
— 1 —

ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem roku se Vám hlásíme s dalším vydáním 
našeho městského Zpravodaje, který v letošním roce změnil 
svoji podobu. Tato forma zpravodaje by měla směřovat spíše 
ke krátkým a výstižným článkům o tom, co se v katastru našeho 
města za poslední období událo a co nás v nejbližší době čeká. 

Na jaře letošního roku jsme neskrývali radost z mírné zimy 
a ušetřených fi nančních prostředků za zimní údržbu, ale počasí 
se nedá poručit a povodně, které přišly na sklonku léta, dokonale 
prověřily stav naší městské pokladny. Předběžné škody na majetku 
města odhadujeme zhruba na dva miliony korun. Déšť, který trval 
nepřetržitě téměř 24 hodin, dokonale prověřil stav našich střech. 
Bilance není moc příznivá, zateklo do většiny budov v majetku 
města.

Rok 2007 byl věnován spíše projektové přípravě. V současné 
době se dokončuje projektová dokumentace na třetí etapu 
dostavby kanalizačního systému města, pokračují projektové 

práce na vybudování odpadového centra pro naše město, projekt 
na rekonstrukci smuteční síně a výstavbu nového kolumbária, 
projekty na rekonstrukci stravovacích zařízení v našich 
příspěvkových organizacích a plno dalších menších projektů.

Ale nejen projekty, také jsme budovali a investovali. Za největší 
přínos pro občany našeho města považujeme spuštění internetu 
po rozvodu kabelové televize. V současné době tuto službu již 
využívá 80 domácností a zájem neustále roste. Nemalé fi nanční 
prostředky byly investovány do budovy mateřské školy, bylo 
pořízeno šest nových autobusových zastávek, rekonstrukce 
střešního pláště nové budovy základní školy a kabin FK Avízo 
a řada dalších akcí.

Závěrem bych chtěl všem popřát hodně klidu a pohody v době 
vánoční a ať do nového roku 2008 všichni vykročíme zdraví, 
spokojení a ať se nám splní všechna přání.

Luděk Volek
starosta

3/07
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Povodeň 2007

Deset let není tak dlouhá doba, aby z mysli člověka vymazala 
vzpomínku na tragické události, které se odehrály začátkem 
července 1997. Velká voda, která se přehnala přes naše území, si 
nevybírala. Ničila majetky občanů a organizací a vybrala si i tu 
největší daň – lidský život.

Kdo z nás by si při desetileté vzpomínkové akci, kterou 
uspořádala naše hudební skupina Slezanka v kavárně „Pod kinem“ 
k desátému výročí povodně pomyslel, že za tři měsíce si příroda 
sama tuto událost připomene a opět ukáže člověku, že větru a dešti 
prozatím neporučí. 

Když jsem šel 6.9.2007 ve čtvrtek ráno do práce a přecházel 
jsem přes most vedoucí přes řeku u kostela na náměstí, nic 
nenasvědčovalo tomu, že v odpoledních hodinách bude stav vody 
kritický. Bylo zataženo, poprchávalo a vody v řece bylo pramálo. 
Vždyť jsme si všichni stěžovali na velká sucha a vysychající studny 
a nedostatek vody. Kolem poledne se však situace začala měnit. Vody 
v řece přibylo a hladina vody začala s přibývajícím časem stoupat. 
V jednu hodinu odpoledne byl ve městě vyhlášen I. povodňový 
stav. Ani v médiích se o hrozících povodních v naší oblasti moc 
nemluvilo. Přicházely informace o pětileté, maximálně desetileté 
vodě a trvalejších srážkách. Situace se však horšila od hodiny 
k hodině. O půl čtvrté odpoledne řeka vybřežila u obchodu 
v Opavici a situace se pomalu stávala kritickou. V součinnosti 
s Policií ČR a hasiči musela být uzavřena komunikace přes Opavici 
a Linhartovy a ve večerních hodinách byli evakuováni i ohrožení 
obyvatelé těchto místních částí. Dočasný azyl získali v klubovně 
tělocvičny základní školy, kde o ně bylo řádně postaráno.

