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Úvodník listopad 2017
Váení spoluobèané,

blíí se nám konec roku, nastává zmìna letního
èasu na èas zimní, zaèíná chladné poèasí a s
tím i pøípravy na vánoèní období. V tomto
Informátoru naleznete pozvánky na celou øadu
kulturních akcí spojených s adventem. Vìøím,
e si alespoò na nìkterou z nich udìláte v
pøedvánoèním shonu èas, podpoøíte tak snahu
poøadatelù a sobì dopøejete trochu klidu a
radosti.
<< >>
Obec zahájila dne 17.10.2017 diskusním
setkáním s obèany zpracování nového
Programu rozvoje obce. Na diskusním setkání
mìli obèané monost vyslovit své námìty na
zlepení situace v obci a tyto budou do programu zapracovány. Dalím krokem pøi zpracování
programu bude zjiování názorù obèanù obce
formou dotazníkového etøení, kde se mùete
opìt vyjádøit k problémùm ivota v obci. Urèitì
budeme rádi, kdy uvedete i pozitivní názory.
Po vyhodnocení dotazníkového etøení bude
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svoláno dalí diskusní setkání. Souèásti zpracování programu rozvoje obce je i projekt Dìti zapojte
se do tvorby programu rozvoje obce, kde mohou
dìti namalovat a napsat, co se jim v obci líbí, ale
také co se jim nelíbí  leták naleznete na jiném
místì Informátoru.
Vekeré informace týkající se zpracování
Programu rozvoje obce, vèetnì výzvy Dìti zapojte
se naleznete na naich webových stránkách pod
odkazem PROGRAM ROZVOJE OBCE.
<< >>
V souvislosti s vlastnictvím bývalého areálu
mechanizaèního støediska Støediska údrby
obce pøipravujeme ádost o dotaci do Operaèního
programu ivotní prostøedí na projekt Zøízení
sbìrného dvora v obci Albrechtièky. Na projekt
byla zpracována projektová dokumentace a bylo
vydáno stavební povolení. Stavební práce pøedstavují pøedevím vybudování zpevnìných ploch,
pøístøeku pro kontejnery a nového oplocení areálu
sbìrného dvora. Dalí èást projektu tvoøí poøízení
samotných kontejnerù na jednotlivé druhy odpadù,
které budou ve sbìrném dvoøe odebírány. V pøípadì, e bude projekt podpoøen a realizován, budou
se zde od roku 2019 odebírat vekeré odpady, jako
je tomu pøi tzv. cirkusu, který ve spolupráci se
spoleèností OZO Ostrava poøádáme dvakrát do
roka.
Náklady na realizaci akce by mìly dosáhnout
èástky 3,314 mil. Kè a dotace by mìla èinit èástku
2,811 mil. Kè. Pøedpokládáme, e provozní náklady
sbìrného dvora významnì nepøekroèí souèasné
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náklady, které obec zaplatí za velkoobjemový a
nebezpeèný odpad spoleènosti OZO Ostrava. Za
svoz tohoto odpadu obec zaplatí 150 a 200 tisíc
korun roènì.
Pøedpokládáme, e existence sbìrného dvora v
obci pøispìje k dalímu zvýení tøídìní odpadù a
tím také k udrení pøijatelné ceny za svoz smìsného odpadu v dalích letech.

O dalích pøipravovaných projektech a zámìrech
obce se mùete dozvìdìt na zasedání zastupitelstva obce, na které jste srdeènì zváni.
Pøeji Vám krásné podzimní dny.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obecní úøad zve vechny obèany na 18. zasedání zastupitelstva obce v pondìlí 4.12.2017
v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu. Na zasedání bude projednán a schválen
rozpoèet obce na rok 2018, nový územní plán a dalí záleitosti obce.
Úplný program zasedání a návrh rozpoètu bude v urèených termínech vyvìen na úøedních
deskách obce obvyklým zpùsobem.
Pokození veøejného rozhlasu
V mìsíci záøí byla na obecním úøadì oznámena
porucha veøejného rozhlasu na dolním konci
obce. Servisní firmou bylo zjitìno, e ze vech tøí
reproduktorù na sloupu jsou vytrhány pøívodní
kabely. Tuto kodu musel nìkdo úmyslnì zpùsobit tím, e vylezl na sloup po ebøíku a vytrhal
dráty k reproduktorùm. Veøejný rozhlas proel
modernizaci v roce 2016 v rámci projektu
Varovný protipovodòový systém pro obce v

mikroregionu Poodøí. Veøejný rozhlas má slouit
k pøedávání informací vem obèanùm. Pokud
nìkteøí obèané mají pocit, e je rozhlas svou
hlasitosti obtìuje, staèí pøijít na obecní úøad a
poádat o sníení hlasitosti jednotlivých amplionù. Oprava znièených amplionù bude stát pøiblinì 4000 Kè, které obec mohla investovat vhodnìjím zpùsobem.
Eva Tripská

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
Výsledky voleb ve volebním okrsku Albrechtièky:
Poèet osob, zapsaných do seznamu volièù celkem .....................
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky .........................
Poèet odevzdaných úøedních obálek ..........................................
Poèet platných hlasù ve volebním okrsku celkem ......................
Volební úèast ..............................................................................
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Èíslo
Poøadí
strany

Název strany

1.

