede Ing. Pavla Dostálová
Zve LiLiA, z. s.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V měsíci únoru 2015 oslaví své životní jubileum
paní Irena Dynièová 75 let
paní Vanda Kaspøíková 80 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví,
hodně těstí a spokojenosti.
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ únor 2015
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informace z historie Albrechtièek

Díl 2. - Čtenáøsko-pěvecký spolek Methoděj
V minulém, úvodním, díle tohoto seriálu jsme se
seznámili s poèátky spoleèenských aktivit v
Albrechtièkách  tzv. Spolkem veselých mládencù. Na èinnost tohoto spolku navázal v roce
1892 Čtenáøsko-pěvecký spolek Methoděj. U
jeho zrodu dle obecní kroniky stáli vysokokoltí
studenti (medikové) Karel Dressler a Arnot
Huvar, dále uèitelé Frantiek Hradil a Frantiek
Urban, starosta obce Vincenc Huvar i Vincenc
Dressler. Již v prvním roce èinnosti měl spolek
dle úèetní knížky 43 èlenù. Spolkové stanovy
byly místodržitelstvím schváleny koncem roku
1892 pod è. j. 46 958. Z èinnosti spolku se
zachovaly kromě zpráv v kronice obce, kterou po
letech zapisoval zakládající èlen, øídící uèitel
Frantiek Hradil (viz medailonek), také některé
písemnosti. Pøedně je to úèetní knížka spolku z
celé doby jeho existence  tj. od roku 1893 do

roku 1919 a pak II. protokolní kniha spolku z let
1906-1919.
Úèelem spolku bylo dle obecní kroniky
vzdělávat nejen èlenstvo, ale i obèanstvo mimo
spolek stojící. K tomu měl sloužiti zpěv, divadlo,
kniha, èasopisy a zábava. Spolek odebíral
noviny a èasopisy, kupoval knihy, cvièil sbory a
divadelní pøedstavení, poøádal taneèní zábavy,
pøednáky a výlety.
O Methoději toho zatím mnoho napsáno nebylo a
tak i když jsou hlavním tématem těchto èlánkù
poèátky ochotnického divadla, využijme této
pøíležitosti a seznamme se s celou rekonstrukcí
èinnosti prvního osvětového spolku v
Albrechtièkách. Činnost spolku mùžeme rozdělit
do oblasti knihovnické, hudební, divadelní a
spoleèenské.

Frantiek Hradil

(*1858 Hustopeèe 1933, Albrechtièky)
Do Albrechtièek pøiel v roce 1891, kdy vyhrál
konkurz na øídícího uèitele koly a setrval
zde ve funkci až do roku 1923. Během svého
pùsobení zastával mnoho dalích funkcí ve
veøejném životě. Býval èlenem obecního
výboru, varhaníkem, jednatelem Sboru dobrovolných hasièù,
pokladníkem místní záložny Raiffeisenky,
byl duí spolku Methoděj (během let støídal
funkce pøedsedy a jednatele, vždy byl èlenem
výboru), èlenem výboru Místní národní jednoty a po založení TJ
Sokol se významnou měrou podílel i
na ustavení a chodu
této organizace (mj.
byl 4 roky starostou
Tj Sokol). V roce
1927 se stal prvním
kronikáøem obce.