Situace v Hynčicích, v porovnání s Opavicí a Linhartovy , nebyla 
tak kritická. Lidé nemuseli být evakuováni, tok se udržel ve svém 
korytě, byť došlo v některých místech k narušení břehů koryta řeky. 
K vytopení sklepů některých rodinných domků v Hynčicích došlo 
spíše přitékající srážkovou vodou z okolních strání nad hřištěm.

Naštěstí kolem půlnoci dešťové srážky ustaly. Hladina vody 
v řece dosáhla svého vrcholu a k ránu začala voda pomalu 
opadávat. V odpoledních hodinách se mohli evakuovaní obyvatelé 
vrátit do svých domovů, kde teprve zjišťovali jaké škody povodeň 
napáchala a co je třeba udělat. Vyčistit domy a zahrádky od nánosu 
bahna, vynést zničený nábytek, koberce. Ze začátku ke všemu 
ještě nefungující elektřina, vytopené kotelny a nefunkční domácí 
vodárny, znečištěné studny a zatopené septiky. S tím vším se museli 
lidé vypořádat. 

Ze strany města došlo k zajištění pitné vody pro tyto obyvatele, 
a to formou pojízdných cisteren a kanystrů a v brzké době došlo 
i k zprovoznění tlakové stanice vody, která zásobuje pitnou 
vodou Hynčice. Naši hasiči opět pomáhali v čištění a desinfekci 
znečistěných studní a taktéž vývoz zatopených septiků byl městem 
zajištěn. Pracovníci odboru sociálního městského úřadu následně 
objížděli občany postižené povodní a vyřizovali pro ně mimořádný 

fi nanční příspěvek na odstranění škod. Takto postiženým občanům 
bylo vyplaceno úřadem cca 400 tis.Kč.

Jak voda rychle přišla, tak i odešla. Za necelé tři dny, kdo by 
naším městem projížděl, by nikdy neřekl, že se tudy přehnala 
povodeň. Řeka byla v normálu a tvářila se, jako by se nic nestalo, 
ale jen zničený nábytek a vnitřní vybavení sušící se na slunci před 
některými domy, byly němými svědky nedávných událostí.

Byť došlo k materiálním škodám na majetku občanů 
a organizací, nebyly následky povodně tak katastrofální jako 
v roce 1997. Nedošlo k zmaření lidských životů ani ke zničení 
domů, stržení mostů, zničení komunikací, vodovodů, plynovodů, 
veřejného osvětlení. Škody na majetku obce jsou odhadovány do 2 
mil. Kč. Jedná se převážně o opravy břehů řeky v blízkosti místních 
komunikací, opravy místních komunikací, propustků, čištění 
silničních příkopů od zaneseného bahna, vyčištění zaneseného 
odtoku z rybníka. 

Město také neprodleně vstoupilo v jednání s Povodím Odry 
s.p. Ostrava ve věci odstraňování škod vzniklých na korytě 
řeky. Jedná se o nátrže břehů, vytěžení splavenin z koryta řeky, 
odstranění porostů z průtočného profi lu, oprava poškozených 
opěrných zdí a zásyp obnažených a podemletých patek opěrných 
zdí. V neposlední řadě urgence dokončení úprav koryta řeky jak 
v Hynčicích, tak především přes Opavici a Linhartovy. Můžeme 
však konstatovat, že přes všechna jednání táhnoucí se od povodně 
v roce 1997, nemá město páky tuto státní organizaci přinutit 
k provedení požadovaných úprav řeky. Dále bylo jednáno s Lesy 
ČR ve věci úprav koryta toku v místní části Valštejn a Ztracená 
Voda. Bylo dohodnuto, že Lesy ČR provedou do konce roku ty 
nejzákladnější úpravy poškozených částí břehů toku s tím, že 
v opravovaných místech budou postupně, po dohodě s vlastníky, 
kteří mají přes tento tok přístup ke svým domkům, vybudovány 
pouze opěrné zdi pro budoucí můstky a vlastní mostovku bude 
muset každý vlastník provést na vlastní náklady. Taktéž bylo 

