INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY ‐ březen 2015

informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v měsíci únoru
Vážení spoluobèané,
s pøíchodem jara nastane doba, kdy bude opět
možné provádět stavební práce, a na novou
splakovou kanalizaci by se měly pøipojit zbývající nemovitosti. Z celkového poètu 197 pøípojek
bylo v loňském roce pøipojeno 130 nemovitostí.
Obec ve svém rozpoètu i pro letoní rok schválila
finanèní prostøedky na poøízení materiálu pro
zhotovení domovních pøípojek kanalizace.
Zajitění materiálu je motivaèním programem
obce a bude vydáván dle pøedchozích informací
pouze do konce měsíce èervna.
Na poèátku února proběhlo v již nových prostorách obecního úøadu neveøejné pracovní jednání
zastupitelstva obce, na kterém se projednávaly
záležitosti správy obce, pøípravy na dalí investièní akce a pøíprava programu bøeznového
veøejného zasedání zastupitelstva. Z firem
oslovených pøi poptávce na údržbu veøejného
osvětlení byla vybrána jako pro obec nejvýhodnějí nabídka firmy MIRAMO s.r.o. Pøipravuje se
také dokonèení úpravy fasády na pøístavbě
kulturního domu (hospody), øeí se záležitosti
vytváøení pracovních míst na veøejně prospěné
práce a stále jetě administrativa spojená s
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výstavbou kanalizace (věcná bøemena, jednání
se SFP apod.)
Zastupitelstvo obce se bude zabývat novou
povinností stanovenou zákonem v oblasti nakládání s odpady a se zavedením systému svozu
biologického odpadu. Na nejbližím zasedání
bude zpùsob sběru stanoven v obecně závazné
vyhláce. Nedomnívám se, že bychom měli
zapomenout na domácí kompostování, které se
nám podaøilo za pøispění dotace z EU zavést, a
vrátit se k odvážení biologického odpadu z obce.
Budeme hledat øeení, které bude pro obèany i
obec nejefektivnějí.
S koncem zimního období zahájíme terénní
úpravy v okolí místních komunikací, kde bylo
dosypání provedeno kamením a pískem. Na
mnoha místech se nám kameny dostaly na
povrch a budou se odstraňovat a terén již dorovnávat zeminou. Velmi si vážíme zájmu obèanù na
úpravě vzhledu okolí svých domù a budeme opět
vděèni za každou pomoc pøi úpravě veøejných
prostranství.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Poplatky
Pøipomínáme obèanùm, že do konce bøezna se
platí poplatek za nájem hrobového místa.
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna.
Poplatek se platí za psa starího 3 měsícù.
Majitel má povinnost ohlásit vznik nebo zánik
poplatku osobně správci poplatku. Poplatník je
povinen ohlásit i jakékoliv změny.
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informace z obecního úøadu

Postup pøi pøipojování domu na kanalizaci
Vlastníci nemovitostí, kteøí si jetě nevyzvedli projektovou dokumentaci na obecním úøadě nebo
pøípadně dokumentaci s poplatkem 500,- Kè nepøedali pro zajitění územního souhlasu na stavebním
úøadě, by tak měli uèinit nejpozději do konce bøezna, nebo později konèí platnost èasově omezených
vyjádøení správcù sítí a budou si muset vyøídit již sami nová vyjádøení správcù sítí.
Jak by měli postupovat obèané pøed pøipojením na kanalizaci:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prvním pøedpokladem je, že již mají vydaný územní souhlas stavebním úøadem.
Navtívíte obecní úøad, kde budou s Vámi sepsány potøebné dokumenty:
Smlouva o odvádění odpadních vod
Prohláení žadatele o materiál
Obdržíte výdejky materiálu, na které bude vydán materiál
Po položení pøípojky pøizvete zástupce obce ke kontrole použitého materiálu a pøipojení. Kontrola
mùže v pøípadě nepøíznivých terénních podmínek probíhat po èástech.
Materiál bude vydáván v oznámených (nebo dohodnutých) èasech v obecních garážích.
Zásypový písek bude navážen obecní multikárou a jeho potøebu je nutné vèas oznámit.
Datum poslední kontroly pøípojky bude souèasně datem zahájení odvádění odpadních vod a
zápis o kontrole bude pøílohou k uzavøené smlouvě.

