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INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

Září
Den obce Albrechtičky 2012
Obec Albrechtičky již po třinácté organizovala obecní slavnost na počest
získání obecních symbolů, znaku a praporu, ale také jako připomenutí
sounáležitosti občanů ke své obci, ke komunitě, k místu se svou historií a
budoucností. Nedělní slavnostní mše v místním kostele byla navíc
připomenutím 120. výročí vysvěcení kostela sv.Mikuláše a poděkováním za
úrodu.

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

se uskuteční
v pátek 12. října 2012 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října
2012 v době od 8.00 do 14.00 hodin..

Informace o počtu a sídle volebních okrsků: V obci bude opět jeden volební
okrsek č.1 a bude mít sídlo v malém sále Kulturního domu.
Delegování členů a náhradníků do Okrskové volební komise (OVK) : Členy
do OVK v naši obci, která je 6-ti členná včetně zapisovatele, delegují
ve stanoveném termínu strany, na neobsazená místa pak jmenuje členy do
komise starosta.
Seznamy voličů: Do seznamu voličů je možno nahlédnout na obecním úřadě.
Voliči jsou oprávněni si ověřit, zda jsou v seznamu zapsáni, a to do středy 10.
října do 16.00hodin.
Voličský průkaz: Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá na jeho žádost obecní úřad voličský
průkaz. Volič může požádat o vydání vol.průkazu kdykoliv, není stanovena
lhůta od kdy, a to buď
- písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději do pátku 5.10.,
- osobně do doby uzavření stálého seznamu do středy 10.10. do 16.00h.
Voličský průkaz voliče opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrku
spadajícím do Moravskoslezkého kraje.

Za vydařeného počasí jsme měli možnost shlédnout připravený program
s dobrou dechovou muzikou Rozmarýnka. Pro děti bylo připraveno mnoho
zábavy a aktivit. Krásný ohňostroj pro nás opět připravila firma Pyromoravia
Ostrava.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem spolkům, zastupitelům, učitelkám
základní a mateřské školy za pomoc při přípravě organizace Dne obce a
učínkujícím za jejich vystoupení.
Velký dík patří také Vám, občanům Albrechtiček, že jste se přišli společně
pobavit a takto dát najevo svou sounáležitost s obcí, ve které žijete.
Dík také patří sponzorům naší oslavy firmám GIOL anticor,s.r.o., MIRAMO
s.r.o., Petru Sklenákovi a Radku Huvarovi.
Ing. Miloslav Čegan - starosta

Umožnění volby mimo volební místnost : Volič může ze zdravotních důvodů
požádat obecní úřad anebo přímo v den voleb - okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma).
Hlasovací lístky : Hlasovací lístky a informační letáky budou voličům
doručeny na adresu trvalého bydliště nejpozději 3 dny přede dnem voleb tj. do
9. října 2012.
Další adresy : www.mvcr.cz, www.mzv.cz, www.czso.cz, www.volby.cz.

Reklama
Skauti a skautky z Albrechtiček vás všechny srdečně zvou
v pátek

28. září 2012

na

SVATOVÁCLAVSKÝ DEN
mše svatá ke cti svatého Václava
v 9 hodin v chrámu svatého Mikuláše.
- skauti skautský kroj na mši svatou a na zahájení závodu.

17.ročník SVATOVÁCLAVSKÉHO KROSU
Terénní závod s možnými i nemožnými překážkami,
určený všem, kdo mají chuť si zasoutěžit v podzimní
přírodě.
Zahájení závodu v 10 hodin u skautské klubovny.
Soutěž tříčlenných družstev v kategoriích dívky a hoši,
(u kombinovaných družstev, se kategorie určuje podle
převažujícího
počtu
členů družstva).
Podmínka účasti: Celkový
součet
let
všech
tří
soutěžících,
podle
roku
narození,
může
být
maximálně 34!
Ukončení kolem 14. hodiny.
Na vítězná družstva čekají
drobné ceny.
S sebou: sportovní obuv a
oblečení, svačinu

Jagello 2000 – Sdružení pro euroatlantickou
spolupráci
Jagello 2000 – Sdružení pro euroatlantickou spolupráci
Výstavní 8
709 00 Ostrava 9
tel.: 597 479 208 fax: 596 639 253
e-mail: jagello@jagello.org , http://www.jagello.org

