INFORMÁTOR
ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - říjen 2015

informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v mìsíci záøí
Váení spoluobèané,
za pìkného slunného odpoledne se 12. záøí
uskuteènil dalí Den obce Albrechtièky na høiti u
sokolovny. Vìøím, e se nám opìt podaøilo
pøipravit zajímavý program s doprovodem cimbálovky a vichni jsme se dobøe bavili. Chtìl bych

jetì jednou podìkovat dìtem a uèitelùm
základní a mateøské koly, mladým hasièùm,
vem spolkùm a organizacím podílejícím se na
realizaci akce a pøípravì vystoupení. Velké
podìkování patøí naim Patùm a Matùm a jejich
cvièitelkám za krásné zpestøení obecní slavnosti.

z vystoupení PAT A MAT - DEN OBCE 2015

Obec Albrechtièky

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

»«
Máme za sebou také dalí roèník Dnù NATO,
který nám jako obci pøináí jistá omezení a
problémy. Jako v letech pøedchozích bylo s
poøadatelem dohodnuto, e ve dnech konání
akce bude zajitìno omezení vjezdu do obce
pouze pro obèany Albrechtièek a na povolení
vydávané obecním úøadem. Toto omezení bylo
avizováno poøadatelem i na informaèních letá-
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informace z obecního úøadu
zaèním systému vèas a nedolo proto k nejhorímu, e by nám splaky z nemovitostí neodtékaly.
Stále se objevují v kanalizaci odpady, které do
kanalizace nepatøí. Opìtovnì ádáme o dodrování zásad pøi pouívání kanalizace, které byly
zveøejnìny døíve. Nejvìtí problémy zpùsobují
hygienické potøeby, jako napøíklad dìtské pleny,
vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby,
vatové tyèinky a také tuky a fritovací oleje.
K odbourání olejù a tukù v kanalizaèní síti
budeme pøipravovat zavedení jejich sbìru na
sbìrném místì v obci.
»«

cích a webových stránkách. Dohoda o omezení
vak nebyla ze strany Policie ÈR dodrena a
kontrola v Nové Horce neprobíhala dùslednì. S
poøadatelem akce je tato záleitost projednávána
a pro pøítí Dny NATO bude ze strany obce poadováno omezení dopravy dopravním znaèením.
»«
Vzhledem k pøetrvávajícím problémùm pøi
provozu ÈOV obec doposud nepoádala o kolaudaci stavby Kanalizace a ÈOV Albrechtièky a
zajistila potøebný odklad termínù se Státním
fondem ivotního prostøedí jako poskytovatelem
dotace. Stále se jetì odstraòují i poruchové
stavy na podtlakové kanalizaci. Dnes ji vak
mùeme potvrdit, e po odstranìní zjitìných
vad je systém funkèní. Díky systému mìøení a
regulace máme informace o poruchách v kanali-

Ing. Miloslav Èegan, starosta

Podìkování
Obec Albrechtièky blahopøeje panu Jiøímu
Jakubovi, Albrechtièky 271, k udìlení zlaté
medaile prof. MUDr. J.Janského za bezpøíspìvkové dárcovství krve. Èeský èervený køí udìluje
nejvyí zlatou medaili prof. MUDr. J.Janského
dárcùm krve, kteøí dovrili poèet 40 bezpøíspìv-

kových odbìrù. Ochota dárcù darovat krev pro
zdraví, èasto i záchranu ivota je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobèanùm. Patøí jim
dík nejen tìch, kterým pomohli navrátit zdraví,
ale celé naí spoleènosti.