Provoz kanalizaèní sítě a ČOV
Od øíjna 2014 byl zahájen zkuební provoz
kanalizaèní sítě a ČOV, který se ø ídí
Kanalizaèním øádem. Chtěli bychom znovu
pøipomenout nutnost dodržováni zásad a pøedevím to, že do kanalizace nesmí být vypoutěno
úplně ve.
Kanalizace není odpadkový ko
Kanalizace je urèena k odvádění odpadních vod
 tj. vody mírně zneèitěné během běžné denní
hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí
nádobí.
Co do kanalizace nepatøí a je zákonem zakázáno do ní vypoutět:
 biologický odpad  zbytky jídel, odpad z
kuchyňských drtièù

 tuky  fritovací oleje, motorové oleje
 vekeré hygienické potøeby
chemikálie a dalí nebezpeèné látky
 léky
Zejména hygienické potøeby, jako napøíklad
dětské pleny, vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby, vatové tyèinky a jiné èistící textilní
materiály nám dělají v kanalizaèním systému
problémy a do kanalizace nepatøí. Plastové èásti
těchto potøeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od
toaletního papíru, rozkladu a jsou pøíèinou
komplikací s èerpadly èistírny a sacími ventily
podtlakové kanalizace.
Děkujeme za dodržování základních pravidel
provozu.
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informace z obecního úøadu

Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka
Obecní úøad zve vechny obèany na 3. zasedání zastupitelstva obce v pondělí 16. 3. 2015
v 18.00 hodin do Kulturního domu.
Pøedpokládaný program:
 Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověøovatelù zápisu
 Zpráva o èinnosti obecního úøadu
 Schválení pøíspěvkù spolkùm a neziskovým organizacím z rozpoètu obce
 Schválení rozpoètové úpravy è.1/2015
 Schválení obecně závazné vyhláky o stanovení systému sběru odpadù
 Pověøení zastupitele k projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Albrechtièky
 Delegace zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO a.s.
 Projednání návrhu dodatku nájemní smlouvy se spoleèností MORAVAN a.s.
 Rùzné
Finální program zasedání bude zveøejněn na úøední desce obecního úøadu.

Sbírka oacení
Obec Albrechtièky ve spolupráci se sociálním
družstvem Diakonie Broumov organizuje ve
dnech 22. a 23. dubna 2015 Sbírku použitého
oacení.
Věci zabalené do igelitových pytlù nebo krabic se
budou shromažïovat ve velkém sále Kulturního
domu ve støedu 22. 4. od 7:00 do 18:00 hod. a ve
ètvrtek 23. 4. od 7:00 do 14:00 hod.

Seznam věcí, které se sbírají:

 Letní a zimní obleèení

(dámské, pánské, dětské)
 Lùžkoviny, prostěradla, ruèníky, utěrky,
záclony
 Látky minimálně 1m2, (prosíme, nedávejte
nám odøezky a zbytky látek)
 Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky ve nepokozené
 Vatované a péøové pøikrývky, poltáøe a deky
 Obuv  vekerou nepokozenou

 Hraèky  nepokozené a kompletní
 Peøí, péøové pøikrývky a poltáøe
 Mení elektrospotøebièe  mohou být i

nefunkèní
 Knihy

Věci, které vzít nemùžeme:

