INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2015

Fotografie - Podzim v poodøí

Rybník Kotvice

Foto: Radomír Volek © 2005

informace z obecního úøadu

Kotlíková dotace

Èeská republika se dlouhodobì potýká se zneèitìným ovzduím, pøièem velkou mírou se na
nìm podílí sektor lokálního vytápìní domácností.
Jinak øeèeno látky, které zpùsobují váné potíe
dýchacího ústrojí, jsou nejèastìji obsahem spalin
ze zastaralých ruènì plnìných uhelných kotlù v
domácnostech. Takových kotlù, je podle odhadù
MP pøes 350 tisíc po celé Èeské republice.

Obec Albrechtièky

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

Cílem dotaèního programu je do roku 2020
vymìnit minimálnì 80 tisíc kotlù po celé Èeské
republice.
Ministerstvo ivotního prostøedí spustilo oèekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci
Operaèního programu ivotní prostøedí - opatøení
2.1, kde budou moci peníze z evropských fondù
vyuít pøímo obèané. Dotace jsou urèeny na
výmìnu starých neekologických kotlù na tuhá
paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu,
uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné èerpadlo,
plynový kotel nebo solární systém.
Zástupci Krajského úøadu Moravskoslezského
kraje budou 16. listopadu 2015 v malém sále
Domu kultury v Bílovci v dobì od 13:00 do 16:30
hod. podávat informace a konzultace k získání
tzv. Kotlíkové dotace.
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Upozornìní z úøadu práce

Do konce roku 2015 si musí
dritelé doèasných prùkazù
osob se zdravotním postiením
(OZP) a prùkazù mimoøádných
výhod tyto prùkazy vymìnit za
nový prùkaz osob zdravotnì postiených. V
pøípadì, e tak neuèiní, nebudou moci po
1.1.2016 vyuívat ádné benefity a nároky, které

jim z vlastnictví prùkazu vyplývají.
Úøední hodiny na
takto :
Pondìlí a støeda:
Úterý a ètvrtek:
Pátek - objednaní:

Úøadu práce v Bílovci jsou
8 - 12, 13 -17 hodin
8 - 11 hodin
8 -11 hodin

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.

informace z obce

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 1. místo.

RECEPT NA ZLATÝ ALBRECHTIÈSKÝ
CHLÉB podle Aneky Antoíkové

Suroviny:
150g vloèek
100 g grahamové mouky
100 g itné mouky
200 g hladké penièné mouky
300 g polohrubé penièné mouky
100 g vlaských oøechù
50 g sluneènicových semínek
20 g soli (hrubozrnná bílá)
350 ml vody
1 balíèek drodí sueného
Postup: Suroviny smícháme a zpracujeme v øidí
tìsto, necháme vykynout v teple (v domácí
pekárnì 1,5 hodiny). Peèeme na 200 C v nádobì
s poklièkou 30 minut a potom jetì 15 minut bez
poklièky.
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Podzimní flora olomouc - 3.10.2015
Ten, kdo Floru nenavtívil,
mìl by velmi litovat,
nám se zájezd velmi líbil,
proto o nìm budu psát.
Detivé poèasí vystøídala slunná sobota, ideální
èas na výlet na Floru do Olomouce. Autobus
zaplnìný do posledního místeèka, dorazil na
místo urèení a my se vnoøili do víru voòavé podzimní Flory. Nespoèet stánkù se zboím praktickým, rostlinným, chutným i tekutým, bájeènì
doplnil výstavu ovoce, zeleniny a kolkaøských
výpìstkù Flora Olomouc 2015 - podzimní etapa.
Velmi nevedním se ukázalo vyuití jízdních kol
jako dekorace. Právì kombinace kola a zahrádky,
která k sobì neodmyslitelnì patøí, si vzala za své
tato jubilejní dvacátá celonárodní výstava.