Svoz velkoobjemového odpadu
Obec Albrechtièky ve spolupráci s firmou OZO Ostrava opìt organizuje sbìr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu.
Sbìr probìhne v sobotu 14. listopadu 2015 na toènì autobusu u mateøské koly.
Doba sbìru bude od 8:00 do 11:00 hodin.
Blahopøejeme
V mìsíci listopadu 2015 oslaví své ivotní jubileum
paní Friedlová Anna 75 let
paní Surá Anna 80 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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Dny NATO s pachutí diskriminace
Dny NATO jsou pro své pøíznivce urèitì zajímavou
a atraktivní podívanou. Avak pro obyvatele
Albrechtièek z toho vyplývají urèité omezení a
povinnosti  napø. týdenní uzavøení silnice od
Petøvaldíku, víkendový omezený vjezd od Nové
Horky, na který je nutno pro své návtìvy vyøídit
povolenky. Citelná je také nìkolikanásobná
dopravní zátì v obci. Dopravní situace se stala
neúnosnou pøedevím v sobotu 19.9., kdy byl
horní konec obce doslova zahlcen automobily,
jejich øidièi hledali místo k zaparkování a cpali se
do vech volných skulin. Kdo si myslí, e vichni
mìli povolenky na vjezd, je na omylu. Øidièi s

povoleným vjezdem ( i s poplatkem 50,- Kè )
parkovali na soukromých pozemcích u svých
hostitelù a ulice zaplavily auta s pestrým výbìrem SPZ vèetnì PL. Je to výsmìch vùèi tìm, kteøí
poctivì vyøizují povolení vjezdu. Policejní hlídka
na køiovatce v Nové Horce nechala projídìt
auta pøevánì bez kontroly a na nae upozornìní
reagovala laxnì. Obèané byli proto nuceni situaci
øeit s policií ÈR, která také neprojevila vìtí
snahu k øeení tohoto problému. A tak nezbývá
ne si popøát: Pevné nervy do dalích roèníkù
Dnù NATO.
obyvatel horního konce

Peèení chleba
Na Dni obce 12. záøí mohli návtìvníci díky
soutìi o Zlatý albrechtièský bochník ochutnat domácí chleba z produkce místních
domácích pekaøù a pekaøek. Selo se úctyhodných 9 bochníkù chleba, z nich porota
nominovaná z øad spolkù a obce vybrala tøi, které
vypadaly a chutnaly nejlépe. Jak to tedy
dopadlo?
1. Aneka Antoíková
2. Irena Tomáková
3. Lucie Cuperová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachutnal-li vám jejich doma upeèený máte
monost vyzkouet jejich recepty. Tento mìsíc
zaènìme 3. místem.

PALDOVO - ITNÝ KVÁSKOVÝ CHLEBA

podle Lucie Cuperové
Suroviny:
300 g paldové celozrnné mouky, 200 g itné
celozrnné mouky, 10 polévkových lic itného
kvásku, 1 líce soli, cca 400 ml vody, kmín,
mletý anýz, mletý koriandr, libovolná semínka
(sluneènicová, dýòová, lnìná ...)
Postup: Odváíme si mouku, pøidáme kvásek,
sùl, koøení, semínka, asi polovinu vody a

zaèneme vypracovávat tìsto. Hnìteme asi pìt a
deset minut a podle potøeby doléváme vodu.
Tìsto by nemìlo být tekuté, ale ani ne úplnì
hutné. Uhnìtené tìsto pøendáme na moukou
vysypaný vál a jetì ruènì dohnìteme. Tím do
nìho zapracujeme dalí mouku, aby drelo
poadovaný tvar. Vytvoøíme bochánek nebo
váleèek, podle toho, jakou máme oatku. (Je
moné ho péct i ve formì, tam není nutné ruèní
dohnìtení.) Bochánek vloíme do oatky dobøe
vysypané moukou, pøikryjeme utìrkou a
necháme kynout. Kváskový chleba kyne v závislosti na teplotì, vìtinou 8 - 12 hodin. Obecnì
platí, e èím hutnìjí tìsto, tím delí kynutí. Kdy
je chleba vykynutý (zdvojnásobí svùj objem),
rozehøejeme si troubu na 250 st. C a bochník
jemnì pøekulíme z oatky na plech vyloený
papírem. Pøi vysoké teplotì peèeme asi 10
minut, pak troubu ztlumíme na 180 st. C a dopeèeme jetì asi 30 minut. Po upeèení mùeme
chleba potøít rozputìným máslem a necháme
vychladnout. Uchováváme v utìrce.
Výroba je sice zdlouhavìjí, ale chléb z itného
kvásku je krásnì vláèný, nekazí se a je mnohem
zdravìjí, ne kdy je vyrobený pouze pomocí
kvasnic.

