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INFORMÁTOR

Sbor Dobrovolných Hasičů
v Albrechtičkách si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Obec Albrechtičky

Srpen
Den obce
Obec Albrechtičky ve spolupráci s místními spolky a sponzory si Vás dovoluje
pozvat na obecní slavnost

DEN OBCE ALBRECHTIČKY
který se uskuteční v sobotu 8. září 2012 na zahradě u kulturního domu:
14.11 Zahájení dne obce
od 14.15 proběhnou vystoupení
- Děti mateřské a základní školy Albrechtičky
- Mažoretky Šmoulinky
- Ukázka canisterapie – Psí škola Arca Frenštát p.R.
- Bike trial show
- Dechová hudba Rozmarýnka
- Hry pro děti
… a večer pokračuje zábavou se skupinou Mr.Day z Ostravy
21.30 – Ohňostroj
Zabezpečeno bohaté občerstvení.

Který se koná v sobotu 11. 8. 2012 od 20.00 hod. na
zahradě Kulturního domu
K tanci a poslechu zahraje DJ Radek Volek
Vstupné 50,- Kč
Občerstvení zajištěno
Při nepříznivém počasí se akce nekoná
Těšíme se na Vaši účast.

V neděli 9.září 2012 se uskuteční v 10.00 slavnostní Mše svatá za farníky.

Zahrada mateřské školy
V měsíci červenci byla dokončena
obnova zeleně a herních prvků
v mateřské škole. Projekt, na jehož
přípravě se podíleli rodiče s dětmi,
byl v letošním roce úspěšný a získal
dotaci ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 209 tis. Kč. Celkové
náklady akce činily 299 tis. Kč.
Nové herní prvky jsou z akátového
dřeva s dlouhou životností.

Realizace opravy dešťové kanalizace
Po dlouho trvajících problémech s dešťovou kanalizací na dolním konci obce
zastupitelstvo rozhodlo o zpracování projektové dokumentace a provedení
výměny části kanalizace v rozsahu 70 m, včetně vpustí. Ve výběrovém řízení byla
vybrána firma JAPSTAV Morava s.r.o. z Lubiny, která stavební práce provedla
v měsíci červenci. Celková hodnota díla dle smlouvy činí 269.610,- Kč a skutečná
hodnota bude vyšší o dohodnuté vícepráce. Současně bylo provedeno vyčištění
zbývající části kanalizace tlakovou vodou a bude ještě následovat kamerová
zkouška, abychom zjistili stav potrubí a rozhodli se, zda pokračovat další
výměnou. Obecně se dá předpokládat, že dešťovým kanalizacím bude nutné
věnovat patřičnou pozornost a zabezpečit průběžnou obnovu v celé obci.

Dětský den 2012
V sobotu 9. června uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů dětský den na
téma „Čím budu ?“. Jak už název napovídá, děti si formou různých úkolů a
soutěží mohly přiblížit některá povolání dospělých. Zábavné odpoledne bylo
zpestřeno dalšími zajímavými atrakcemi z nichž děti bezesporu nejvíce potěšil
kopec pěny, vytvořený kolegy hasiči ze Studénky. Jako na podobných akcích pro
děti nemohly chybět ani sladké odměny a občerstvení.
Za zdárný průběh zábavného odpoledne bych chtěl poděkovat všem zúčastněným
pořadatelům akce a především hlavním organizátorkám Janě Kubošové a Ladě
Sklenákové.
K.Lutz, starosta SDH

Kanalizace a ČOV Albrechtičky
V měsíci červnu byly ministrem životního prostředí uvolněny projekty z OPŽP,
které byly zařazeny do zásobníku akcí v roce 2010. Tímto krokem byl schválen
projekt naší obce na realizaci akce „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ v hodnotě
66 mil. Kč (dotace 52 mil. Kč). Společně s firmou Mott MacDonald CZ byl
připraven harmonogram přípravy veřejné zakázky na dodavatele stavby
s předpokládaným termínem zahájení stavebních prací v dubnu 2013.
Realizace domovních přípojek by přicházela v úvahu ve druhé polovině roku 2013
– za předpokladu, že vše bude probíhat dle plánu.

Reklama

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali majiteli motokár panu Petru Sklenákovi
a taky panu Ondřeji Matušovi za zprostředkování neobyčejného zážitku
mladým lidem s handicapem dne 6.6.2012. Moc si vážíme toho, že díky jejich
pochopení, obětavosti a ochotě přizpůsobit se neobvyklým požadavkům, si
mohli tito mladí lidé, včetně vozíčkářů, vyzkoušet sednout si za volant a být
alespoň chvíli řidičem.
Za všechny zúčastněné
ještě jednou děkují učitelé oboru Praktická škola prof. Z. Matějčka, O.- Poruba

Dny NATO 2012
Sdružení Jagello 2000 organizuje ve dnech 22. a 23.září 2012 prestižní
mezinárodní akci Dny NATO v Ostravě &Dny vzdušných sil Armády České
republiky.
Jako každoročně s konáním této akce souvisí i omezení provozu na komunikaci
mezi obcemi Albrechtičky a Petřvald-Petřvaldík v době příprav a konání akce,
tedy v termínu
17. – 24.9.2012.
Stejně
jako
v minulých
letech
bude
omezen vjezd
vozidel do naší
obce vydáním zvláštního povolení k vjezdu. Distribuce povolení bude prováděna
obecním úřadem Albrechtičky pouze občanům pro své návštěvy. Občané, kteří
mají zapsáno trvalé bydliště v Albrechtičkách, povolení nepotřebují, budou se
prokazovat občanským průkazem. Povolení se budou vydávat od 20.8.2012 a
každý kdo o toto povolení žádá, by měl zajistit parkování pro tato vozidla na
svých pozemcích.
Dále žádáme, aby ve dnech konání Dnů NATO nebylo k parkování vozidel
využíváno točny autobusů u mateřské školy. V sobotu a v neděli bude do obce
zajíždět kyvadlová doprava s návštěvníky Dnů NATO, s výstupní zastávkou u
mateřské školy.

Společenská rubrika
B l ah o p ř e j e m e
V měsíci srpnu 2012 slaví své životní jubileum

Opravy mostů v obci
Přítomnost betonových mostů a lávek přes Albrechtičský potok bereme jako
samozřejmost a možná všichni neví, že tyto mosty a lávky jsou vlastnictvím obce.
Stále zhoršující se stav nás přiměl k zadání zpracování vzorových projektů na
opravy těchto mostů, včetně Oderské lávky.
Průměrné rozpočtové náklady na opravu jednoho mostu se pohybují od 300 do
500 tisíc Kč, rozpočtové náklady na opravu lávek cca 150 tis. Kč a oprava
Oderské lávky 750 tis. Kč (ne vše na této lávce odpovídá současným normám).
Navýšení rozpočtového určení daní naší obci určitě na tyto potřeby velmi pomůže.

Paní Lieselotte Münsterová
Pan Jindřich Šoltys
Paní Jarmila Vyškovská
Pan Oldřich Sklenák
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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