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Stavba kanalizace a ČOV je před startem
Vážení spoluobčané,
v měsíci prosinci jsme naposled informovali o plánované stavbě
Kanalizace a ČOV Albrechtičky v roce 2013. V měsících březnu až červnu
probíhal výběr dodavatele stavby a nyní probíhá kontrola výběrového
řízení a příprava rozhodnutí o poskytnutí dotace na státním fondu životního
prostředí. Vše nasvědčuje tomu, že by stavba kanalizace mohla být
v měsíci září zahájena.
Ve výběrovém řízení byla pro stavbu vybrána jako dodavatel stavebních
prací společnost První KEY-STAV,a.s. Třinec. Podle harmonogramu
stavebních prací by měla být stavba ukončena do 31.5.2014.
Bude našim zájmem, abychom společně s technickým dozorem stavby
zajistili plynulý průběh stavby, který i tak přinese mnoho omezení při
provádění výkopových prací spočívajících v dočasných uzavírkách
místních komunikací, pohybu stavebních strojů po obci apod..
Termín přesného zahájení stavby bude sdělen na webových stránkách obce
a v rozhlase jakmile bude s dodavatelem upřesněn termín předání
staveniště a zahájení stavebních prací.

TJ SOKOL Albrechtičky
zve všechny občany a příznivce národní házené na
18. ročník Memoriálu Mariana Solára
Tento turnaj mužů v národní házené se uskuteční v sobotu 17. 8. 2013 od
14 hodin na hřišti u sokolovny.
Rozlosování podzimní části II. ligy v sezóně 2013-14
Oddíl národní házené TJ SOKOL Albrechtičky zve všechny příznivce na
utkání našeho družstva mužů v II. lize v nové sezóně 2013 - 2014 na
domácím hřišti. Utkání budou sehrána vždy v neděli se začátkem ve 14
hodin:
5. 8. 2013
TJ SOKOL Albrechtičky - TJ SOKOL Vracov
1. 9. 2013
TJ SOKOL Albrechtičky - TJ Chropyně
22. 9. 2013
TJ SOKOL Albrechtičky - TJ Osek nad Bečvou
6. 10. 2013
TJ SOKOL Albrechtičky - Draken Brno
13. 10. 2013 TJ SOKOL Albrechtičky - KNH Moravská Slavia Brno
S rozlosováním utkání družstva mladších žáků budete seznámeni v příštím
zpravodaji.
Oznámení ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje,
že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka
elektrické energie pro celou obec Albrechtičky ve dnech 22. srpna, 11. a
18. září 2013 vždy od 7:30 do 17:30 hod.
Děkujeme za pochopení.

Náklady na stavbu kanalizace a jejich finanční krytí:
Celkové náklady stavby bez DPH
59.728.559,Podpora z OPŽP
46.022.543,Vlastní zdroje celkem
13.706.017,- z toho dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
3.835.212,- z toho půjčka ze SFŽP
5.113.616,- z toho z rozpočtu obce
4.757.189,Další informace Vám budeme poskytovat dle potřeby průběžně.
Žádám Vás, abyste se na dobu výstavby vybavili určitou mírou trpělivosti
a pochopení.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Martin Válek Technik přípravy-operátor
Odečty vodoměrů

SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že v termínu od 5. 8. 2013 do 8. 8. 2013
budou prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky Ovod, spol.s r.o.
Pracovníci, kteří budou odečty provádět, mají služební průkazy, kterými
jsou povinni se na požádání prokázat.
Změnu v provádění odečtu si můžete ověřit elektronicky na call centru
SmVaK Ostrava a.s. – tel.č. 840 111 123

„Zlatý Albrechtičský koláček“

Dny NATO 2013

Okolo koláče
Malý nebo velký, zdobí snad každý slavnostní stůl v našich rodinách.
Nesmí chybět na křtinách a mnohde ani na pohřbech, na oslavě narozenin,
na pouti a hlavně na svatbě, tam by to snad ani bez něj nešlo. A jak chutná!
Naše prababičky, babičky, maminky a dcerušky vědí, že u nás
v Albrechtičkách prostě ke slavnosti koláč patří, a také ví jak na to, aby se
všem sbíhaly sliny, sotva
uvidí talíř těch voňavých
kulatých dobrot.
V každé
rodině
ovšem
dokonalý koláček vypadá
trošku jinak. Někde je pěkně
vypečený
s dobře
ochuceným mákem, někde
pořádně velký a hodně politý
máslem s rumem, někde na
něm nesmí chybět povidla a
někde musí být jen tak
akorát najednou do pusy a pěkně světloučce růžový. Jaký je ten váš? Který
u vás doma hraje prim na slavnostním stole?
Zkusme se o ty naše dobroty podělit s ostatními. Donést ochutnat, podělit
se o zkušenosti, nasbírat nové inspirace. Zkusme jen tak pro radost a
pobavení spolu zasoutěžit, který chutná nejlíp! Příležitost je tady.

Již tradici se stalo v měsíci září konání mezinárodní akce Dny NATO
v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky, které organizuje
sdružení Jagello 2000. Letos proběhne
tato akce ve dnech 21. a 22. září 2013.
Tak jako v minulých letech to pro naši
obec znamená omezení provozu na
komunikaci
Petřvald-Petřvaldík
–
Albrechtičky, kde dojde v termínu 16. –
23. září k zákazu vjezdu vozidel, vyjma
vozidel se zvláštním povolením.
Ve dnech konání akce bude povolen
vjezd do Albrechtiček ve směru od
Nové Horky jen pro občany s trvalým pobytem v Albrechtičkách
(prokázaní občanským průkazem). Povolení pro návštěvy občanů ke
vjezdu do Albrechtiček se bude opět vydávat na Obecním úřadě od 19. 8.
2013. Každý, kdo bude o toto povolení žádat, by měl zajistit parkování pro
tato vozidla na svých pozemcích.
Dále žádáme, aby k parkování vozidel nebylo využíváno točny autobusů u
mateřské školy, kde bude ve dnech konání Dnů NATO výstupní zastávka
kyvadlové dopravy.

Soutěž

„O Zlatý Albrechtičský koláček“

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci srpnu 2013 slaví své životní jubileum
Paní Libuše Olšovská 70 let

Podmínky soutěže:
1. Doma upéct koláčky (jakékoliv)
2. Donést 15 ks těchto koláčků nejlépe na papírovém tácku na Den obce
3. Odevzdat do 14:11 porotě
Srpnové pranostiky
Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Pán Karel Vjaclovský 85 let

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
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