 lednièky, televize, poèítaèe, matrace, koberce 

z ekologických dùvodù
 nábytek
 zneèitěný a vlhký textil

INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ březen 2015

‐3‐



informace z obecního úøadu

Upozornění Hasièského záchranného sboru MS kraje
nebo s vyhlákami obcí. Pálení klestí a dalích
Jaro už je na dohled
Pomalu nás zaèínají oblažovat první parsky
jarního sluníèka a mnozí z nás se již nemohou
doèkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políèka
a louky a po dlouhém zimním odpoèinku zaènou
s tradièními jarními pracemi. Souèasně s tím, ale
také zaèíná pro hasièe období zvýeného poètu
zásahù u požárù, které zpùsobí neopatrní lidé pøi
úklidu na zahrádce nebo pøi odstraňování staré
trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí
rodinných domù.
Pøestože se hasièi snaží každoroèně upozorňovat na skuteènost, že ploné vypalování trávy je
zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně.
Pøitom si neuvědomují, že tím nejen poruují
zákon, ale pøedevím ohrožují své okolí. Ploné
vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Pøi nedodržení tohoto zákazu
hrozí obèanovi za tento pøestupek pokuta až
25000,-- Kè.
Pokud pálení døevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláka, měli by lidé věnovat
velkou pozornost zakládání ohňù pøi úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět
pouze na ohniti, které je bezpeèně ohranièeno
napø. kameny, aby byly plameny dostateèně pod
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohnitě
pøipraveny prostøedky k haení napø. konev s
vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se
dal pøípadný požár již v zárodku uhasit a v žádném pøípadě neodcházet od ohnitě, pokud není
dostateèně uhaeno. Pálení se nesmí provádět v
době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozíøení ohně do
okolí. A to ani v pøípadě, že ohnitě bude pod
neustálým dohledem.
Pøi pálení odpadu musí být vždy postupováno v
souladu s dalími zákony, napøíklad zákonem o
ovzduí, zákonem o lesích, zákonem o odpadech

hoølavých látek na volném prostranství je nutno v
pøedstihu nahlásit buï telefonicky
Integrovanému bezpeènostnímu centru v
Ostravě na èísla 950 739 844 nebo150, pøípadně elektronickým formuláøem, který obèané,
právnické osoby a podnikající fyzické osoby
najdou na webových stránkách Hasièskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem Pálení klestí. Na
základě těchto vèasných informací tak hasièi
uetøí finanèní prostøedky a èas za zbyteèné
výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě
samém zjistí, že jde o bezpeèné pálení. Pøi poruení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za
který jim mùže být uložena pokuta až do výe
500 000,- Kè. Rovněž po celý rok platí zákaz
rozdělávání ohňù v lesích mimo vyhrazená
táboøitě.
Každý, kdo se pohybuje v pøírodě by měl dbát na
bezpeènost a chovat se obezøetně. Nerozdělávat
ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod.. Rodièe by měli věnovat
pozornost tomu, jak a s èím si děti venku hrají,
aby nedocházelo ke zbyteèným požárùm a
následným úrazùm nebo v krajním pøípadě
ztrátám na životech. V pøípadě vzniku požáru
zapøíèiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výe 25 000,-- Kè.
nprap. Dagmar Beneová,
vrchní inspektorka  výchova obyvatelstva
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje, územní odbor Nový Jièín
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informace ze základní a mateøské koly

Struèný popis vývoje øeèi dítěte v závislosti na věku
Věk

Rozvoj slovní zásoby
Dítě rozumí jednoduchým pokynùm a zaèíná
opakovat jednoduchá slova, která slyí
Tvoøí jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to",
rozliuje svou slovní zásobu.
Mluví ve větách, zaèíná si osvojovat gramatickou
stavbu vět, ptá se "proè", roziøuje dále slovní
zásobu. Zaèíná se tvoøit verbální (slovní) pamě.

Vývoj výslovnosti
MBPAEIOU
DTNJ
K G H CH V F
OU AU
Zvládá N D T L (i artikulaèně),
L - ovlivní vývoj hlásky R
Bě Pě Mě Vě

do 4,5 let

Dokonèuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe
děj a umí ho vyprávět.

ÒÏ
vyvíjí se Č Š 

do 6,5 let

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu,
gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

