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Fotografie - zima v okolí Albrechtièek

Pøíjezdová komunikace do obce
Zima je zde meteorologicky ji druhý mìsíc.
Venku to ovem zatím tak nevypadá, take jako
úvodník do lednového èísla Informátoru si dovo-

luji zveøejnit fotografie ze 4. prosince roku 2010.
A máme trochu pøedstavu jak ta zima vypadá.
Radomír Volek

Obec Albrechtièky

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

Les mezi rybníkem a pøíjezdouvou komunikací
Foto Radomír Volek © 2005
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leden 2016

informace z obecního úøadu

Ceny vodného a stoèného pro rok 2016
Nové ceny budou uplatnìny po prvním odeètu
mìøidel následujícím po 1. lednu 2016.

SmVaK Ostrava a.s. oznamuje,
e na základì usnesení pøedstavenstva byly v
souladu s platnou legislativou schváleny nové
ceny vodného a stoèného s úèinnosti od 1. ledna
2016 takto:
Voda pitná
(vodné) 40,70 Kè/m3
(vè.15% DPH)
Voda odvedená (stoèné) 37,18 Kè/m3
(vè. 15% DPH)

Obec Albrechtièky oznamuje, e
na základì pøepoètu finanèní
analýzy pro získání dotace na
stavbu Kanalizace a ÈOV
Albrechtièky, je stanovena cena
stoèného pro rok 2016:
Voda odvedená (stoèné) 36,32 Kè/m3
(vè. 15% DPH)

dTest  nabídka spolupráce

Rádi bychom Vám pøedstavili nový projekt, který
pomùe spotøebitelùm získat výhodnìjí a
levnìjí dodávky elektøiny a plynu. V posledních
letech sice ceny energií klesají, pøesto jsme
pøesvìdèeni, e mnohé domácnosti platí za
elektøinu a plyn více, ne je nutné. Proto jsme se
rozhodli uspoøádat hromadnou zmìnu dodavatelù energií
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, do ní se mùe
zapojit kadý spotøebitel, který má na své jméno
vedené odbìrné místo v kategorii domácnost.

Registrace je jednoduchá, zdarma a zcela nezávazná.
Jak funguje hromadná zmìna dodavatelù energií
s dTestem?
1. Pøihlásit se lze do 10.2.2016 na stránce
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, kde rovnì
získáte blií informace.
2. V akci dodavatelù vyjednáme nejlepí monou
nabídku pro vechny spotøebitele.
3. V bøeznu 2016 tuto nabídku zaleme spotøebitelùm a ti se pak rozhodnou, zda ji pøijmou.
4. O dalí náleitosti spojené se zmìnou dodavatele se postará nový dodavatel.
Mgr. Luká Zelený
vedoucí právního oddìlení dTestu

Sbìr tukù a olejù
Pøipomínáme obèanùm, e mají monost si na obecním úøadì vyzvednout kbelík na potravinové
tuky a oleje. Sbìrná nádoba na tuky se nachází na chodbì obecního úøadu.
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leden 2016

informace z historie Albrechtièek

Divadelní èinnost spolku Methodìj
Spory mezi Methodìjem a køesanskosocialní stranou

Pøi vyprávìní o ètenáøsko  pìveckém spolku
Methodìj se nemùeme vyhnout tématu sporù
mezi spolkem a køesansko  sociální stranou.
Pro pøesnou rekonstrukci sporu chybí
podrobnìjí záznamy, avak i z toho mála, co se
dochovalo, je patrné, e budoucí prvorepubliková
rivalita mezi Sokoly (nástupce spolku Methodìj)
a Orly má koøeny minimálnì na poèátku 20.
století. Zdá se, e pøi vzniku ètenáøsko 
pìveckého spolku byly vztahy jetì korektní
(prvním pøedsedou byl Vincenc Dressler, který se
hlásil ke stranì køesanské), ale na pøelomu
století dolo ke zhorení vztahù. Karel Pavlík,
který sice v oné dobì byl jetì malé dítì, ale
zapsal události podle vyprávìní svého otce, ono
zhorení pøisuzoval správci koly Frantiku
Hradilovi. Ten mìl jako pøedseda spolku
Methodìj prosazovat v èasopisech a pøednákách svùj protináboenský kurz, tehdy zvaný
pokrokový. Zmiòuje ve své kronice mimo jiné
napø. jednu pøednáku, kde padlo mnoho výrokù,
které se dotkly náboenského cítìní pøítomných
èlenù spolku, a ti na protest odeli.
Následovala stínost na pøednáejícího, kterým
byl místní uèitel Al. Jureèka, a jeho pøeloení
jinam. Karel Pavlík ve svých pamìtech také
zmiòuje, e uvìdomìlí katolíci ze spolku
Methodìj vystupovali, a e si pozdìji, kdy do
obce pøiel P. Bøeèka, zaloili odbor køesansko 
sociálního dìlnictva a pozdìji tìlocvièný odbor
Orla. Èasovì mùeme poèátky sporu datovat
kolem roku 1907. P. tìpán Bøeèka, kooperátor z
Klimkovic, pøiel do obce po odchodu faráøe
Filipa Pospíila na podzim roku 1907 (23. 10.).
Pobyl zde sice jen asi tøi mìsíce - ji 29. ledna
1908 se stal administrátorem v Monovì  ale
bìhem této velmi krátké doby opravdu stihl

