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Květen 2012
Prezident ČR Václav Klaus navštívil Albrechtičky
Prezident České republiky Václav Klaus zakončil třídenní oficiální návštěvu
Moravskoslezského kraje v Albrechtičkách. Naposledy navštívila obec hlava
státu v roce 1777, kdy tudy projížděl císař Josef II na své cestě z Haliče, jak to
popisuje Vincenc Janáček ve svých pamětech. "... Lidé spěchali k cestě, by
toho dobrotivého mocnáře poznali. Právě tehdá se stavěla kostelní věž. Tu
ženské které kolo kostela tam spěchaly, volaly na ty, které na lešení při
zednících byly následovně: Pojďte, robečky, císař Josef jede, dá nám
požehnání."
Pro obec velmi významná událost, která se bude možná opakovat za příštích
200 let.?

Druhá květnová neděle již tradičně patří
maminkám. V tento den si všichni znovu
připomínáme jejich významnou úlohu v našem
životě. Měli bychom jim poděkovat za jejich
lásku, obětavost a starostlivost, které do
našeho života každodenně přinášejí.
Při příležitosti tohoto svátku sehraje místní
ochotnický spolek v neděli 13.5.2012 od 15 hodin v kulturním domě veselou
pohádku
ZMATKY KOLEM KATKY
Místní organizace JUNÁK připraví maminkám sladké překvapení.
Vstupné dobrovolné

Školní akademie
ZŠ a MŠ Albrechtičky zve u příležitosti Dne matek širokou veřejnost
v neděli 20.5. 2012 ve 14 hod. do Kulturního domu v Albrechtičkách na

slavnostní školní akademii.
Vystoupí žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ. Součástí bude i výstava výtvarných a

rukodělných prací dětí.

Zápis do MŠ Albrechtičky
Ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtičky oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy
Albrechtičky pro školní rok 2012/2013 proběhne ve čtvrtek 24. 5. 2012
v době od 8 do 16 hod. v budově MŠ. Rodný list dítěte s sebou.
V rámci Dne otevřených dveří se můžete seznámit s provozem, pedagogickou
prací i budovou MŠ.

Inzerce

Co se děje v obci
V současné době se v obci provádí investiční akce s názvem „Nová náves
v Albrechtičkách“, kterou na základě výběrového řízení provádí firma
Moravia Trend s.r.o., Skotnice. Cílem této akce je především vybudování
přechodu pro chodce, obnova centrální zídky s chodníkem a lavičkami a také
nová úprava točny autobusů. V rámci této akce máme zájem, aby byl celý
prostor pěkný a proto se provádějí i další práce nad rámec projektu – zvednutí
kanalizační vpusti na kolonii, úprava vstupu do zastávky, nové odpadkové
koše apod. Obec na tuto akci získala dotaci z Programu rozvoje venkova MAS
Regionu Poodří a vlastní podíl na nákladech stavby bude činit cca 220 tisíc Kč
a dotace 716 tis. Kč.
Celá akce bude ukončena plánovanou opravou pomníku a výsadbou zeleně,
včetně živého vánočního stromu.
V měsíci dubnu proběhla plánovaná oprava pomníku padlých. Pro opravu byl
ve výběrovém řízení vybrán kameník ze Staré Vsi n.O. pan Vítězslav Orel,
který bude provádět i opravu pomníku u točny autobusů.
Další akcí byla úprava stezky na hrázi rybníka Kačák, která byla v celé délce
zpevněna kamenivem a zabezpečena proti vjíždění vozidel.
Stále se připravujeme na výstavbu kanalizace v obci. Věříme, že v nejbližších
dnech obdržíme od státního fondu životního prostředí tzv. registrační list,
čímž by mělo být potvrzeno financování stavby z dotace.
V měsíci dubnu byl již vybrán ve veřejné zakázce dodavatel technického
dozoru investora, kterým bude firma LAVI ENGINEERING s.r.o.,
Hovorčovice. Samotná stavba by mohla v nejlepším případě začít na jaře roku
2013.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Sběr ošacení ve Studénce
Nestihli jste se připravit na sbírku šatstva pořádanou obcí?
Máte v šatníku oblečení, kterého se chcete zbavit?
Nemusíte čekat do další sbírky s Diakonií Broumov v obci.
Charita Studénka organizuje sběr šatstva v tzv. Charitním šatníku. Poskytuje
materiální pomoc lidem v kritické sociální situaci. V rámci této služby
shromažďuje Charita Studénka použité, ale zachovalé šatstvo, obuv, hračky,
přikrývky, ložní prádlo a nádobí. Tyto věci jsou přijímány v době provozu
charitního šatníku.
Středa
15.00 až 17.30
Neděle
10.00 až 11.30
Sběr probíhá v domě pro matky v tísni Studénka, Malá strana 460 (vlevo od
schodů ke kostelu v Butovicích).

Otevírání poodří
Region Poodří společně s partnery zve širokou veřejnost na Otevírání Poodří u
příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a
Evropského dne parků, které se uskuteční v sobotu 12. května 2012 na zámku
Bartošovice a v zámeckém parku.
V rámci této akce proběhne Pooderské koštování pálenek vítězných vzorků
členských obcí a další doprovodný program.

Mimořádná akce pro občany regionu Poodří
ŽDB GROUP a.s. Bohumín nabízí občanům bezplatný odvoz a ekologickou
likvidaci vozidel určených k likvidaci !
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si mohou
termín odvozu dohodnout na tel. čísle 604 228 312, kde vám sdělí další
podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude
předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku.
Tato akce platí v průběhu května a června 2012. Bezplatné odvozy budou
zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa
odstavení auta.
Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění vašeho
nepojízdného vraku, protože jedině s protokolem, který vám při sběrovém dni
bude vystaven, máte zaručeno bezproblémové vyřazení vozidla z registru.

Společenská rubrika
B l ah o p ř e j e m e
V měsíci květnu 2012 slaví své životní jubileum
Paní Marie Silberová
Paní Ludmila Hložánková
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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