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Duben 2012
Uzavřené mosty na staré štramberské trati
Vážení spoluobčané,
za léta zrušeného provozu na staré štramberské trati jsme si zvykli, že je tato cesta
tou nejvýhodnější pro naše cesty na kole či pěšky na nádraží do Studénky nebo do
práce. V posledních dnech se tato cesta stala neschůdnou či neprůjezdnou díky
zcizení cca 70 m2 plechů, které tvořily pochůzí část mostů. Bylo proto nutné, aby
majitel těchto mostů – Správa železničních dopravních cest- tyto zabezpečil proti
možnému úrazu. K tomuto zabezpečení došlo a mosty jsou dnes opatřeny pevnou
zábranou.
Naše obec spolu s Městem Studénka jedná s SŽDC o staré štramberské trati od
roku 2006, kdy se objevily první zprávy o její nepotřebnosti a možnosti snesení
mostů. V té době jsme se domnívali, že by mohlo dojít k bezúplatnému převedení
majetku do vlastnictví obcí. V době kdy se začalo uvažovat o železničním
propojení Studénky s letištěm Mošnov, bylo uvažováno i s touto trasou pro
případné zabezpečení tohoto propojení. V současné době je jisté, že tudy již vlaky
nepojedou a pro SŽDC je tento majetek definitivně zbytný. Bohužel se jedná o
státní majetek, který nelze převést bezúplatně a zatím nikdo neví, kolik by to mělo
stát. I přesto se budeme muset rozhodnout, zda některá z obcí (nebo společně)
budeme mít zájem o odkoupení tohoto majetku a zachování této trasy. Pro naši
obec a naše občany je tato trasa významná především v době rozlití Odry a
nepříznivého počasí. Na druhé straně však má obec již dnes ve svém vlastnictví
15 mostů a lávek v obci a lávku přes řeku Odru, které potřebují opravy. Pokud si
vezmeme do své správy další tři mosty, může to být pro obec obrovskou finanční
zátěží a obec nemusí mít v budoucnu prostředky na udržení těchto mostů
v provozuschopném stavu.
Možným řešením by mohlo být vytvoření projektu na výstavbu cyklotrasy, který
by řešil jak odkoupení, tak nutné úpravy mostů, odstranění kolejiště a vybudování
stezky. Financování takto postaveného projektu však není schopna obec
zabezpečit z vlastních zdrojů, ale musela by usilovat o získání dotace
z regionálního operačního programu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že k řešení případného zprůchodnění staré
štramberské trati nevede rychlá cesta a naskýtá se otázka, zda máme za těchto
okolností o zachování této trasy usilovat.
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Sběr starého papíru
ZŠ a MŠ Albrechtičky pořádá jako každoročně
JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Letošní sběr proběhne ve středu 25.4.2012 od 14 do 17 hod. u školy
Papír nemusí být svázaný ani tříděný.

Pozvánka do divadla
Obec Albrechtičky nabízí občanům zájezd do Národního divadla Moravskoslezského
v Ostravě na operu Giuseppe Verdiho Nabucco.
Představení se koná 5.6.2012 v 18.30 hod. Odjezd autobusu bude v 17,30 od pošty..
Vstupenky jsou v prodeji na obecním úřadě.

Inzerce

Inzerce

Data z veřejné databáze ČSÚ

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Český statistický úřad zveřejnil předběžné výsledky ze sčítání lidu v loňském
roce.

Obec Albrechtičky ve spolupráci s firmou OZO Ostrava organizuje sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběr proběhne v sobotu 7. dubna 2012
na točně autobusů u mateřské školy v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Albrechtičky - obec/město (okr. Nový Jičín) Období: 26.3.2011
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Nabídka
MORAVAN, a.s. opět zahajuje prodejní pátky přímo ve výrobně
masných výrobků v Petřvaldě (u Mošnova)
vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.
TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA

(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, anglická slanina, špek,
žebírka)
DOMÁCÍ ZABIJAČKA

(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo,
zabijačková prdelačka,
valašská pohanková jelítka a masové jitrničky)
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA

(široký sortiment lahůdek – obložené mísy, aspiky, saláty, zeleninové saláty,
obložené chlebíčky,
jednohubky, pomazánky, krémy a další výrobky – vše vhodné k rodinným i
firemním oslavám.)

Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky, vyrobené z kvalitních
domácích surovin.
Těšíme se na Vás!
MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1 20, 742 60 Petřvald
Telefon:556794725,telefon-fax:556754431,e-:objednavky@moravanpetrvald.cz
Informace o výrobcích najdete na www.moravanpetrvald.cz

Odvoz odpadu po velikonocích
Společnost OZO Ostrava oznamuje, že z důvodu velikonočních svátků proběhne
odvoz odpadu v Albrechtičkách místo pondělka v úterý 10. dubna 2012.

Nabídka štěpkování větví
Obec Albrechtičky nabízí provedení štěrkování větví z ořezů případně kácení stromů.
Štěpkujeme větve do průměru 80 mm.
Cena štěpkování – 1 hodina
200,- Kč
zpracování cca 3m3 větví
15 minut
50,- Kč
Zájemci se mohou dohodnout na obecním úřadě nebo případně přímo s panem
Jaroslavem Londinem.

Koštování pálenek 2012
Obec Albrechtičky ve spolupráci s místním spolkem zahrádkářů vyhlašuje další ročník
obecního kola „Pooderského koštování“ - soutěže v kvalitě destilátů.
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže o nejlepší destilát upozorňujeme, že do
soutěže je nutno dodat 0,1 litru daného destilátu.
Vyhodnocení vzorků pálenek proběhne na setkání zástupců spolků a sdružení
s vedením obce.
Soutěží se ve třech kategoriích:
- Slivovice
- hruškovice
- jabkovice
Žádáme proto občany Albrechtiček, kteří zhodnocují svou úrodu přeměnou
v kapalnou formu a vlastní některý z uvedených destilátů, o zvážení své účasti
v soutěži.
Zájemci mohou odevzdat své vzorky do soutěže na obecním úřadě do pátku
20.4.2012.
Vítězné vzorky postoupí do soutěže Regionu Poodří v Bartošovicích, která se
uskuteční 12. května 2012.
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