zaloit odboèku køesansko  sociálního
sdruení, jak potvrzuje farní kronika.
V zápisech spolku Methodìj se zmínky o
konfliktech s køes. spolkem objevují hned v roce
1908  tedy krátce po vzniku tohoto sdruení.
Dne 11. bøezna 1908 øeil výbor spolku ádost p.
Táborského o zapùjèení divadelního jevitì pro
køes.-soc. stranu:  po delím rozhovoru usnáí
se, aby se p. Táborskému odpovìdìlo, e èten.
spolek jevitì nezapùjèí z té pøíèiny, e køes.soc. strana v Albrechtièkách ètenáøský spolek
nikterak nepodporuje a spíe mu kodí. (Dokladù
je dosti). V opaèném pøípadì, e by byl spolek
ochoten jevitì zapùjèiti. Odpovìï má se státi
písemnì.
Ve stejném roce se pøestaly v úèetnictví
objevovat pøíspìvky od obce. Zda tato zmìna
souvisí s výe uvedenou událostí, není známo.
Obecní kronikáø Frantiek Hradil zmíòuje, e
pøíspìvek z obce byl zruen na návrh jednoho
èlena ji v roce 1905 (v úèetnictví jsou vak
zaúètovány pøíspìvky i v roce 1906 a 1907).
Konflikty pokraèovaly dál a zøejmì mìly vliv i na
veøejný ivot v obci. V kvìtnu roku 1909 se toti
konaly obecní volby. Výsledek v I. volièském
sboru byl napaden a volby v tomto sboru se
musely opakovat 30. èervence a potom po
dalím rekusu znovu 8. øíjna. Na výsledku
voleb se nic nezmìnilo, jen se oddálil nástup
nového výboru. Nový výbor byl nepochybnì
naklonìn spíe stranì køesansko-sociální, co
se projevilo velmi brzy. Dne 19. listopadu byl
novým hospodáøem obecního hostince
jmenován nám ji známý Vincenc Dressler, ten
pak ihned poslal spolku Methodìj výzvu, aby
 do 8 dní vyklidil svìtnici v ní má jevitì . Za
této situace byl povìøen pøedseda spolku:  aby
pøi odebírání místností obec. hostince novým
hospodáøem (výborem) zasadil se o to, by jevitì
pokraèování na stranì 4
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leden 2016

informace z historie Albrechtièek
èten. pìv. spolku buïto nadále zùstalo v
místnosti obec. hostince nebo aby obecní výbor
postaral se o jinou vhodnou místnost pro jevitì
z toho dùvodu, e èten.  pìv. spolek ji po 13
let s povolením obec. výboru nejen místnosti
pro jevitì, ale i vedlejí místnosti v nynìjím
hostinci bez závady pouívá. K dohodì ale
zøejmì nedolo, protoe v lednu pøítího roku
na dotaz, kam bylo sklizeno spolkové jevitì,
odpovìdìl pøedseda spolku tìpán Huvar (mj. i
zároveò nájemce obecní hospody):  e

doposud není jevitì na patøièném místì, ale e
prozatímnì uloeno jednak na chodbì, jednak v
horní svìtnièce p. hostinského a jednak na
pùdì. O stálé umístìní na pøíèkách na chodbì
prý se postará sám pan pøedseda.
Spory pokraèovaly i nadále, náznaky nìkterých
z nich mùeme objevit i v dochovaných
písemných pramenech, jejich analýza ale ji
pøekraèuje zamýlený rámec tohoto èlánku.
Pokraèování pøítì
Milan Myka, kronikáø

informace z kultury a sportu

Zájezd do divadla

Obec Albrechtièky poøádá dne 27. 2. 2016 zájezd do divadla Jiøího Myrona v Ostravì na
pøedstavení muzikálu,

SUNSET BOULEVARD.
Muzikál Sunset Boulevard, který vznikl podle stejnojmenného filmu Billyho Wildera, patøí k
vùbec nejlepím dílùm Andrewa Lloyda Webbera.
Vstupenky je moné zakoupit na obecním úøadì, cena vstupenky je 130,- Kè. Odjezd autobusu bude v 17.30 hod. od poty.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci lednu 2016, oslaví své ivotní jubileum
paní Seltenreichová Marie - 70 let
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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leden 2016

informace ze základní a mateøské koly

Zápis do 1. roèníku Z

Øeditelka Z a M Albrechtièky oznamuje, e zápis do 1. roèníku Z pro kolní rok 2016 2017 probìhne v úterý 26.1.2016 ve 14 hodin v budovì koly. Rodný list dítìte s sebou.

