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INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

červen 2014

17. zasedání zastupitelstva

Volby do Evropského parlamentu
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 - Albrechtičky volební
okrsek č.1
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:
594
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
105
Počet odevzdaných úředních obálek:
104
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
104
Volební účast
17,5 %
NE Bruselu – Národní demokracie
Křesťan. a demokratická unie-Českosl.strana lidová
Koalice TOP 09 a STAN
LEV 21 – Národní socialisté
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Ohlédnutí za Dětským dnem

Obecní úřad zve všechny občany na 17. zasedání zastupitelstva obce
ve středu 11. června 2014 v 18.00 hodin do Kulturního domu.
Program:
• Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Zpráva o činnosti obecního úřadu
• Schválení účetní závěrky p.o. Základní škola a Mateřská škola
Albrechtičky za rok 2013
• Schválení účetní závěrky obce za rok 2013
• Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
• Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru se společností EKOKOM
• Schválení směny a prodeje pozemků
• Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018
• Rozhodnutí ve věci návrhu protistrany při určení výše nájemného
soudem
• Schválení rozpočtové úpravy č.1 na rok 2014
• Schválení dodatku smlouvy o dílo akce „Kanalizace a ČOV
Albrechtičky“
• Různé
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Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
Česká pirátská strana
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V sobotu 31. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů pro děti
z Albrechtiček, jejich rodiče a známé Dětský den. Kdo přišel odpoledne ke
Kulturnímu
domu,
jakoby
navštívil ZOO. To bylo totiž
hlavním námětem letošního
Dětského dne. Na určené trase
po ZOO se děti setkaly
s různými zvířaty, poučily se o
způsobu jejich života a plnily
tematické úkoly, za jejichž
splnění byly náležitě odměněny.
V dalším programu následovaly
hry a atrakce pro malé i větší
děti a některé i pro jejich rodiče. Že je tato akce mezi dětmi oblíbená,
svědčí počet 53 dětí zapojených do soutěží.
Zpestřením zábavného odpoledne
byl
příjezd
a
předvedení
zásahového hasičského vozidla
Mercedes z mošnovského letiště
a především na závěr dne
vytvoření, dětmi nejoblíbenější
atrakce – pěny.
Počasí se umoudřilo a děti se
mohly při všech hrách a
soutěžích jaksepatří vydovádět.
Poděkování za zdárný průběh Dětského dne a jeho náročnou přípravu patří
pořadatelům a především vedoucím mládeže Janě Kubošové a Ladě
Sklenákové.
Za SDH Albrechtičky K.Lutz
Divadlo
Odjezd autobusu na představení činohry „Perfect days“ do divadla A.
Dvořáka v Ostravě dne 11.6.2014 bude v 17:30 hod. od pošty.