CSZRŘ
kombinace ČŠ a CSZ

do 1 roku
do 2,5 let
do 3,5 let

Zdroj: www.klinickalogopedie.cz
O opožděný vývoj øeèi se jedná, jestliže dítě ve 3
letech nemluví nebo mluví méně než ostatní dětí.
Dítě s opožděným vývojem øeèi v období pøedkolního věku mùže zrát na základě odpovídající
péèe, která je věnována jeho celkovému rozvoji a
v rámci toho i rozvoji øeèi, jeho opoždění se mùže
úplně vyrovnat. Roli zde sehrává podpora komunikaèní schopnosti prováděná ve spolupráci
rodiè  logoped  mateøská kola. U některých
dětí se projeví naruená artikulace hlásek  tj.
nejrozíøenějí porucha komunikaèní schopnosti
 dyslalie. V některých pøípadech dlouhodobé
pozorování dítěte napomùže k upøesnění diagnózy  bude diagnostikována vývojová dysfázie.
(Klenková, 2006, s. 67)
Naruená komunikaèní schopnost mùže být
dělena z rùzných hledisek. Symptomatickou
klasifikaci podle Lechty (1990), který rozdělil
naruenou komunikaèní schopnost do 10 kategorií:
1. Vývojová nemluvnost - vývojová dysfázie
(specificky naruený vývoj øeèi)
2. Získaná orgánová nemluvnost - afázie

3. Získaná psychogenní nemluvnost - mutismus
4. Naruení zvuku øeèi - rinolalie
(huhňavost), palatolalie
5. Naruení plynulosti øeèi - balbuties
(koktavost), tumultus sermonis (breptavost)
6. Naruení èlánkování øeèi - dyslalie
(patlavost), dysartrie
7. Naruení grafické stránky øeèi - dysgrafie,
dyslexie, dyskalkulie
8. Symptomatické poruchy øeèi
9. Poruchy hlasu
10. Kombinované vady a poruchy øeèi
Použitá literatura
KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada
Publishing, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6
www.klinickalogopedie.cz
pøipravila
Mgr. Jana Onheiserová
uèitelka, logopedka MŠ
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informace z historie Albrechtièek

Poèátky ochotnického divadla v Albrechtièkách, díl 3.
Pohled do knihovny Methoděje

Humoristické listy
V minulém èísle zpravodaje jsme se seznámili s
knihovnickou èinností spolku Methoděj. Jetě

k, které spolek odebíral, sáhnul po
Humoristických listech. I pøed sto lety to byl
oblíbený èeský satiristický týdeník, èasto zkracovaný na Humory. Vycházel v letech 1858-1941
a ná spolek Methoděj ho odebíral od svého
vzniku až do svého rozputění. Větina obsahu je
již dnenímu ètenáøi vzdálena, protože mu chybí
znalost reálií, některá témata vak zùstávají
aktuální i po stu letech. Díky moderní technice
mùžeme dnes z poklidu domova prohlížet staré
výtisky (nejen) těchto novin na internetu bez
nutnosti pøedplatného (napø. na noviny.vkol.cz).
Pár vtipù z tohoto týdeníku otiskujeme se souhla-

než pokroèíme k dalí oblasti èinnosti spolku,
pohlédněme krátce do knihovny spolku. Asi
nebudeme daleko od pravdy, když prohlásíme, že
dnení èlověk, když už by musel, tak by z periodi-

sem Vědecké knihovny Olomouc jako ilustraèní
dobovou ukázku.

Pěvecká èinnost spolku Methoděj

Už od svého vzniku patøila pěvecká èinnost mezi
základní aktivity spolku. Největím zdrojem
informací v této oblasti je obecní kronika a protokolní kniha. Píe, že se cvièily sbory ze
pokraèování na straně 7
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informace z historie Albrechtièek
Svobodova zpěvníku a že velmi brzy nacvièili
tolik krásných zpěvù, že mohli vystoupit pøi

slavnostním otevøení opraveného hostince 20.
øíjna 1895. I z dalích let jsou zprávy o pěvecké
èinnosti spolku. Napø. v roce 1906 měly být
nacvièeny sbory na Májovou slavnost k èemuž
bylo rozhodnuto:  svolati děvèata a zpěváky do
koly. Nebo v roce 1908 se měly zpěvy nacvièit
místo divadla, jehož realizaci zabránily rùzné
pøekážky. Pøekážkami byly míněny pøedevím
konflikty s obecním zastupitelstvem, resp. s
Vincencem Dresslerem, døívějím zakládajícím
èlenem spolku (o tom více někdy jindy).
V roce 1896 byl také uèiněn pokus o založení
kapely resp. hudebního kroužku. K tomu
úèelu zakoupil spolek basu a dechové nástroje.
Kroužek vak dlouho nevydržel a tak nástroje
byly nejprve pùjèeny a poté na splátky prodány
místním hudebníkùm. Ti je spláceli dlouhou dobu
a jetě v roce 1910 jim byly zadrženy 2 Koruny