Zrak pøecházel, sliny se sbíhaly, penìenky se
tenèily, ale výlet stál za to! A my se u vichni
moc tìíme na pokraèování skvìlého zájezdu .
tøeba na JARNÍ FLORU OLOMOUC?!
Spokojená úèastnice zájezdu.

informace z historie Albrechtièek

Divadelní èinnost spolku Methodìj
Divadelní èinnost spolku Methodìj
Divadelní èinnost spolku od zaloení do roku
1906 mùeme rekonstruovat jen zbìnì z
úèetnictví a z nìkolika zmínek v kronice obce.
Èinnost od roku 1906 lze rekonstruovat úplnìji a
podrobnìji díky dochovaným zápisùm z jednání
výboru spolku.
Ohlednì úèetnictví jako zdroje informací je nutno
zmínit, e absence pøíjmu za divadelní
pøedstavení nemusí vdy nutnì znamenat, e se
divadlo nehrálo. Napø. v roce 1906 najdeme v
úètech pøíjmy pouze z jednoho divadla, ale z ji
dochovaných zápisù z jednání spolkového
výboru víme, e se konala divadla dvì. Výtìek
toho druhého, prosincového (40 K) byl toti
ihned vìnován panu naduèiteli na kolní
pomùcky a v úèetnictví zcela chybí. Z tohoto

dùvodu je potøeba statistiku do roku 1906 brát
jako orientaèní.
Pøíjmy z divadla se objevují v úètech ji v roce
1894  tehdy se hrálo 15. dubna. Název kusu,
který se hrál, ale není uveden. Jevitì v té dobì
ji zøejmì nevyhovovalo potøebám a tak se dalí
pøedstavení odehrálo a na novém jeviti v roce
1898. Byl to kus Pravá láska vítìzí, kterou
spolek sehrál v únoru a bøeznu. Výtìek tehdy
èinil za obì divadla necelých 23 zl. Následující
rok jsou v úèetnictví zavedeny pøíjmy ze dvou
divadel  z 12. bøezna 1899 a 10. prosince 1899.
Divadelní kusy nejsou zmiòovány, ovem ve
stejný rok byly koupeny jakési divadelní hry od
olce a Neuberta. Dalí divadelní pøedstavení
následovaly více èi ménì pravidelnì kadý rok.
Urèitou pravidelnost vidíme v termínech, kdy se
pokraèování na stranì 4
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rok
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

Datum a název akce
Není záznam o divadelním pøedstavení
15. 4.  Divadlo (název neuveden)
Není záznam o divadelním pøedstavení
Není záznam o divadelním pøedstavení
Není záznam o divadelním pøedstavení
20. 2.  divadlo (název neuveden)
Bøezen  divadlo (název neuveden)
9. 10.  divadlo (název neuveden)
12. 3.  divadlo (název neuveden)
9. 12.  divadlo Tvrdohlava
17. 2.  Divadlo Lucifer
8. 12.  divadlo Sedl. Zlatodv.
Není záznam o divadelním pøedstavení
22. 2.  Divadlo (bez názvu)
14. 2.  Divadlo (bez názvu)
11. 12.  Divadlo (bez názvu)
pøíjem za divadlo v úètech není
25. 2.  Divadlo Køí u potoka (s hudbou)
Prosinec (na Mikuláe)  Divadlo Otèená
14. 4.  divadlo Na horách (s hudbou)
Mikuláské divadlo (zábava)
Bøezen  divadlo Èerný køí v lese (bez hudby)
3. 5.  divadlo Praské vadlenky (hrál divadelní soubor Lubina z Petøvaldu)
Mikuláská zábava
Únor  divadlo Palièova dcera
15.12.  Paní Marjánka, matka pluku
Kvìten  divadlo Lumpacivagabundus (s hudbou
Bøezen  divadlo Nièema
5. 11.  divadlo Vodní drustvo
10. 12.  divadlo Èeské amazonky
Silvestrovská zábava
26. 12. 1913  divadlo Gorali (repríza)
Není záznam o divadelním pøedstavení
12. 12.  divadlo Èerný køí v lese (s hudbou)
Není záznam o divadelním pøedstavení
Není záznam o divadelním pøedstavení
Není záznam o divadelním pøedstavení
Není záznam o divadelním pøedstavení

