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informace z obecního úøadu

Oderská lávka je znovu otevøena
V pátek 27.7.2018 byla dokonèena oprava
oderské lávky, která probíhala od 4.6.2018.
Stavební práce provádìla firma PONVIA
Construct s.r.o. z Olomouce podle projektové

nìmu jsou i tyto opìry jako nové.
Pùvodní sjednaná cena 568.109,01 Kè vèetnì
DPH tak byla navýena na koneènou èástku
631.775,42 Kè.

Stav po realizaci akce
dokumentace spoleènosti Project Work s.r.o.
Studénka. Obec oproti projektu s firmou dohodla
zmìnu ve výplni zábradlí, které bude trvanlivìjí
a provedení sanace betonových opìr, díky

Vìøím, e lávka bude opìt na dlouhou dobu
slouit svému úèelu.

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz

Stav pøed realizací akce
pokraèování na stranì 2
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Projekt spolufinancuje Moravskoslezský kraj

Na akci "Oprava pìí lávky pøes øeku Odru" obec
obdrela od Moravskoslezského kraje neinvestièní dotaci ve výi 250.000,- Kè z programu
P o d p o r a o b n o v y a r o z v o j e v e n ko v a
Moravskoslezského kraje 2018.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání po
projednání schválilo:
 smìnu èásti pozemku parc.è. 516/1
zapsaném na LV 10001 k.ú. i obce
Albrechtièky za èást pozemku parc.è. st.
97/1 zapsaného na LV 136 k.ú. i obce
Albrechtièky.

 pøevod kompostérù zapùjèených smlouvou o
výpùjèce, darem na vypùjèitele
 Plán rozvoje sportu na období 2018  2022
 Rozpoètové opatøení è. 3/2018  je
zveøejnìno na webových stránkách obce

Myslivci
Myslivecký spolek Petøvald u Nového Jièína
zakoupí v katastru obcí Albrechtièky, Nová
Horka, Petø vald, Petø valdík, Studénka
zemìdìlské pozemky.
Naí snahou je zlepení hospodaøení s volnì
ijícími populacemi zvìøe. Vlastnictví pozemkù v
honitbì, kterou MS Petøvald obhospodaøuje, by

Dny Nato

Ve dnech 15. a 16. záøí se budou konat tradièní
Dny NATO. Stejnì jako v minulých
letech dojde k omezení provozu
na komunikaci Albrechtièky 
Petøvald, Petøvaldík ve dnech od
10.9. do 17.9.2018.
K èásteènému dopravnímu
omezení dojde na ulici k
sokolovnì a v èásti obce od toèny
autobusù u M po køiovatku na Petøvaldík.
Ve dnech 15. a 16. záøí bude omezen vjezd do
obce Albrechtièky ve smìru od Nové Horky jen

nám umonilo významnì se podílet na utváøení
celkové biodiverzity venkovské krajiny a tím i
udrení ekologické stability území.
V pøípadì nabídky vaich pozemkù, nás prosím
kontaktujte: Jiøí Jakub, pøedseda MS Petøvald,
tel: 732 254 495, email: jiri.jakub@seznam.cz.

pro obèany s trvalým pobytem v Albrechtièkách
(pøi kontrole se prokáou obèanským prùkazem
a povolení nepotøebují) a vozidlùm
s povolením ke vjezdu do obce,
které budou jako kadý rok
vydávány obecním úøadem od
15.8.2018 v poètu 2 kusù na
jedno èíslo popisné. Na
povolenkách bude uvedená SPZ
vozidla, pro které se povolenka vydává, proto
ádáme obèany, aby si pro jejich vyzvednutí
pøinesli i SPZ vozidel.
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Den obce 2018
Zastupitelstvo obce Albrechtièky Vás srdeènì zve na obecní slavnost

Den obce,

která se uskuteèní v sobotu 8. záøí na zahradì u kulturního domu

Odpolední program:
14.11 zahájení Dne obce
k poslechu po celé odpoledne hraje cimbálová muzika IRAVA
Kulturní program dìtí M a Z
 FUN TIME Athletics - dynamická show plná pohyblivých lidských
pyramid, akrobacie a tance
 Ukázka canisterapie spolku SmilingDog z.s.
 Ukázka sokolnictví Sokolnické skupiny Nyctea z Opavy
Kouzlení s èarodìjnou babièkou
Malování na oblièej
Soutìe pro dìti i dospìlé, soutì o nejlepí medový mouèník
Veèerní program:
 20.00
Taneèní zábava se skupinou BEATLES COLLECTIN BAND z Hluèína
21.30
Ohòostroj PYROMORAVIA
Bohaté obèerstvení
Srdeènì zvou poøadatelé: Obec Albrechtièky, SDH, Zahrádkáøi, TJ Sokol, Junák, LiLiA, Myslivecké
sdruení, Svaz vèelaøù, Rybáøi, Ochránci pøírody, Albrecht, Základní kola a Mateøská kola, sponzoøi akce.

Z akce bude poøizována fotodokumentace za úèelem zveøejnìní na webových stránkách obce, webových stránkách
koly, ve zpravodaji obce, v kalendáøi obce nebo prezentaèních materiálech obce.

Jako podruný program DNE OBCE se v sobotu 8. 9. 2017 bude konat amatérský turnaj ve volejbale
smíených drustev.

O pohár starosty.
Prezentace od 8:00 - 8:30 hod.
Startovné je 50,- Kè/osobu.
v týmu musí být min. 2 eny nebo 2 mui
Hrát se bude na høiti u Centra volného èasu.
Obèerstvení bude zajitìno.
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Soutì o nejlepí medový mouèník
Zúèastnìte se soutìe o nejlepí medový
mouèník!
Pravidla jsou jednoduchá  soutìní produkt
musí obsahovat med a mouku a musí být samozøejmì vyroben vlastními silami.
Svùj výrobek odevzdejte hodnotící komisi na dni
obce dne 8.9.2018 do 14:30.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci srpnu 2018 oslaví své ivotní jubileum
Libue Olovská 75 let
Zdenìk Barto
70 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci èervenci 2018 jsme se rozlouèili:
s panem Vlastimilem Rozehnalem
Oznámení úmrtí
V mìsíci èervenci 2018 zemøel ná bývalý spoluobèan tìpán Solarzcyk
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