z honoráøe za basu, kterou nedoplatili. Jejich dluh
16 K byl koneèně odputěn roku 1914 poté, co
zdarma úèinkovali na divadelním pøedstavení a
zábavě.
Jména těchto místních hudebníkù byla větinou v pramenech opomíjena. Jen díky poznámce
v protokolní knize z roku 1911 víme, že se jednalo
o kapelu p. Eduarda z Lutzu. Čítala devět mužù a
kromě jména kapelníka je známo jetě jméno
Aloise Huvara z è. p. 3. Dle vzpomínek pamětníka
Antonína Myky byla kapela Eduarda Lutze
oznaèována v dobách jeho mládí za první kapelu
v Albrechtièkách. Vzhledem k absenci pramenù
v této oblasti nemáme pøíli mnoho prostoru pro
věrohodná tvrzení. Dovolme si alespoň jednu
perlièku z oblasti spolek versus hudebníci. Pøi
pøípravách na spoleèenskou akci spoleèný výlet
s Národní jednotou, se jednalo s místními hudebníky o ceně. Ta byla z jejich strany stanovena na
40 K a 25 l piva za odpolední pøedstavení a 44 K
a 25 l piva za veèerní zábavu. Celkem tedy za 84
K a 50 l piva. To se zøejmě organizátorùm akce
zdálo pøíli a tak místo místních hudebníkù si
nakonec zahrála kapela z Petøvaldu (za 78K
vèetně piva). O rok později již byli místní muzikanti skromnějí  uvolili se zahrát na odpolední
akci za 47K, ale již bez nároku na pivo zdarma.
Pokraèování pøítě
Milan Myka, kronikáø
Pokraèování pøítě
Milan Myka, kronikáø
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informace ze spolkového života

Poděkování Sdružení Dobrovolných Hasièù
V letoním roce, hned ze startu, SDH èekala
organizace dvou nároèných akcí. Za prvé zimní
soustøedění s hasièaty (viz. minulé èíslo zpravodaje) a za druhé hasièský ples, který se uskuteènil 14. 2. 2015 a k tomu bych s dovolením pár
slov...
I když se tuilo, že návtěvnost bude niží než v
minulých letech, pøípravy se podcenit nemohly. A
tady zaèínám s údivem nad ochotou lidí, kterou
se pyní už málokterý spolek, pøijít, obětovat svùj
volný èas a pøiložit ruku k dílu. Zmínit musím i
samotný hladký prùběh plesu - ochotná obsluha
v atně, u vstupného rychlý prùběh, ikovní
barmani a famózní výkony kuchtièek a kuchtíkù.
Musím podotknout, že prodávání losù obětovali
èas dobrovolníci nejen z hasièských øad a úklidu
se nebáli hasièi ani "nehasièi". Za to vem velký
dík a klobouk dolù pøed Vaí ochotou pomoci.
Závěrem chci poděkovat lidem, kteøí chválí a
děkují druhým, ale na sebe zapomínají a pøitom
jsou k nezaplacení...

Obrovské DÍKY patøí "hlavnímu èlánku", starostovi p. Karlu Lutzovi, díky kterému SDH v
Albrechtièkách funguje tak, jak funguje = skvěle
a za svou soudržnost vděèí pøedevím jemu.
Díky p. Maruce Lutzové, jenž je taková nae
"hasièská mamka" - a je jakákoliv akce, brigáda,
oslavy... ona nechybí. Napeèe perníkové medajle dětem na hory, koláèky èi oběd brigádníkùm?
Už si to fièí s kastrùlkama... a její "ale vak to
nějak uděláme" dokáže neskuteèně povzbudit.
A díky p. Janě Lukáèové. Jen funkce pokladníka? Ale toho papírování, poèítání, vyøizování na
úøadech, to zabere spoustu volného èasu a pro ní
je PO PLESE, až stráví několik veèerù sezením do
pùlnoci nad úèty a dopoèítá se výsledku....
Kdo je nebo byl v nějakém spolku, kdo už někdy
pøipravoval nějakou akci nebo s pøípravou tøeba
jen pomáhal, pochopí, proè tento textík vznikl...
Děkuji vem
èlen SDH Albrechtièky