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - říjen 2015

-3-

říjen 2015

informace z historie Albrechtièek
Poèátky ochotnického divadla v Albrechtièkách, díl 4.
V prvních tøech mìsících tohoto roku jsme se v
této rubrice tematicky vìnovali poèátkùm
ochotnického divadla  resp. ètenáøskopìveckému spolku Methodìj. Po pøestávce
vyplnìné èlánky z období okupace se mùeme k
pøíbìhu spolku Methodìj znovu vrátit.
Upozoròuji také na èlánek na toto téma, který
byl otitìn v posledním èísle èasopisu Poodøí a
který je mírnì rozíøenou variantou textu
otiskovaného v informátoru (Viz Poodøí, 18.
roèník, 2015, è.1, s. 66-75).

Spoleèenské akce

Pøipomeòme krátce, e Ètenáøsko-pìvecký
spolek Methodìj vznikl v roce 1893 a pùsobil v
oblasti knihovnické, hudební, divadelní a
spoleèenské. První dvì jsme si ji pøiblíili v
únorovém a bøeznovém èísle, dnes nás èeká
oblast spoleèenská.
Spolek pravidelnì poøádal akce pro veøejnost. V
letech 1897-1901 jsou v úèetnictví zmiòovány
spolkové plesy (resp. plesy po valné hromadì) 
podrobnìjí informace k nim vak chybí
(protokolní kniha je dostupná a od roku 1906).
Nejtradiènìjí akce byly Silvestrovské zábavy
 bylo jen velmi málo let, kdy se nepoøádaly.
Dokonce i ve smutném roce 1914, kdy vìtina
èlenù spolku byla ve válce, se spolek seel, by
jen na tichou spolkovou schùzi. Není zøejmé,
nakolik byly tyto zábavy veøejné a nakolik jen
spolkové. Vstupné bylo vdy dobrovolné a
souèástí zábavy byl zøejmì zpìv, divadlo nebo
sólové výstupy.
Nejvìtí a organizaènì nejnároènìjí
spoleèenskou akcí, kterou spolek poøádal, byly
zábavy pod irým nebem, nìkdy oznaèované
jako výlet nìkdy jako obínková zábava,