Hry bez venkovských hranic
Obec Bernatice n. Odrou pořádá v sobotu 7. června 2014 již 16. ročník
zábavného soutěžního klaní obcí Regionu Poodří "Her bez venkovských
hranic". Akce se bude konat v prostorách před restauraci a na hřišti za
školou. Zahájení je v 13:30 hod. Přijďte podpořit náš soutěžní tým.
Moravské Kravařsko
Mobilní turistický průvodce
Region Moravské Kravařsko ve spolupráci s firmou
Galileo Corporation připravilo v loňském roce pro své
občany a turisty mobilní turistickou aplikaci pro chytré
telefony s operačním systémem Android. V těchto dnech přibyla možnost
využívat aplikaci navíc pro platformu iOS od Applu a Windows Phone od
Microsoftu. Aplikace mobilního průvodce poskytuje turistům okamžité
informace o zajímavých lokalitách, o kulturním a přírodním bohatství a
aktuality z dění v regionu. V kombinaci se zapnutou lokalizací GPS sama
rozpozná, kde se uživatel nachází a upozorní na nedalekou zajímavost.
Nově je aplikace vybavena unikátní syntézou řeči, takže veškeré informace
není třeba číst, stačí jen poslouchat. Informace jsou rovněž doplněny
fotografiemi a kontaktními údaji. Mobilní průvodce je zdarma a lze jej
stáhnout z příslušných marketů (GooglePlay, Appstore a Windows Store)
pod heslem „Mobilní turistický průvodce“. Po instalaci je nutné stáhnout
aktuální data ze zvolené oblasti či města, doporučujeme připojit telefon či
tablet k internetu, nejlépe prostřednictvím Wi-Fi sítě. Po instalaci
mapových podkladů již nebude třeba v terénu využívat mobilní internet.
Turista po ukončení svého pobytu může ze svého telefonu data opět
uvolnit a stáhnout si data z jiné oblasti.
Záchranná stanice Bartošovice
Dne 17.5.2014 jsme v areálu záchranné stanice v Bartošovicích otevřeli
nové návštěvnické středisko Dům přírody Poodří. Smyslem tohoto
střediska je seznámit širokou veřejnost s přírodou Chráněné krajinné
oblasti Poodří a nejbližšího regionu. Jde o interaktivní expozice, které mají
pomoci k tomu, aby lidé sami pocítili potřebu přírodu chránit a pečovat o
ni. Středisko se skládá ze tří samostatných částí, a to z vnitřní přírodovědné
interaktivní expozice, zahradní čísti s hracími prvky a z víceúčelového
sálu. V expozici živých zvířat mohou návštěvníci, za doprovodu průvodce,
zhlédnout zástupce naší fauny.
Prostřednictvím sbírky "Zvíře v nouzi" nás můžete podpořit odesláním
dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI BARTOSOVICE na
telefonní číslo 87 777.
Předem moc děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.
Marcela Orlová

Inzerce

TJ Sokol Albrechtičky

Vážení občané,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na bývalý internát do Studénky Butovic, ulice Poštovní 515 do našich prodejen a provozoven. V těchto
prostorách najdete:

Prodejny

• Prodejna
s mobily
• Voda, topení,
plyn – realizace,
montáže a
opravy
• Pracovní oděvy
• Podlahářství –
prodej a
pokládka
koberců, PVC a
plovoucích
podlah
• Textil, galanterie
a bytový textil
• Zavedená oční
optika
• Vinotéka
• Zverimex

Služby

• Pedikúra
PROFI
• Kosmetický
salón SIMONA
• Pánské
kadeřnictví
• Vedení
účetnictví
• Logopedie
• Masáže
• Firma S.E.P.
consulting s.r.o.
– ekonomické a
právní
poradenství
• Výroba
filtračních
elementů
FILTEX SK

Kanceláře

• Kontaktní
místo kabelové
televize
• Kancelář České
pojišťovny
• Kancelář firmy
PREVCORR
s.r.o.
• Kancelář
Českomoravské
stavební
spořitelny
• Konstrukční a
projekční
kancelář
• Kancelář
Místní
organizace
Českého
rybářského
svazu Studénka
• Kancelář firmy
MB Sun

Na Vaši návštěvu se těší provozovatelé zdejších provozoven.
Zároveň pronajímatel nabízí prostory k podnikání v budově na ulici
Poštovní 515 ve Studénce - Butovicích vhodné jako prodejny, kanceláře a
sklady za zajímavých finančních podmínek. Více informací o pronájmu na
telefonním čísle 556 703 754 nebo 731 505 534.

TJ Sokol Albrechtičky zve všechny spoluobčany na tradiční akce u
příležitosti Albrechtičské pouti:
pátek 4. 7. 2014 od 16 hodin - Pouliční turnaj mužů v národní házené
sobota 5. 7. 2014 od 14 hodin - Memoriál Vyškovských - turnaj starých
gard v národní házené
sobota 5. 7. 2014 od 20 hodin - tradiční Pouťová zábava na hřišti u
Sokolovny, za nepříznivého počasí v Sokolovně.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci červnu 2014 slaví své životní jubileum
Paní Olbrechtová Libuše 75 let
Paní Raníková Pavla 75 let
Paní Huvarová Eva 70 let
Pan Drabík Emil 85 let
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Červnové pranostiky
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Červen studený sedlák krčí rameny.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
Častá bouřka v červnu přináší pošmourné léto.
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
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