Ohlédnutí za èinností spolku LiLiA
Spolek LiLiA byl založen v roce 2013 jako obèanské sdružení LiLiA  lidé pro lidi a Albrechtièky
usilující o rozvoj kulturního a spoleèenského
života. Poté, co zaèaly platit nové zákonné
normy, se v minulém roce změnilo obèanské
sdružení na spolek a v lednu tohoto roku byl pøijat
valnou hromadou i nový název: LiLiA, z.s. Bylo
tak vyhověno požadavku zákona na nutnost
pøítomnosti slovíèka spolek nebo zapsaný
spolek nebo zkratku z.s. v názvu spolku.
V roce 2014 uspoøádal spolek samostatně
několik akcí pro veøejnost a na pár dalích se
podílel. Ples v lednu 2014 byl první akcí, která
dostala ekonomiku spolku z èervených èísel
(pøes 130 platících úèastníkù), následovaly
úspěné workshopy pletení koíkù v únoru a
støíhání stromkù v bøeznu. V dubnu zorganizoval
spolek pøednáku P. Petra Smolka na téma

duchovního odkazu města Říma. Spolek se
zapojil také do dne obce, kde zorganizoval
soutěž v pøípravě jablkového dezertu a nabídl
ochutnávku piva z minipivovaru. V listopadu
následovaly dva taneèní veèery a v prosinci pak
spoluúèast na organizaci Adventního koncertu
duchovní hudby. Na poèátku ledna 2015 zahájil
spolek nejen taneèní, ale i svou spolkovou sezónu Lidovým plesem. Ten byl sice méně navtívený, než loni (pøesně 100 platících), ale od úèastníkù velmi kladně hodnocený. V únoru pak následovaly tradièní Konèiny (vyhodnocení plesu,
uzavøení plesové sezóny) a workshop støíhání
stromkù. Dalí plánované akce jdou ve stopách
pøedchozího roku, nejbliží akcí bude pletení
pomlázek a v dubnu potom pøednáka P. Petra
Smolka.
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informace ze spolkového života
V souladu s cíly spolku, mezi kterými není uvedeno hromadění peněz, rozhodla v lednu valná
hromada o odlehèení pokladny a investování
větí èásti prostøedkù na veøejně prospěný úèel.
V minulých letech se z èásti výtěžku Lidového
plesu hradila oprava køíže pøed kostelem, nový
sedes pro kněze do kostela a v roce 2014
pøispěl spolek 5.000 Kè na informaèní tabuli u
hrobù hrabat Vetterù. V letoním roce padlo na

valné hromadě několik návrhù, jak peníze investovat, zatím nejreálněji vypadá financování nebo
spolufinancování ozvuèení velkého sálu v kulturním domě. V souèasné době se pøipravuje
projekt, o dalím vývoji vás budeme informovat.
Za LiLiA, z.s. Milan Myka

informace z kultury a sportu

POZVÁNKY
Vynáení smrtky

Vynáení smrtky je velmi starý zvyk pocházející jetě z pohanských, pøedkøesanských dob.
Symbolizuje konec zimního období a vítání dlouho oèekávaného jara. V Albrechtièkách byla tato
tradice znovuobnovena na pøelomu tisíciletí a od této doby se ji daøí udržovat.

Letoní vynáení smrtky
proběhne 22. bøezna.
Sraz ve 14:30 u skautské klubovny.
S sebou vajíèko a krajíc chleba.

Srdeèně zve Junák  èeský skaut, z.s.

Jistebnický VH pùlmaraton

V sobotu 23. 5. 2015 se koná 5. roèník Jistebnického vodohospodáøského pùlmaratonu
Délky závodù:
-3, 6 km - běh Galerijní ulicí
-11, 070 km - ètvrtmaraton
-21, 097 km - pùlmaratón
-42, 195 km - maraton
+ dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ veèerní afterparty
Start hlavního závodu bude ve sportovním areálu TJ Jistebník.
Pøihlas se i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Srdeèně zve Martin Otto, hlavní poøadatel
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informace z kultury a sportu

POZVÁNKY
Pletení pomlázek

Støeda 1. dubna 2015 od 16:00 do 18:00 v døevěnici
Zajitěny budou proutky i oborní místní poradci, kteøí pomohou radou i pomocí.
Srdeèně zve LiLiA, z.s. a Junák - èeský skaut, z.s

.