Razítko spolku Methoděj

Knihovnická èinnost spolku Methoděj

Již od poèátku èinnosti spolek odebíral rùzné
noviny a èasopisy (Lidové noviny, Velehrad,
Opavský týdenník, Humoristické Listy,
Chrudimské hospodáøské listy ) a pro knihovnu
spisy B. Tøebízského, J. Vernea, Modrou knihovnu a Besedy lidu. Časopisy byly umístěny v
obecním hostinci, kde si je mohli hosté volně
pùjèovat. Za to dostával spolek roèní podporu od
obce nejprve 15 zlatých a po měnové reformě v r.
1900 èinil obecní pøíspěvek 30 Korun.
Pro bliží pøedstavu o rozpoètu spolku: napø. v
roce 1894 celkové vydání spolku bylo 49 zlatých
41 kr., z toho asi 42 zlatých bylo za pøedplatné
pokraèování na straně 11
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informace z historie Albrechtièek
novin, èasopisù a knih. Vzhledem k tomu, že od
obce dostal spolek jen 15 zl., je zøejmé, že zbývající prostøedky musel najít někde jinde. K tomu
sloužily pøedevím èlenské pøíspěvky a poøádání
divadelních a spoleèenských akcí.
Od roku 1906 lze díky dochované protokolní
knize sledovat statistiku pùjèených knížek i stav
knihovny. Poèet vypùjèovatelù se pohyboval
větinou mezi 30-40 a celkový poèet výpùjèek
kolísal větinou mezi 300-500 za rok. Rekord byl
v roce 1912, kdy poèet výpùjèek dosáhl 754.
Podle zmínky z roku 1913 byla knihovna ve

spolkové almaøe a pùjèovalo se každou neděli
dopoledne. Knihovna èítala v roce 1907 na 260
knih a v roce 1916, když se éra spolku chýlila ke
konci, bylo na seznamu 390 knih, z nichž ovem
 13 knih je vùbec ztraceno, 25 knih možno
považovat také za ztracené, poněvadž se nachází v nespolehlivých rukou. Knihovnickou èinnost
si spolek udržel až do svého rozputění r. 1919.
Knížky se pùjèovaly i během I. světové války, kdy
dokonce o ně vzrostl zájem.
Pokraèování pøítě
Milan Myka, kronikáø

inzerce
Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
Mobil: 604 675 100; e-mail: bartos36@seznam.cz

 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
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ únor 2015
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informace z kultury a sportu

CENTRUM VOLNÉHO ČASU ALBRECHTIČKY - Pozvánky

Jóga a kalanetika  změna èasu

Oznamujeme, že dolo ke změně èasu cvièení jógy, které nyní bude probíhat v pondělí od 18:00
hod a kalanetiky, které bude každý ètvrtek od 19:00 hod.

Latino fitness

Cvièení založené na propojení latinskoamerických rytmù a posilování celého těla. Vùbec nezáleží
na tom, zda umíte tanèit nebo zda jste absolvovali taneèní. Dùležité je, jestli se chcete hýbat zase
jiným zpùsobem v rytmu hudby. Pokud ano, bude se na Vás těit Klára Hudcová každou neděli od
18:00 v Centru volného èasu. První lekce bude v neděli 15. února.

informace ze světa humoru

Vtipy na téma: Zima a sníh

Z tiskové konference silnièáøù: Letos jsme na
zimu byli opravdu peèlivě pøipraveni. Bohužel
nám do toho zaèalo sněžit, s èímž jsme
nepoèítali.

Kdes byla minulý víkend?
S pøítelem na horách.
A bylo hodně sněhu?
Nevimla jsem si.

Tati, už mě to sáňkování nebaví.
Ale synu, jsi na èerstvém vzduchu, nenaøíkej a
táhni mě zase nahoru!

Lékaø mi tvrdil, že mám vlohy pro lyžování.
Jak to poznal?
Prý mi rychle srùstají kosti.

Zimní plískanice, a manželka za volantem povídá
manželovi: To je dneska smog, že není vidět na
krok.
Když si sundá ten igelit z pøedního okna, tøeba
se vyèasí.

Také vy mùžete poslat svùj pøíspěvek na
informator@albrechticky.cz
(uzávěrka 28.2. 2015).

Murphyho zákony§ - Klasická murphologie
Støez se dne, kdy nebude na co nadávat!
Z èehož vyplývá:
1. Když ve vysvětlíte tak, aby to vichni pochopili, najde se někdo, kdo to chápat nebude.
2. Když jste si jisti, že s vaím postupem budou vichni souhlasit, někdo bude proti.
3. Vae návrhy se neosvědèí.
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