zahájeno projednávání úprav odvodu srážkových vod ze svahů 
a pozemků nad hřištěm v Hynčicích s Lesy ČR a postiženými 
vlastníky tak, aby nedocházelo k vytápění rodinných domků 
srážkovou vodu nebo na jaře při tání sněhu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na řešení 
záchranných prací v době povodně i na odstraňování následků 
povodně. Ať už to byla Policie ČR, krnovští hasiči, nebo jednotliví 
občané. Zvlášť bych chtěl poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 
Města Albrechtic, kteří opět prokázali připravenost, profesionální 
přístup a osobní nasazení. Opět prokázali svou nepostradatelnost 
pro dobré fungování města jako takového.

Ještě jednou za město všem děkuji.
Ing.Hynek Vavera

tajemník 
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Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu

Na 8. zasedání dne 28. června 2007 bylo projednáno:

Zastupitelstvo města schválilo
- svoz domovního odpadu z místní části Biskupice formou 

popelových nádob
- smlouvu o dílo s fi rmou Hydro - Koneko s.r.o. Ostrava na projekt 

„ Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - 
etapa I“

- mandátní smlouvu „ Prodloužení vodovodu Linhartovy za tratí“ 
na výkon inženýrské činnosti s p. Ing. Dobroslavem Jankem, 
Krnov za cenu 12.000,-Kč bez DPH

- mandátní smlouvu „Rekonstrukce ulice B. Smetany, Město 
Albrechtice“ na výkon inženýrské činnosti s p. Ing. Dobroslavem 
Jankem, Krnov za cenu 16.730,-Kč bez DPH

- smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a Hasičským 
záchranným sborem MSK, Ostrava o bezúplatném převodu 
majetku speciální plošiny Tatra 148, pořizovací cena 486.000,-
Kč

- smlouvu o poskytnutí veřejné komunikační služby mezi Městem 
Město Albrechtice a občany města - všeobecné podmínky a ceník 
internetu po kabelové televizi od 1.7.2007. Cena internetu 
512Kb/s - 450,-Kč vč.DPH, 1024 Kb/s - 630,-Kč vč.DPH

- dodatek č.3 ke smlouvě o kontrolní činnosti mezi Městem Město 
Albrechtice a Ing. Karlem Ondráškem, Libina 95, zrušení 
veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací - MŠ, 
ZŠ, v Městě Albrechticích, kde zřizovatelem je Město Město 
Albrechtice

- odvoz tuhého odpadu z chatovišť v katastru obce Město 
Albrechtice formou popelnicových nádob od 1.1.2008

Na 9. zasedání dne 20. září 2007 bylo projednáno:

Zastupitelstvo města
- pověřilo starostu k jednání s Energetikou Vítkovice, a.s. ve věci 

odkupu veřejného osvětlení
- schválilo zřízení dvou veřejných kanalizačních přípojek k řadové 

zástavbě na ulici Odboje v Městě Albrechticích hodnotě díla cca 
40.000,-Kč + DPH 

- vzalo na vědomí zveřejnění záměru pronájmu rybníka „CELŇÁK“ 
v Městě Albrechticích

- schválilo poplatek SZZ Krnov, příspěvková organizace, I. 
P. Pavlova, 794 01 Krnov, na připojení Nemocnice Město 
Albrechtice na kabelovou televizi: jednorázový poplatek 
za připojení nemocnice ve výši 2000,- Kč + DPH, poplatek 
za každý napojený televizní přijímač ve výši 60,- Kč s DPH 
měsíčně a nutnost předložit projektovou dokumentaci pro 
určení celkového počtu přijímačů