Zisk

9K 18h
40K
8K 96h
68K 68h
34K 98h
30K 84h
51K 99h
30K 24h 25K
47h
13K 3h
27K 79h
14K 11h
11K
12K 64h
32K 52h

pokraèování na stranì 5
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divadla hrála. Lze vypozorovat snahu uvádìt dvì
divadla roènì. Vìtinou se první divadlo hrálo v
únoru nebo bøeznu a to druhé na Mikuláe. To
mikuláské bylo od roku 1907 uvádìno jako
Mikuláská zábava, nicménì v úèetnictví
nechybìl úèet za holièe, co nasvìdèuje tomu, e
souèástí zábavy bývalo i nìjaké divadlo. Nìkdy
je divadelní kus pøímo jmenován. Není tøeba
pøipomínat, e tradice divadelních her na
Mikuláe se udrela dodnes.
V roce 1910 se Mikuláská zábava výjimeènì
nekonala, divadlo tehdy sehrály kolní dìti
(Krakono), pøièem si jevitì vypùjèili od spolku
Methodìj.

Úètování po divadle

Úètování probíhalo øádovì ve dnech po uvedení
divadla vdy na schùzi výboru. Zatímco v
úèetnictví je uvedena jen celková suma (zisk), v
protokolní knize je vyúètování velmi podrobné.

Pøíjem

Pøíjem byl vìtinou tvoøen vstupným. To tehdy
nebylo dobrovolné, jak je tomu v Albrechtièkách
dnes, ale pevnì dané a pozdìji dokonce
odstupòované podle kvality místa. Poprvé se
rozdìlování vstupného objevuje v zápise ze 7.
kvìtna 1908, kdy v Albrechtièkách vystupoval
spolek Lubina z Petøvaldu. Tehdy se prodalo 18
lístkù na I. místo k sezení á 82h, 45 lístkù na II.
místo k sezení á 62h a 100 lístkù ke stání á 32h.
Urèitì to bylo dle návtìvnosti spíe
nadstandardní pøedstavení  za 162 lístkù byl
hrubý pøíjem 86K (vìtinou se pøíjem pohyboval
kolem 50K). Je mono se domnívat, e
odstupòování vstupného byla praxe
petøvaldského souboru a spolek Methodìj ji
pøevzal.
O rok pozdìji se vybírala za místa k sezení stejná
èástka a za místa k stání o desetník více, v roce

1910 se cena za místo k stání znovu sníila na
32h. V tomté roce bylo rozhodnuto, aby se
pøítì vstupné vybíralo za I. místo 82 h, II. místo
62h, III. 42 h, k stání 32h. Zda toto rozhodnutí
bylo uskuteènìno, není zøejmé, protoe v roce
1911 není pøíjem za vstupné specifikován, roku
1912 se divadlo nehrálo, v roce 1913 byly ceny
odliné 70h/50h/30h, a koneènì v roce 1916
(bìhem války!) byly ceny 1K/70h/40h.
Ke vstupnému na stranì pøíjmù nìkdy pøibyly
dary jednotlivcù, o Mikulái pak také nìkolik
korun za doruèení Mikuláských dárkù (neboli
také porto dárkové).

Výdaje

Výdaje se liily podle typu a nároènosti
uvádìného divadla. Nikdy ale nechybìl úèet za
holièe, který byl vìtinou 5K, výjimeènì 6K nebo
7K a také úèet hostinského. Souèástí výdajù byly
vìtinou také národní kolky, které se lepily na
vstupenky a výdaje za povolení ke høe, pozvánky
(pøespolním i jednotlivcùm), plakáty, nìkdy také
za divadelní kníky, potøeby ke kulisám (laky,
høebíky apod.), potøeby k maskování, a osvìtlení
a svìtelným efektùm (svíèky, bengálský oheò,
resp. práek)  elektøina tehdy v Albrechtièkách
jetì nebyla zavedena.
Nìkdy se také hradilo pùjèovné kostýmù. Jednou
si spolek nechal dovést kroje dokonce a z Prahy.
To hrál hru Marjánka, matka pluku a za dovoz
krojù zaplatil 19K 16h  tedy témìø tøetinu pøíjmu
ze vstupného.
Nìkdy, konkrétnì ètyøikrát, byly souèástí
vyúètování také výdaje za hudebníky a
obèerstvení pro nì. Byly to divadla Køí u
potoka (1906), Na horách (1907),
Lumpacivagabundus (1910) a Èerný køí v
lese (1915). (Pokraèování pøítì)
Milan Myka, kronikáø