Vážení občané,
měsíc září bývá již neodmyslitelně řadu let spjat s konáním akce Dny NATO v Ostravě & Dny
Vzdušných sil Armády České republiky. Loňský ročník potvrdil přívlastek nejnavštěvovanější
dvoudenní akce v České republice. Hrdě tak navázala na tradici nejprestižnějších
československých akcí – prvního poválečného Leteckého dne ve Kbelích v roce 1946, leteckého
dne na Sliači k 20. výročí SNP v roce 1964 a také prvního polistopadového leteckého dne
CSIAF v Bratislavě v roce 1992. Věříme, že i letošní ročník naváže na tento úspěch. Na místě
proto není poděkování pouze těm, kteří se na samotné realizaci podílejí, ale také Vám,
občanům, kteří žijí bezprostřední blízkosti letiště. Bez Vaší podpory a pochopení by se nám
nedařilo vybudovat akci, která má své místo v „klubu prestižních evropských show“.
Následující věty jste možná četli vloni, ale jsou platné i pro letošní ročník. Nabídneme
bezesporu nejatraktivnější program v celé historii akce ve vzduchu i na zemi. Návštěvníci se
opět mohou setkat s technikou a prací profesionálů nejen z elitních armádních jednotek, ale
rovněž složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil. V mnoha případech, jako
vždy, v podobě českých a evropských premiér. Opět areál otevřeme po oba dny již v 8.30 hodin.
A nadále akce zůstává ojedinělá svým bezplatným vstupem. Budeme také pokračovat
v zaběhnuté tradici nabídky výjimečného zážitku pro žáky základních škol a děti z mateřských
škol z obcí sousedících s letištěm. Opět připravujeme populární Branné dopoledne s možností
prohlídky speciální techniky. Rádi bychom také dětem nabídli možnost exkluzivní prohlídky
samotného areálu a vybrané techniky již v průběhu příprav. Organizace takovéhoto projektu je
dlouhodobou záležitostí a patří zde vyslovit dík rovněž zástupcům místních samospráv obcí za
to, že s nimi můžeme pravidelně konzultovat veškeré naše kroky a rozhodnutí nezbytné pro
zdárný
průběh.
Naše
společná
akce,
protože
Vaše
obec je čestným partnerem, sebou samozřejmě přináší i řadu úskalí a omezení.
Tím nejpalčivějším je jistě dopravní obslužnost. Jsme si vědomi, že na několik zářijových dní
ovlivníme život ve Vaší obci. Věřte, že je naší snahou co nejvíce eliminovat omezení, která
zákonitě vyvstanou. Nejvýraznější z nich přitom bude opětovné sedmidenní uzavření cesty mezi
obcemi Petřvald – Petřvaldík a Albrechtičky od pondělí 17. září 2012. Zároveň klademe
preventivní důraz na bezpečnost na silnících. Poučte však, prosím, i své děti, že se v tomto
období mají chovat obzvláště obezřetně. Vážení občané, věřím, že veškerá omezení a případné
komplikace, zejména dopravní, přijmete s nadhledem a podpoříte XII. Dny NATO v Ostravě &
III. Dny Vzdušných sil Armády České republiky Vaši návštěvou letištního areálu ve dnech 22. a
23. září 2012.
V úctě,Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello
2000

Zájezd do divadla
Obec Albrechtičky pořádá 8. října 2012 zájezd do Divadla Jiřího Myrona
v Ostravě na muzikál

Balada pro banditu.
Vstupenky v ceně 140,- Kč jsou již v prodeji na obú a to do pondělí
1.10.2012.
Odjezd autobusu na představení bude v 17.30 hod. od pošty.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obec ve spolupráci se společností OZO Ostrava připravila podruhé v letošním
roce svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz se uskuteční
v sobotu 6.10.2012 od 8 – 11 hodin na točně autobusů u mateřské školy.
Současně připomínáme možnost využití zpětného odběru elektrozařízení
celoročně ve sběrném dvoře OZO Ostrava ve Studénce i pro občany
Albrechtiček.
Provozní doba :
úterý, pátek
10:00 – 17:00 hod.,
sobota
8:00 – 12:00 hod.
Odevzdat lze pouze úplné elektrozařízení.

Společenská rubrika
B l ah o p ř e j e m e
V měsíci září 2012 slaví své životní jubileum
Paní Ludmila Šajtarová
Pan Ludmila Rusková
Paní Ludmila Drabíková
Paní Ludmila Vyškovská
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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