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Koštování pálenek 2014
Dne 30. 4. 2014 se uskutečnilo vyhodnocení místního kola Pooderského
koštování domácích pálenek.
Výsledky jednotlivých kategorií místního kola:
jabkovice - Vladimír Silber, (č.p. 173)
slivovice – František Hudeček, (č.p. 122)
hruškovice – Arnošt Šajtar, (č.p. 110)
Vzorky těchto pěstitelů nás budou reprezentovat na „Pooderském
koštování“ v Bartošovicích v sobotu 17. května 2014 v rámci „Otevírání
Poodří“, které se bude konat v areálu zámku a zámeckého parku
v Bartošovicích.
Program „Otevírání Poodří“:
10:00 – 13:00 hod. - projížďka na raftech na rybníce - objednávky na tel.:
556 720 490
10:00 hod. - procházka Zámeckou naučnou stezkou s ornitologem;
Prezentace činnosti Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří
13:00 – 16:00 hod. - prohlídka Záchranné stanice pro volně žijící živočichy
a centra ekologické výchovy – hodinové komentované prohlídky
13:00 - koštování pooderských pálenek
14:00 - vystoupení pěveckého souboru Ondráš
15:00 - vystoupení country kapely
15:30 - vyhlášení výsledků koštování a vyhlášení krále pálenky
v kategoriích jabkovice, slivovice, hruškovice
V průběhu celého dne na nádvoří zámku prodej výrobků s regionální
značkou „Moravské Kravařsko, regionální produkt“, otevřena výstavní
expozice Moravského Kravařska, Informační centrum Regionu Poodří,
domácí kuchyně, zabijačkové speciality.
Svoz velkoobjemového odpadu
Obec Albrechtičky ve spolupráci s firmou OZO Ostrava opět organizuje
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběr proběhne v sobotu 10. května 2014 na točně autobusu u mateřské
školy.
Doba sběru bude od 12:00 do 15:00 hodin.

Umíte pěkně psát a kreslit? Pak máte příležitost své umění zvěčnit v obecní
kronice.
Obec Albrechtičky hledá zapisovatele kroniky obce. Úkolem je přepis
elektronicky zpracovaného zápisu kroniky kronikářem a jeho grafické
doplnění (iniciály, obrázek apod.), do vázané kroniky. Předpokladem pro
tuto práci je vzhledný rukopis a schopnost vytvořit grafické doplnění
kroniky.
Rozsah ročního zápisu v kronice je cca 15 až 20 stran. Odměna za
zpracování ročního zápisu je navržena ve výši 2.000,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit o účast ve výběru zapisovatele e-mailem na
adrese obec@albrechticky.cz nebo osobně na obecním úřadě do 20.5.2014.
Přihlášení zájemci obdrží zadání na zápis úvodní strany kroniky, který
odevzdají do 10.6.2014. Výběr zapisovatele bude proveden zastupitelstvem
obce.
MAS Region Poodří

Divadlo
Připomínáme občanům, že na obecním úřadě jsou k dispozici vstupenky na
představení činohry „Perfect days“ do divadla A. Dvořáka v Ostravě.
Představení se koná ve středu 11. 6. 2014 od 18:30 hod., cena vstupenek je
130,-. Odjezd autobusu bude od pošty v 17:30 hod.

Školní akademie
ZŠ a MŠ Albrechtičky zve u příležitosti Dne matek
širokou veřejnost v neděli 11. 5. 2014 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.

Sběr použitého ošacení
Obec Albrechtičky ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie
Broumov organizuje Sbírku použitého ošacení.
Věci zabalené v igelitových pytlích nebo krabicích se budou shromažďovat
v kulturním domě ve dnech 21. a 22. května 2014 v době provozních
hodin obecního úřadu (středa 7:00-13:00, 14:00-18:00; čtvrtek 7:0014:00).
Bližší informace o sbírce naleznete na letáku v obecní vitrínce u pošty.
Společenská rubrika

Zápis dětí do MŠ Albrechtičky

Blahopřejeme
Ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtičky oznamuje, že zápis dětí do Mateřské
školy Albrechtičky pro školní rok 2014/2015 proběhne ve čtvrtek 15. 5.
2014 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.
Volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutím prezidenta republiky byla stanovena doba konání voleb do
Evropského parlamentu na pátek 23. května a sobotu 24. května 2014.
V obci bude jeden volební okrsek č.1 se sídlem v malém sále Kulturního
domu.
pátek 23. 5. 2014
14:00 – 22:00 hod.
sobota 24. 5. 2014
08:00 – 14:00 hod.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny na adresu trvalého bydliště
nejpozději do 20. 5. 2014.
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).
U těchto voleb lze využít " volby na voličský průkaz". Pokud občan ví, že
se v době voleb nebude nacházet v místě svého trvalého bydliště, může v
místě svého trvalého pobytu požádat o vydání voličského průkazu, který
jej bude opravňovat k volbě v jakémkoliv volebním okrsku v České
republice. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku
uzavření seznamu voličů do Evropského parlamentu (tj. do 21. května
2014 do 16:00 hod.).
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (od 8. května) předá
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.

V měsíci květnu 2014 slaví své životní jubileum
Paní Jarmila Seltenreichová 85 let
Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci dubnu 2014 jsme se rozloučili s
panem Karlem Vjaclovským.

Květnové pranostiky
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.

Vydává: Obec Albrechtičky, č.p. 131, 742 55 Albrechtičky
e-mail: Obec@albrechticky.cz, tel. 556 428 016
Informátor obce je evidován na MK, evidenční číslo MK ČR E 16633
Uzávěrka příštího čísla je 31. 05. 2014