- schválilo smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace stavby 
Rekonstrukce kuchyně MŠ Město Albrechtice, mezi městem 
Město Albrechtice a p. Martinou Švecovou, Okružní 30, Město 
Albrechtice v částce 45.000,-Kč včetně DPH

- schválilo smlouvu č. 8/2007 na vypracování projektové 
dokumentace p.Rudolfem Honem, Opava, na opravu smuteční 
síně a výstavbu nového kolumbária v ceně díla 151.622,-Kč 
včetně DPH 

- schválilo smlouvu č.7/2007 o vypracování projektové 
dokumentace Studie rozšíření hřbitova Město Albrechtice 
p. Rudolfem Honem, Opava, za celkovou částku 45.600 Kč 
včetně DPH

- schválilo smlouvu o dílo č.01/2007 na dodávku a montáž 2 ks 
informativních panelů RMR-2 fi rmou Značky Morava, a.s., 
Krnov za cenu díla 276.758,-Kč včetně DPH

- schválilo smlouvu o dílo s agenturou HRAT Třinec na přípravu, 
zpracování a podání žádosti o dotaci pro projekt Dostavba 
kanalizačního systému města Město Albrechtice 

za cenu 325.000,-Kč + DPH
- schválilo smlouvu o dílo s Karetou s.r.o. Bruntál na vybudování 

účelové komunikace na ulici Tyršova v hodnotě 501.432,60 Kč 
včetně DPH

-pověřilo starostu podpisem smluv o smlouvách budoucích 
na koupi bytů v bytovém domě Nádražní 33 v Městě 
Albrechticích s nájemníky bytového domu Nádražní 33 v Městě 
Albrechticích 

- schválilo uvolnění částky z rozpočtu města Město Albrechtice 
pro rok 2007 ve výši 10.000,-Kč pro Charitu Krnov, Hlubčická 
3, 794 01 Krnov a 20.000,-Kč pro Help-in o.p.s., U rybníka 4,

792 01 Bruntál
- schválilo záměr prodeje garáží ul.Lázeňská p.p.č. 341, 342, 343,344 

v k.ú.Město Albrechtice, obytný dům Slezská č.p.2 – 4 byty, p.p.č. 
1322 v k.ú.Město Albrechtice, obytný dům Nerudova č.p.6 – 5 
bytů, p.p.č.100 v k.ú.Město Albrechtice, obytný dům Linhartovy 
č.p.12 – restaurace + 2 byty, p.p.č. 213 v k.ú.Linhartovy, Hynčice 
školka, p.p.č. 159 stavební, kú.Hynčice, obytný dům Hynčice 
č.p.184 (bývalá školka DAKONU) – 4 byty p.p.č. 242 stavební 
k.ú.Hynčice + garáže, p.p.č. 283 stavební v k.ú.Hynčice, chata 
Anna p.p.č. 159/9 v k.ú.Piskořov, vinný sklípek park Linhartovy, 
p.p.č. 114 –část dle GP, Linhartovy 19 – hospodářská budova 
p.p.č. 105/6 v k.ú.Linhartovy

Na 10. zasedání dne 25. října 2007 bylo projednáno:

Zastupitelstvo města
- schválilo přidělení mimořádných fi nančních prostředků 

z rozpočtu města pro zajištění opravy střechy na nové budově 
ZŠ v Městě Albrechticích, Opavická 1

- schválilo přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro rok 2007 v rámci Dotačního programu podpora 
přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro 
Město Město Albrechtice ve výši max. Kč 873.700,-Kč a to pouze 
za účelem spolufi nancování uznatelných nákladů souvisejících 
s realizací „Příprava projektové dokumentace k dostavbě 
kanalizačního systému města a rekonstrukce vodovodu“, 
souhlasí s uzavřením smlouvy s MSK dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

- schválilo OZV č. 4/2007 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008