Nadace Dobrý andìl
Z a M Albrechtièky zaslala z výtìku Jeíkovy vánoèní dílny, konané 12.12.2015,
èástku 1000,- Kè na konto nadace Dobrý andìl. Vem, kteøí se této akce zúèastnili a
pøispìli, dìkujeme.

Termíny plesù
16.1.2016
23.1.2016
23.1.2016
29.1.2016
6.2.2016

 Dìtský makarní ples  Sokol Albrechtièky, Sokolovna
 Skautský ples pro dìti  Junák Albrechtièky, Kulturní dùm
 Skautský ples pro dospìlé - Junák Albrechtièky, Kult.dùm
 Obecní ples  Obec Albrechtièky, Kulturní dùm
 Hasièský ples  SDH Albrechtièky, Sokolovna

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - leden 2016

-5-

leden 2016

inzerce
Masáže v Albrechtičkách

Chvíle Pohody
Mým pøáním je, abyste byli spokojeni, cítili se pøíjemnì a Vae tìlo i due získali potøebnou
energii, zdraví a sílu.
Chvíle Pohody pøináím prostøednictvím M A S Á  Í:
+ klasická (sportovnì rekondièní) - masá zad, celých nohou a rukou, bøicha, íje
+ relaxaèní - thajská olejová masá zad a rukou zezadu, zepøedu a nohou zezadu,
zepøedu masá rukou (dlanì, prsty, høbety rukou, zápìstí) a nohou (plosky,
prsty, nárty, kotníky) s vonnými esenciálními oleji, s bylinnou koupelí, masá
oblièeje s vonnými esenciálními oleji speciálnì urèenými na péèi oblièeje
+ èínská tlaková masá hlavy a oblièeje
+ vhodná kombinace tìchto masáí - pouití masání techniky k odstranìní bolestivých
stavù páteøe
AKÈNÍ cena masáe:
360Kè / hod.
Cena masáe za 90 minut - 540Kè, za 120 minut  720Kè
Masá je provádìna vdy s ohledem na tìlesné a psychické potøeby masírovaného.

Oetøení pomocí REIKI  univerzální ivotní energie

Reiki je alternativní zpùsob léèby, nenahrazuje lékaøskou péèi, ale doplòuje ji tak, aby byla
ku prospìchu celého organismu. S pomocí Reiki je moné obnovit rovnováhu energií v tìle,
vyrovnat jejich hladiny bez vedlejích úèinkù. Pracuje na úrovni tìlesné, psychické,
emocionální a duchovní. Pøináí harmonii, klid a duevní rovnováhu.
Cena od 100,- Kè podle potøeby a doby pùsobení
Kontaktujte mne prosím telefonicky - od 9,00 hod. do 18,00 hod.
Masáe poskytuji dle pøedchozí domluvy (vèetnì sobot a nedìlí).

Mgr. Romana Závodská, DiS.
Telefon: 604 62 00 17masaze.chvilepohody@seznam.cz
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inzerce

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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leden 2016

informace ze svìta humoru

Murphyho zákony§ - a úøedníci
OBECNÉ ÚØEDNICKÉ ZÁKONY

1. Výukový zákon: - ádné dítì nenapíe do kolní slohové úlohy, e se touí stát úøedníkem.
Dítì které by napsalo do kolní slohové práce, e se touí stát úøedníkem, by bylo s nejvìtí
pravdìpodobností okamitì odesláno na psychiatrické vyetøení.
2. Indolenèní zákon: - K tomu aby se èlovìk stal úøedníkem, není potøeba ádných speciálních
schopností a dovedností.
3. Stampùv zákon: - Úøedníkem se mùe stát kadý, kdo má tolik fyzických sil, aby dokázal zvednout
razítko.
Dodatek: Razítko dovede zvednout i kojenec. Kojenec má prakticky stejné mentální schopnosti jako
vìtina úøedníkù. Pøedevím dokáe silnì a dlouho øvát.
Dodatek2: Kojenci nemohou být úøedníky prakticky jen proto, e nedosáhnou lokty na stùl.
ZÁKONY O POBYTU NA ÚØADECH
1. Pùjdete-li na úøad pøestrojen za bezdomovce, nevzbudíte soucit, nýbr odpor.
2. Pùjdete-li na úøad pøestrojen za milionáøe na vycházce, vzbudíte závist. Závist na úøadì je toté co
odpor.
3. Pùjdete-li na úøad obleèen normálnì, nikdo si vás nevimne.
4. Nejvhodnìjí variantou vstupu na úøad je plazit se s poníeným výrazem ve tváøi po bøie a na
zádech nést velké balíèky s velkými dárky.
Dodatek1: Velkým dárkùm pro úøedníky se øíká malá pozornost.
Dodatek2: Malým dárkùm se øíká drzost. Velká drzost.
Dodatek3: Jít na úøad s malým dárkem je stejné jako podepsat si rozsudek smrti.
Dodatek4: Jakýmkoli dárkùm pro úøedníky, o nich se doví tøetí osoba, se øíká korupce.
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