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Rozsvícení vánočního stromu
Zveme všechny občany na druhé rozsvícení vánočního
stromu v Albrechtičkách, které proběhne
v sobotu 30. listopadu v 17 hodin.
Přijďte se podívat, o kolik cm náš „vánoční strom“ za
rok povyrostl, a naladit se na adventní období.
Bude připraveno hudební vystoupení a horké
občerstvení.
Stavba kanalizace a ČOV
Vážení spoluobčané,
V nejbližších dnech budou zahájeny výkopové práce na stavbě
„Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ a proto Vás chceme informovat o
předpokládaném postupu výstavby.
Stavbu kanalizace bude na základě výběrového řízení provádět firma První
KEY-STAV a.s., Třinec, která má zkušenosti se stavbou kanalizací a je
předpoklad, že bude stavba provedena odborně a kvalitně. Nicméně bude
se kopat v komunikacích, bude nás to omezovat v běžných zvyklostech a
budeme to muset všichni přečkat.
O zahájení výkopových prací v blízkosti Vaší nemovitosti budete
informováni letáčkem do schránky nejméně 7 kalendářních dnů předem.
Stavební práce budou probíhat formou otevřeného výkopu, což znamená,
že se nebude denně výkop zahrnovat a zůstane v komunikaci výkop
zabezpečený oplocením.
Stavební práce budou probíhat na čtyřech místech současně,
s předpokladem zahájení od 6.11.2013. Pro představu jak dlouho může,
která stoka trvat uvádí dodavatel, že za den vykope a položí cca 12 metrů
potrubí. V letošním roce by měly být prováděny práce na těchto stokách:
1. Pracovní četa
stoka
B5
tj.
Horní
konec
(čp.
155,112,
191,261,207,242,128,111,130,30,113,33,266,187,

- pak nastoupí na stoku A17 tj. Dráhy (čp.129 až 275)
- bude pokračovat na stoku A18 tj. Zradcov (čp.117 až 125)
- pak nastoupí na stoku PN-B od čp.187 až po čp. 49 (Hluboká
cesta, ul.Blatná)
2. Pracovní četa
- stoka A16-1 tj. konec Kolonie (čp.182,183,257a 256),
- pak nastoupí na stoku A16 (čp.43, 140, 96, 97, 98)
- pak nastoupí na stoku A1 tj. Kamenice (čp.55,56.147,57,44)
- bude pokračovat na stoku A1.1 (čp. 74 a dům Rybářství
DENAS)
3. Pracovní četa
- stoka PN-A a v souběhu stoky A.2, A.2-1 a část A3 (od budoucí
ČOV, čp.263, 258,1,81,2,4,3,250,267)
4. Pracovní četa
- odpadní kanalizace od ČOV do řeky Odry – neovlivní provoz
v obci
Stavba bude prováděna tak, že budou současně se stokami budovány i
odbočky (od stoky po hranici pozemku) k našim nemovitostem. Je
proto nutné, abyste se ve vlastním zájmu podívali do projektové
dokumentace, kde máte odbočku umístěnu. V případě požadavku na
její přemístění je nutné přijít na obecní úřad, kde s Vámi bude
sepsána žádost o změnu umístění odbočky.
Pokud budete mít jakékoli dotazy ke stavbě, přijďte na obecní úřad, kde
jsme připraveni Vám informace poskytnout. Důležité informace naleznete
také na webových stránkách obce a v příštím informátoru.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Taneční večer