- schválilo OZV č. 5/2007 o nakládání s komunálním odpadem 
a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtic

- uložilo starostovi zajistit znalce v oboru dřeva, ke zjištění 
znaleckého posudku stavu dveří – zámek Linhartovy

- vzalo na vědomí zprávu p. Marka Kittela o záměru EVi – 
Energetiky Vítkovice a.s. na odkoupení a provozování veřejného 
osvětlení v Městě Albrechticích 

- schválilo zástavu budovy mateřské školy v Městě Albrechticích 
- budova č. p. 473 na p. č. 455 a pozemek p. č. 455 o výměře 
1116 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. M. Albrechtice 
a bytového domu nám.ČSA 7, budova č. p. 101 na p.č. 1344 
a pozemek p. č. 1344 o výměře 424 m2 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. M. Albrechtice pro Hypoteční banku a.s 

- schválilo záměr prodeje budovy kina č.p. 84 v Městě Albrechticích 
na p.č. 841 o výměře 1589 m2 

v k.ú.Město Albrechtice.
- schválilo záměr prodeje budovy čekárny na autobusovém nádraží 

v Městě Albrechticích p.č. 833 v k.ú.Město Albrechtice.
- schválilo záměr prodeje buňky umístěné na přechodu 

v Linhartovech

Ing. Jitka Hanusová
místostarosta
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Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 30.9.2007 v tis. Kč

Příjmy  Výdaje
Rozpočet Skutečnost % rozpočet skutečnost

Daňové příjmy celkem 21 410,70 19 801,40 92,48
Správní poplatky - matrika 85,00 80,40 94,59
 - stavební úřad 50,00 34,10 68,20
 - výherní hrací příst. 520,00 256,00 49,23
 - výpis z KN 0,00 1,30 0,00
Místní poplatky - poplatek za psy 90,00 81,80 90,89
 - popl. rekreační pob. 0,50 0,10 20,00
 - užívání veř.prostran. 72,00 69,40 96,39
 - popl. vstupné 16,00 11,90 74,38
 - popl. ubyt.kapacita 5,00 3,90 78,00
 - popl. výh.hrací přís. 550,00 472,80 85,96
 - popl. komun.odpad 1 944,00 1 746,60 89,85
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů 363,30 363,30 100,00
Dotace na sociální dávky 17 139,00 5 203,30 30,36
Dotace na školství 641,20 477,00 74,39
Dotace na státní správu 2 566,90 1 929,90 75,18
další dotace - na hasiče 150,00 150,00 100,00
 - na činnost v lesích 18,00 18,00 100,00
 - prevence kriminality 69,00 69,00 100,00
 - na kanalizaci 131,80 131,80 100,00
 - na pěstební činnosti 183,40 183,40 100,00
 - na inf.měřiče rychlosti 249,00 0,00
Neinv.přijaté tranfery od obcí -školné 111,30 111,30 100,00
Převody z vlastních fondů - odpisy 1 100,00 767,00 69,73
Splátky půjček 473,00 281,60 59,53
Lesnictví 201,40 18,00
Cestovní ruch, zájmová sdružení 5,00 3,20
Pitná voda 157,50 18,00
Kanalizace, ČOV 0,50 1 216,50 286,40
Doprava celkem 18,10 18,10 2 714,00 1 002,10
Kabelová televize 0,30 0,30 510,00 452,00
Školství celkem 17,70 17,70 11 071,50 5 052,40
Kultura, kino, zpravodaj 115,00 52,60 429,10 205,50
Knihovna 17,00 14,40 427,90 325,40
Ostatní zájmová činnost 422,90 120,60 293,50 225,70
Koupaliště 3,00 3,00 100,00 100,00
Tělovýchova 729,00 494,50
Bytové, nebytové hospodářství 974,90 261,30 417,00 106,90
Veřejné osvětlení 4,50 4,50 1 482,30 1 123,00
Pohřebnictví 226,20 15,60
Veřejná zeleň, veřejné prostranství 1,10 877,90 551,00
Třídění odpadu, skládka 100,30 48,90 2 297,40 1 825,50
Správa majetku (pozemky) 1 545,00 949,00 907,20 420,20
Zařízení na umístění odchyt. psů 2,00 0,00 54,00 14,20
Sociální dávky, pečovatelská služba 40,20 44,60 17 291,90 4 958,80
Ostatní příjmy, výdaje 0,50 0,50 343,00 176,40
Mezinárodní spolupráce 145,00 14,30
Činnost registrovaných církví 17,00 17,00
SPOZ 117,70 110,60
Péče o staré občany, zdrav.postiž. 17,00 17,00
Správa 302,00 245,50 8 804,40 6 196,50
Pokuty z přestupků 7,00 8,10
Finanční vypořádání 88,10 88,10 3 124,20 3 124,20
Požární ochrana 0,50 0,50 627,90 343,00
Finanční operace 176,00 186,80 980,30 680,80
Krizové situace, povodně 600,00 12,10
Zastupitelské orgány 1 596,30 1 064,30
Linhartovské kulturní léto 594,90 469,00
Zámek Linhartovy+ zámecký park 43,70 43,70 354,70 244,30
Celkem: 51 817,80 34 355,10 66,30 58 731,70 29 667,90 50,51
Konsolidační položky 5 544,80 5 544,80
Financování 10 008,30 3 094,40
Celkem k 30.9.2007 61 826,10 39 899,90 61 826,10 35 212,70
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Hospodářská činnost města k 30.9.2007 v tis. Kč