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - listopad 2015

-5-

listopad 2015

informace z kultury a sportu

DÌTSKÝ KLUBÍK CVRÈCI

Dìtský bazárek

Dìkuji vem kteøí se jakkoliv podíleli na pøípravì
akce Dìtský bazárek.
I pøes to, e to byl první roèník a neoèekávali jsme
"velký nával", povaujeme akci za úspìnou a u
teï pøemýlíme nad jarním termínem.
za dìtský klubík Cvrèci - Petra Bárová

POZVÁNKA
Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá Pøátelské posezení pro eny
v pátek 27. listopadu 2015 v 17 hodin v malém sále sokolovny.
Zároveò vechny zveme na výstavku ruènì vyívaných obrázkù.
Obèerstvení zajitìno,tìí se na Vás poøadatelé!
Srdeènì zvou poøadatelé!

POZVÁNKA

SDH Albrechtièky
Výbor sboru dobrovolných hasièù v Albrechtièkách

zve vechny své èleny na

Výroèní valnou hromadu
která se uskuteèní 4. 12. 2015 od 17.00 hodin v Kulturním domì.
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POZVÁNKA
Obec Albrechtièky a místní spolek zahrádkáøù poøádají

VÁNOÈNÍ VÝSTAVU
Která se bude konat v IC DØEVÌNICE v Albrechtièkách
Sobota, nedìle 5.- 6.prosince 2015 v 9-16 hod.
Pondìlí 7.prosince 2015 v 9-12 hod.
Vichni jste zváni jak k posezení u svaøáku a domácích zákuskù,
tak k prohlídce i nákupu vánoèních dekorací. Potìí nás kadý návtìvník. Vstupné dobrovolné

POZVÁNKA
V sobotu 28. listopadu v 17 hodin se bude konat v prostoru u poty

4. rozsvícení vánoèního stromeèku,
na které srdeènì zveme vechny obèany.
Opìt bude pøipraveno hudební vystoupení a nìco dobrého na zahøátí. Pro
dìti bude pøipravena Jeíkova potovní schránka, do které mohou vhodit
svùj dopis pro Jeíka.

Dopis pro Jeíka
To, e na Boím Daru bydlí Jeíek a e tu vyøizuje svou potu, moná mnoho dìtí ani jejich
rodièù neví. Do Jeíkovy speciální potovní
schránky mùe kadý dìtský i dospìlý návtìvník bìhem celého roku vkládat svá pøání. V
prosinci pak pøání rozele Jeíek adresátùm. Ti,
kteøí se na Boí Dar nedostanou osobnì, mohou
svá pøáníèka zaslat na tamní potu. V loòském
roce jste mu poslali pøes 45 tisíc dopisù a Jeíek
ví, e jich letos dostane jetì víc. Ale nebojte se,
Jeíek se svými pomocníèky urèitì zvládne
vechny pøeèíst a odpovìdìt kadému, kdo mu

napíe.
Napite mu o vem, co hezkého vás v celém roce
potkalo, co vás trápí nebo i o tom, co se vám
tøeba nepovedlo. Jeíek vám vem odpoví
osobním dopisem. Poradí tomu, kdo to bude
potøebovat, utìí starosti a dodá sílu a radost do
dalího roku. Kadý má právo vstoupit do pohádkového svìta èeského Jeíka. Vstupenkou je
právì vá dopis.
Dopisování s Jeíkem se øídí nìkolika pravidly:
1.
Dopis Jeíkovi nebo své vánoèní pøání
mùete napsat èi nakreslit na pøedtitìný vzor
pokraèování na stranì 8
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informace z Adventu a vánoc
(http://www.ceskyjezisek.cz/soubory/dokumenty/Dopis_pro_Jeziska_2015_web.pdf)
nebo i na svùj èistý papír.
2. Mùete psát o vem, co vás tìí nebo
trápí, nebo Jeíkovi poslat jen své vánoèní pøání,
ale pite èitelnì, aby nemìl Jeíek s pøeètením
dopisu problémy.
3. A budete mít dopis hotový, nezapomeòte
v nìm èitelnì uvést své jméno, pøíjmení a celou,
pøesnou adresu, na kterou má být Jeíkova
odpovìï doruèena.
4. Pokud vám jetì nebylo 18 let, poproste