jednou jako Kácení Máje a ve dvou pøípadech
lo o tematicky zamìøené akce národního
charakteru Hanácká svatba a Slavnost
zruení roboty. Akce byly oblíbené i hojnì
navtìvované, a proto se spolek spoleènì s
hasièským spolkem rozhodl nechat zhotovit 9
stolù a 18 lávek.
V roce 1906 máme díky protokolní knize poprvé
monost nahlédnout do zákulisí pøíprav a
realizace tìchto akcí. V tomto roce se spolek
rozhodl uspoøádat kácení Máje. (27. kvìtna)
Rozhodnutí poøádat tuto akci padlo na schùzi
výboru a 29. 4. 1906. Pøípravy pokraèovaly o
týden pozdìji 8. kvìtna, kde bylo rozhodnuto, co
zaøadit do programu a obèerstvení. K úèelu
organizace této slavnosti spolek dokonce koupil
spisek od A. Píe o poøádání národních slavností.
Kulturní program zajiovali jednak hudebníci,
kteøí za svou produkci dostali 44K a také spolek,
který nacvièil sbory. Souèástí oslav byla také
tombola a draení dortu. Pilo se pøedevím pivo
 vypilo se ho tenkrát dost  více ne 600 pùllitrù
(za 188 K), naproti tomu víno se pilo jen málo (za
3K 50h). K jídlu si lidé mohli koupit uzenky, chléb
a vuøt a také tzv. Buffet (tj. sladké zákusky),
který napekla dìvèata. Zajímavé je ostatní
zboí, které spolek pøi akci prodával. Jednak to
byla tzv. pota a ertovné pohlednice a
jednak sklenice s uchy. Prodávání sklenic bylo
øeení problému do èeho nalévat, který se dnes
vìtinou øeí jednorázovými kelímky 
návtìvník si koupil sklenici a z té pak pil a
nakonec si ji i odnesl domù. Veèerní osvìtlení
zajistily lampiony a svíèky. A samozøejmì
nechybìlo vstupné. Akce byla na tehdejí úroveò
velká a tomu odpovídala i trba. Èistý pøíjem z
této akce byl 179K 41h. (Pro porovnání, pivo
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tehdy stálo okolo 30h).
Podle podobného scénáøe se organizovaly
spoleèenské akce i v dalích letech. V srpnu
1907 to byla Hanácká svatba, co byla
doínková slavnost, její souèástí byla
inscenovaná hanácká svatba. Hospodáøem
svatby byl zvolen Felix najdar s hospodyní,
starostou ze strany nevìstiny Felix Huvar (fojt) s
hospodyní. Vstupné se vybíralo hned dvakrát 
jednak na výletiti a jednak pøi veèerní zábavì.
Dále se také vybíralo do ita, pøi zatahování,
za svatební koláè a za kytièky. Podobnì jako u
kácení Máje i zde se pilo pivo a prodávaly
sklenice s uchy, jedly uzenky s chlebem a koupit
se dal i buffet. Prodávala se také pota a
lampiony.
O rok pozdìji oslavil spolek venkovní akcí 60leté
výroèí zruení roboty. Slavnost za pøíèinou
osvobození od roboty zmiòoval ve svých
pamìtech ji Vincenc Janáèek. Tenkrát v roce
1848 oslavy trvaly 3 dny a vichni úèastníci byli
hotìni na obecní útraty. Slavnost zruení

roboty v roce 1908 byla skromnìjí
pøipomínkou 60letého výroèí této události.
Trvala jen jeden den, ale byla hojnì navtívená.
Byla to vak poslední tematická slavnost. V
dalích letech poøádal spolek tzv. výlety. V
èervenci 1909 to byl spoleèný výlet hasièskoètenáøský, v roce 1910 a 1911 spoleèný výlet s
Národní jednotou. Byly to spoleèenské akce v
podobném duchu, jako pøedchozí léta  tj.
vstupné, párky, bufet, hudba , jen obèas dolo k
drobným zmìnám  napø. v roce 1909 se místo
sklenic se prodávaly hrnky a v prodejních
artiklech pøibyly doutníky, v roce 1910 pøibyla
kavárna s nabídkou kávy a èaje. V roce 1910 stojí
za zmínku zlepovák ohlednì sklenic  ty se
sice prodávaly tak jako jiná léta, kromì toho ale
bylo moné si sklenici pùjèit od hostinského,
který tam pivo èepoval. Záloha èinila 40h,
pøièem konzument pøi vrácení sklenice obdrel
zpìt 30h.
Pokraèování pøítì
Milan Myka, kronikáø

informace ze základní a mateøské koly

Opìt sbíráme starý papír

Po úspìchu v soutìi Zelený strom v minulém kolním
roce ( 1. místo v kategorii prùmìr na áka ) se nae kola
znovu pøihlásila do dalího roèníku.
Chtìli bychom opìt poprosit vechny spoluobèany o
pomoc pøi sbìru starého papíru. K tomuto úèelu je u koly
pøistavena modrá plastová nádoba, do které mùete papír
vhodit.
Dìkujeme
Perlièky z naí kolièky
Mládì feny je fenice.
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DÌTSKÝ KLUBÍK CVRÈCI