Výnosy Náklady

plán plnění % plán plnění %

Bytové hospodářství 1 078,90 868,08 80,46 1 215,60 612,50 50,39

Dům s byty pro důchodce 963,60 844,20 87,61 663,70 383,40 57,77

Nebytové prostory 876,38 653,51 74,57 512,76 335,35 65,40

Kabelová televize 835,28 760,68 91,07 1 042,10 727,80 69,84

Internet přes kabelovou televizi 156,80 70,82 45,17 133,00 34,96 26,29

Pronájem hrobových míst, údržba hřb. 50,50 44,60 88,32 281,10 85,20 30,31

Kopírování 6,50 3,50 53,85 7,00 0,70 10,00

Skládka pro inertní odpad 195,20 212,70 108,97 175,50 117,10 66,72

Lesní hospodářství 1 592,63 1 483,58 93,15 1 543,20 1 138,40 73,77

Pronájem videoklubu 5,00 1,65 33,00 48,90 3,90 7,98

Pronájem pozemků 260,30 255,18 98,03

Provozování veřejných WC, nájem NP 6,55 4,80 73,28 32,40 20,60 63,58

Koupaliště 146,40 137,10 93,65 552,90 495,20 89,56

Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV 934,00 701,00 75,05 734,10 561,60 76,50

Pronájem NP na zámku 18,50 15,56 84,11 62,00 -33,02 -53,26

Pronájem chata Anna 5,34 3,56 66,67 9,23 10,04 108,78

Pronájem parku 7,90 5,60 70,89

Ostatní:

 faxování 2,50 1,80 72,00

 internet 12,00 4,40 36,67

 poplatek za pračku 5,00 6,20 124,00

 režie 344,00 175,47 51,01 503,92 221,85 44,02

 za umístění reklamy 6,40 5,53 86,41

 za pronájem honitby 5,20 5,17 99,42

 ostatní

 Lázeňská 2 (vodné) 2,53 2,52 99,60

Obchodní činnost 10,00 12,90 129,00 10,00 7,95 79,50

Celkem k 30.9.2007 7 527,41 6 280,11 83,43 7 527,41 4 723,53 62,75

Zisk 1 556,58

Podrobný rozpis jednotlivých položek je k nahlédnutí na fi nančním odboru městského úřadu.