21 ANO 2011

Poèet
Poèet
získaných získaných
hlasù hlasù (%)
106

29,86

2.

Køesanská a demokratická unie 
24 Èeskoslovenská strana lidová

47

13,24

3.

15 Èeská pirátská strana

39

10,99

36

10,14

33

9,30

4.
5.

1 Obèanská demokratická strana
29 Svoboda a pøímá demokracie  T. Okamura

6.-7.

4 Èeská strana sociálnì demokratická

23

6,48

6.-7.

8 Komunistická strana Èech a Moravy

23

6,48

22

6,20

12

3,38

3

0,85

8.
9.
10.

20 TOP 09
7 Starostové a nezávislí
9 Strana zelených

11.-12.

10 Rozumní  stop migraci a diktátu EU

2

0,56

11.-12.

13 Blok proti islamizaci  Obrana domova

2

0,56

13.-19.

3 Cesta odpovìdné spoleènosti

1

0,28

13.-19.

6 Radostné Èesko

1

0,28

13.-19.

12 Strana svobodných obèanù

1

0,28

13.-19.

14 Obèanská demokratická aliance

1

0,28

13.-19.

19 Referendum o Evropské unii

1

0,28

13.-19.

Sdruení pro republiku 
23 Republikánská strana Èeskoslovenska M.Sládka

1

0,28

13.-19.

26 Realisté

1

0,28

355

100,00

celkem
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Blahopøejeme

V mìsíci Listopadu 2017 oslaví své ivotní jubileum
paní Zdeòka Urbánková
80 let
paní Emilie ajtarová
75 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
Rozlouèili jsme se
V mìsíci øíjnu 2017 jsme se rozlouèili:
s panem Vìnkem Hloánkou
s paní Jarmilou Tomákovou

informace z Adventu a Vánoc
POZVÁNKA
V sobotu 2. prosince v 17 hodin se bude konat v prostoru u poty

Rozsvícení vánoèního stromeèku,
na které srdeènì zveme vechny obèany.
Opìt bude pøipraveno hudební vystoupení a nìco dobrého
na zahøátí.

Dopis pro Jeíka
Bohuel letos nemùeme organizovat Dopis Jeíkovi, protoe
organizátorùm Èeského Jeíka se letos nepodaøilo sehnat
partnera, který by odepisování financoval. Organizátoøi doufají,
e pokud bude na veøejnosti vidno, e jí Jeíek chybí, najde se
partner, který umoní v odepisování pokraèovat v dalích letech.
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POZVÁNKA
Obec Albrechtièky zve vechny
obèany na

Adventní
koncert
smíeného pìveckého sboru
COLLEGIUM BONUM.
Pod vedením sbormistra Jana Mlèocha budou pøedneseny písnì s adventní a vánoèní tématikou.
Koncert se uskuteèní v druhou adventní nedìli 10. prosince 2017 od 16:00 hod
v kostele sv. Mikuláe.
Vstupné je dobrovolné.
Pøijïte se v pøedvánoèním shonu zastavit a naèerpat vánoèní atmosféru .

POZVÁNKA
Ochotnický divadelní soubor a organizace
Junák ve spolupráci s Obci Albrechtièky
poøádají v úterý 5. prosince 2017 v 17:00
hod. v Kulturním domì

MIKULÁSKOU
BESÍDKU.
Divadelní soubor sehraje novou pohádku:

Princezna a loupeníci
Na vechny dìti se tìí
Mikulá, andìlé a èerti.
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POZVÁNKA
v sobotu 2.12. 2017 od 10:00 do 17:00
v neděli 3.12. 2017 od 10:00 do 16:00

ADVENTNÍ VÝSTAVKA
K inspiraci i zakoupení budou: adventní věnce (na stůl, na dveře i na hřbitov),
svícny, vánoční dekorace, šperky a jiné malé dárečky a drobnůstky.
Pití pro zahřátí a něco k zakousnutí Vám rádi nabídneme…
Občerstvení pro zahřátí zajištěno...
Těším se na Vás v IC Dřevěnice Albrechtičky
Jana Kubošová

POZVÁNKA
Z a M Albrechtièky zvou irokou veøejnost na
tradièní pøedvánoèní

Jeíkovu dílnu
kde si kadý za drobný poplatek mùe vytvoøit
originální vánoèní ozdoby.
Pøijïte v sobotu 9.prosince 2017 v dobì od 10 - 17
hod. do Z v Albrechtièkách.
(z prostorových dùvodù se i letos dílnièka koná v
prostorách Z)
Souèástí této dílny bude i

výstava betlémù z rùzných
materiálù dìtí Z a M.

Pøipraveno je i malé obèerstvení. Pøijïte se inspirovat
a uít si pøedvánoèní atmosféru.
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