DÌTSKÝ KLUB CVRÈCI ALBRECHTIÈKY ZVE
VECHNY NA

DÌTSKÝ BAZÁREK
Pøijïte si nakoupit - Pøijïte si prodat, co u doma
pøekáí - Tøeba se Vám i výmìnný obchod podaøí.
Prodat mùete cokoliv, co se týèe dìtí. Obleèení,
hraèky, potøeby pro mimi, zvládneme i vìtí
kousky, maximálnì do velikosti cestovní postýlky. Koèárky na tomto roèníku prodávat nebudeme.
KDY: 31. øíjna 2015
KDE: Albrechtièky SOKOLOVNA nebo KD.
(Zmìna vyhrazena, dle poètu prodávajících.
Bude upøesnìno.)
V KOLIK hodin: 9:00  13:00
(dle zájmu mùeme i déle )
VSTUP ZDARMA

PRODÁVAJÍCÍ: Stùl / 50,Prodávající by mìli dorazit minimálnì o 30 minut
døíve.
Rezervace stolu do 20.10.2015 na emailové
adrese petrabarova@email.cz nebo na FB v
události DÌTSKÝ BAZÁREK https://www.facebook.com/events/906567332744525/
Zasláním 50,- Kè na toto èíslo úètu 6701002201932284/6210 potvrdíte svou rezervaci.

Pozvánka

Obec Albrechtièky a spolek zahrádkáøù organizují ve støedu 28.10.2015 v IC DØEVÌNICE

prodej DUIÈKOVÉHO ZBOÍ

(ivé kvìty øezané i v kvìtinaèi,vìneèky,suchá vazba,svíèky atd.)
PRODEJ SE USKUTEÈNÍ OD 9.00 do 12.00 hod.

Národní házená - rozlosování podzim 2015
Datum
2.10.2015
3.10.2015
11.10.2015
17.10.2015
18.10.2015
23.10.2015
25.10.2015

Èas
17:00
9:00
10:00
14:00
10:00
17:00
10:00

Domácí
Svinov
Vítkovice
Albrechtièky
Rokytnice
Albrechtièky
Vítkovice
Albrechtièky
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Hosté
Albrechtièky
Albrechtièky
Stará Ves
Albrechtièky
Studénka
Albrechtièky
Svinov

Kategorie
OP mui A
mladí áci
OP mui A
mladí áci
mladí áci
OP mui A
mladí áci
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Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
M Stavba rodinných domů
M Zateplení fasád
M Kompletní opravy starších objektů
M Kompletní rekonstrukce koupelny
M Zámkovou dlažbu,vyzdění okrasných plotů, opravy komínů
M sádrokartonářské práce
M Možnost zajištění elektro a vodoinstalaterských prací
M Pronájem trubkového lešení

Mobil: 604 675 100
e-mail: bartos36@seznam.cz
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informace ze svìta humoru

Humor na téma - VZNIK ÈSR

zdroj www.reflex.cz

Murphyho zákony§ - Mezilidských vztahù
1. definice: -Èlovìk je tvor spoleèenský, dobøe mu tak.
2. Zákon lidské vrtohavosti: - kadý by rád, aby si ho lidé vimli, ale nikdo nechce, aby na nìj vichni
civìli.
3. Zákon astného manelství: - Délka manelství je nepøímo úmìrná nákladùm na veselku.
4. První zákon pro enaté pány: Vzápìtí po manelèiných narozeninách zjistíte, e dárek, který jste ji
dali, o polovinu zlevnili.
z èeho vyplývá: Pokud jde náhodou s Vámi, vezme si do hlavy, e jste na ní zase chtìli uetøit.
5. Druhý zákon pro enaté pány: Vá soused kupuje pro svou enu vdycky vhodnìjí dárky, ne
dáváte vy té své.
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