Mariánský sloup přemístěn
V průběhu letošního roku probíhaly práce na úpravách terénu po demolici
domu čp. 62, výstavba odstavné plochy a úprava fasády na hasičském
domě. Jedním z cílů úpravy prostor bylo i přemístění nemovité kulturní
památky „Mariánského sloupu“ na veřejně přístupné místo. Podle kroniky
Vincence Janáčka stál sloup již v roce 1757 na rozhraní tří katastrů
Albrechtiček, Mošnova a Sedlnic. Při restaurátorských pracích MgA.
Jakub Gajda nalezl na patce sloupu číslice 56, z čehož lze usuzovat, že byl
zhotoven v roce 1756. Mariánský sloup byl přemístěn při stavbě letiště
v roce 1956 na zahradu pana Oldřicha Šajtara, čp.23, kde byl podle farní
kroniky znovuvysvěcen v neděli 9.9.1956.
Při
plánování
využití prostoru
po demolici bylo
přemístění sloupu
na nové místo
navrženo
zastupitelstvem a
krajským úřadem
schváleno.
Nejednalo se o
nijak lehký úkol,
neboť pro spojení
jednotlivých dílů
bylo
použito
v 50.letech
cementu a vodního skla, čímž se staly spoje prakticky nerozebíratelnými.
V některých okamžicích už to vypadalo, že socha zůstane na svém místě.
Po důkladné přípravě se však vše podařilo a mariánský sloup byl
restaurátorem panem Jakubem Gajdou a kameníkem Vítězslavem Orlem
zdárně přestěhován. V roce 2014 bude ještě dokončeno okolí sloupu
parkovými úpravami a později i chodníkem, který je projekčně
připravován.
SDH Albrechtičky
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Albrechtičkách
zve všechny členy SDH na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v Kulturním domě
v pátek 22. 11. 2013 v 17:00 hodin
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50
TOP 09
41
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31
Úsvit přímé demokracie
29
ODS
21
Česká pirátská strana
9
Stran práv občanů ZEMANOVCI
6
Strana svobodných občanů
4
Suverenita – Strana zdravého rozumu 3
Hlavu vzhůru
2
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2
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15.
politické hnutí Změna
1
16-18. Strana soukromníků v ČR
0
Koruna Česká
0
Lev 21-národní socialisté
0
Český svaz chovatelů
Český svaz chovatelů – základní organizace Studénka pořádá
Okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže

v chovatelském středisku ve Studénce u nádraží ČD.
Výstava se koná v sobotu 9. 11.2013 od 7.30 do 16.00 hod.
v neděli 10.11.2013 od 7.30 do 14.00 hod.
Občerstvení zajištěno (domácí zabijačka), bohatá tombola,
stánkový prodej.
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Dýňová diskotéka

Ježíškova dílna

Občanské sdružení Albert při Základní a Mateřské škole v Albrechtičkách
zve všechny děti a rodiče v sobotu 16. 11. 2013 na tradiční

Dýňovou diskotéku
Začátek ve 14 hodin, předpokládané ukončení
v 18 hodin.
Jsou připraveny soutěže pro děti s odměnami,
soutěž o nej... dýni, dětská tombola.
Masky s tématem Halloweenu jsou vítány.
Hudba: Radek Volek

Občerstvení zajištěno (párek v rohlíku, cukrovinky, aj.)
Advent
Zveme širokou veřejnost na tradiční

Prodejní výstavku Advent 2013,
která se tento rok bude netradičně konat v malém sále Kulturního domu.
sobota

30.11.2013

od 9:00 do 16:00 hodin

neděle

1.12.2013

od 9:00 do 16:00 hodin

pondělí

2.12.2013

od 9:00 do 12:00 hodin

K zakoupení: adventní věnce, vánoční dekorace,
keramika, výrobky z medového vosku, svíce,
květiny, výrobky z perníku a jiné drobnosti.
Připraveny budou domácí zákusky, koláče, svařák, i
něco slaného k zakousnutí.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelky.
Výměna řidičských průkazů.
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu ŘP pozbývají platnosti.

TJ Sokol

Adventní výstava

Zumbička pro děti
Připomínáme dětem i rodičům, že
každé úterý v době od 17.00 hod. si
mohou děti v Centru volného času
zacvičit v dětské „Zumbičce“. Cena je
20,- Kč. Jednotlivé lekce bývají často
tematicky
zaměřené.
Fotka
je
z „Hallowenské zumbičky“.

Společenská rubrika
V měsíci listopadu nikdo z našich spoluobčanů životní jubileum neslaví,
proto krátké shrnutí:
V roce 2013 oslavilo 70 let 6 občanů
75 let 5 občanů
80 let 4 občané
85 let 4 občané.
Pro zajímavost nejstarší ženou naší obce je paní Marie Vyškovská, která v
listopadu oslaví 89 let a nejstarším mužem Vít Tomášek, který v prosinci
oslaví 88 let.
Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Mikulášská besídka
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve spolupráci s Obecním
úřadem pořádají ve čtvrtek 5.12.2013 v 16:30 hodin v Kulturním domě

„MIKULÁŠSKOU BESÍDKU“
BESÍDKU“

Mikuláš, andělé a čerti se těší na vaši účast.

Listopadové pranostiky
Sedí-li na svatou Kateřinu husa na ledě, potom bude na
Vánoce plavat ve vodě.
Studený listopad - zelený leden.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém
(mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho),
přijde zima tuhá a suchá.
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