rodièe, zákonného zástupce èi paní uèitelku, aby
vám dopis zkontrolovali, napsali èitelnì své
jméno a pøíjmení a zároveò se podepsali.
5. Dopis pøineste na slavnostní rozsvícení
vánoèního stromeèku a vhoïte do Jeíkovy
potovní schránky. Pøedtitìný vzor dopisního
papíru bude k dispozici ve kole, kolce a na
obecním úøadì. Dopisy nemusí být v obálce. Dìti,
které se rozsvícení stromeèku nemohou zúèastnit, ale rádi by dopis Jeíkovi poslali, ho mohou
donést na obecní úøad nejpozdìji v pondìlí
30.11.2015 do 15:00 hod.

POZVÁNKA
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve spolupráci s Obecním úøadem poøádají
v sobotu 5. prosince 2015 v 16:00 hod. v Kulturním domì

MIKULÁSKOU BESÍDKU.
Divadelní soubor sehraje novou pohádku:

Pohádka o Honzovi a víle Rozárce

Na vechny dìti se tìí Mikulá, andìlé a èerti.

POZVÁNKA
Z a M Albrechtièky zvou irokou veøejnost na tradièní pøedvánoèní

Jeíkovu dílnu
kde si kadý za drobný poplatek mùe vytvoøit originální vánoèní ozdobu  andìlíèka.
Pøijïte v sobotu 12. prosince 2015 v dobì od 10 - 17 hod. do Z v Albrechtièkách.
(pozor zmìna  z prostorových dùvodù se letos dílnièka koná v prostorách Z)
Souèástí této dílny bude i výstava vánoèních andìlù z rùzných materiálù dìtí Z a M, a monost
výroby originálního pískového obrázku (více na www. piskohrani.cz).
Výtìek z celé akce bude zaslán na konto Dobrý andìl, pøijïte nás podpoøit.
Pøipraveno je i malé obèerstvení. Pøijïte se inspirovat a uít si pøedvánoèní atmosféru.
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POZVÁNKA

v sobotu 28.11. od 10:00 do 17:00
v neděli 29. 11. od 10:00 do 16:00

ADVENTNÍ VÝSTAVKA
Můžete se třeba jen inspirovat a nebo si i zakoupit:
adventní věnce (na stůl, na dveře i na hřbitov) moderní i tradiční, svícny,
vánoční dekorace, hrnkové květiny, šperky a jiné malé dárečky a drobnůstky.
Občerstvení pro zahřátí zajištěno...
Těším se na Vás v IC Dřevěnice Albrechtičky
Jana Kubošová – svatební salon

POZVÁNKA
Dívèí barokní soubor

Luce Del Sole
Vás srdeènì zve na
adventní koncert staré hudby
a ochutnávku svaøákù a punèe

12. 12. 2015
v 16 hod.
v kostele Sv. Mikuláše v Albrechtickách
Alena Juøenová a Monika Pospíšilová - zpìv, Zuzana Andrýsková - pøíèná a zobcová flétna
Anežka Tesaøíková - cembalo
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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 - 17.listopad 1989

zdroj www.douba.cz

Murphyho zákony§ - Mezilidských vztahù
1. První Murphyho zákon pro vdané eny: -Kdy svému manelovi naøídíte, aby nezapomìl koupit pìt
vìcí, a pak si vzpomenete, e by mohl pøinést jetì jednu dalí, první dvì z pùvodních pìti urèitì
zapomene.
2. Druhý Murphyho zákon pro vdané eny: - Kdy na dovolené vyfotíte manela, vypadá na snímcích
daleko lépe ne vy, kdy vás fotí on.
3. Tøetí Murphyho zákon pro vdané eny: - A rozdìlíte práci v domácnosti jak chcete, vaemu
manelovi vdycky pøipadne ta lehèí pùlka.
4. Janina teorie lásky: Láska je, kdy ena nikdy nedostane to co oèekává, a mu nikdy neoèekává to,
èeho se mu dostane.
5. Zákon milování: Milování je jediná døina, která stojí za to.
6. Pravidlo manelského loe: Vdycky usne døíve ten, který chrápe.
7. Denistonùv zákon: Být sluný je u samo o sobì trestem.
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