Zájezd do divadla

Obec Albrechtièky organizuje ve støedu 15. 4. 2015 zájezd do divadla Antonína Dvoøáka v Ostravě na
pøedstavení
Marie Stuartovna.
Opera od Gaetana Donizettiho je strhujícím operním duelem dvou královen  Marie Stuartovny a
Alžběty I. Děj opery se soustøedí na boj mezi autoritativní anglickou královnou Alžbětou I. z rodu
Tudorovcù a temperamentní skotskou královnou Marií Stuartovnou, jejíž život je ukonèen na
popraviti. Dílo je doslova protkáno efektními áriemi i dramatickými situacemi, historickým faktem
vak zùstává, že obě královny se ve skuteènosti nikdy nesetkaly. Pøedstavení zaèíná v 18:30 hod.,
odjezd autobusu bude v 17:30 hod. od poty. Vstupenky si mùžete zakoupit na Obecním úøadě.
Zakoupené místa jsou na galerii a cena je 170,- Kè.
.

Milé maminky na mateøské dovolené,

pokud máte doma dítko ve věku 1-3 roky a chcete s ním aktivně strávit hodinku týdně /v
kolektivu vrstevníkù/, pøijïte 18.3.2015 v 10 hodin do CENTRA VOLNÉHO ČASU na informativní
schùzku. Budeme se těit. CVČ

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 ‐ březen 2015
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inzerce
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inzerce
Pronájem bytu v hasièárně

Obec Albrechtièky nabízí pronájem bytu v hasièárně o dispozici 3+KK od 1.4.2015.
Zájemci o pronájem tohoto bytu se mají možnost pøihlásit na obecním úøadě v Albrechtièkách.
Celková plocha bytu je 111,37 m2 vèetně pøísluenství.
Minimální nájemné bez inkasa èiní 4.500,- Kè měsíèně.
Pøedpokládaná kauce ve výi dvou měsíèních nájmù.
Zájemci o pronájem si mají možnost byt prohlédnout po telefonické dohodě, v provozních hodinách
obecního úøadu.

informace ze světa humoru

Vtipy na téma: Koèky

1. Manželé si objednali taxík do divadla. Ona
pustila koèku na zahradu. Taxík pøijel, ale jak pøi
odchodu otevøeli dveøe, koèka vletěla zpátky do
domu a namíøila si to rovnou po schodech
nahoru. On ji el hledat, a ona nasedla do taxíku.
Řidiè byl z èekání nervózní a ona se ho snažila
uklidnit: Manžel tu bude hned. Jen se louèí s
matkou."Za pár minut si muž pøisedl do taxíku a
povídá manželce: Ta potvora se schovala
nahoøe pod postelí. Musel jsem vzít lopatu a
vyhnat ji na zahradu.

2. Pepíèku, vyjmenuj druhy masa," pobízí žáka
uèitelka. Prosím kuøecí, vepøové, hovězí..."
Na jedno jsi zapomněl, napovím Ti sko, sko,
sko..." Pepík vyhrkne: Z koèky.
3. Kocour jako o život nahání koèku: "Kocoure,
neblázni, vždy já nejsem my!" "A kdo øíkal, že
mám hlad?
Murphyho zákon koèièí flustrace: Ve chvíli, kdy
vám koèka blaženě usne na klíně, se vám zaène
chtít na záchod.

Murphyho zákony§ - Aplikovaná murphologie
Zásady vlastnictví - 1. vlastníte-li něco pøíli dlouho a nepoužíváte to, mùžete to vyhodit.
2. Vyhodíte-li něco, budete to nutně potøebovat, hned co to bude nenávratně pryè.
Princip neurèitosti - Nelze urèit, kde se nacházejí vechny pøedměty souèasně.
Z èehož vyplývá: - Když naleznete jednu věc, ztratí se vám jiná
Postøeh: - Nerychleji něco najdeme, zaèeme-li hledat něco jiného.
Z èehož veho vyplývá: - Hledaná věc se vždycky nalezne až na tom posledním místě.
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