Informace o fi nančním stavu města k 30.9.2007
 

Stav peněžních prostředků na účtech: 
běžný účet 15 162 001,06 
účet fondu bytové výstavby  1 068 585,49 
fond zaměstnanců 1 772,50 
depozitní účet 81 654,30 
hospodářská činnost 2 222 212,78 
celkem: 18 536 226,13

Půjčky a úvěry: zůstatek k 30.9.2007
Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace 
a ČOV - úročena 3% splatná do 7 let 422 000,00
Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace K. Čapka 
- úročeno 1,5% 828 378,00
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB 
- úročeno 4,7 % splatnost úvěru do 20 let 7 835 511,77
Dlouhodobý úvěr na výstavbu velké kanalizace 680 000,00
celkem: 9 765 889,77

Alena Bodnárová
ved.fi n.odboru
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Matrika

Svatební obřady na zámku v Linhartovech

UPOZORNĚNÍ

Matrika v Městě Albrechticích upozorňuje občany, 

že dne 31.12.2007 končí platnost občanských průkazů 
vydaných do roku 1998 (růžová kartička). Vzhledem k tomu, že 
vyřízení nového občanského průkazu trvá minimálně jeden měsíc, 
je nutno podat žádost o občanský průkaz již v průběhu měsíce 
listopadu. 

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na matrice zdejšího městského 
úřadu. K vyplněné žádosti je nutno doložit:

•   dosavadní občanský průkaz 
•   1 fotografi i splňující požadavky na technické provedení 

fotografi e stanovené par. 5 vyhl. č. 642/2004 Sb.
•   rodný list
•   oddací list (ženatý, vdaná), rozhodnutí soudu o rozvodu 

manželství (rozvedení), případně úmrtní list bývalého 
manžela (vdovec, vdova)

Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské 
průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ 
nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále 
platné.

Dále matrika v Městě Albrechticích připomíná, že žádosti 
o cestovní pasy, se již od září roku 2006 podávají přímo 

na Městském úřadě v Krnově (oddělení cestovních průkazů, 
2. poschodí budovy MÚ Krnov). Na základě změny zákona 
o cestovních průkazech se nyní přímo na městském úřadě provádí 
fotografování občanů na cestovní doklady, a to v rámci zajištění 
biometrických údajů. 

V kompetenci matriky v Městě Albrechticích zůstává: 
•   vydávání cestovních příloh pro děti mladší 15 let
•   žádosti o osvědčení o státním občanství České republiky 
V případě potřeby vyřízení 1. cestovního pasu dítěti mladšímu 

15 let, musí rodič (zákonný zástupce) tohoto dítěte při podání 
žádosti o cestovní doklad předložit osvědčení o státním občanství 
České republiky. 

Žádost o osvědčení o státním občanství ČR se podává 
na matrice v Městě Albrechticích. 

K této žádosti je nutno doložit: 
➢  rodný list dítěte
➢  rodný list otce
➢  rodný list matky
➢  oddací list rodičů
➢  občanský průkaz žadatele.

Vlasta Lednická a Jana Helienková
matrika, evidence obyvatel

Zcela jistě neuniklo Vaší pozornosti, že stoupá zájem veřejnosti 
o uzavírání občanských sňatků na zámku v Linhartovech. První 
svatba v těchto historických prostorách proběhla v srpnu roku 
2005, obřad se uskutečnil na zámeckém nádvoří. V říjnu téhož 
roku se konal v linhartovském zámku další svatební obřad, a to 
v prostorách rytířského sálu. Obě svatby se těšily velkému ohlasu.

V roce 2006 bylo na zámku v Linhartovech uzavřeno celkem 
10 manželství. V letoším roce se v zámeckých prostorách 
konalo již 22 svateb. Díky tomuto stoupajícímu zájmu občanů 
o uzavírání sňatků v romantických prostorách zámku, vzrostl 
počet svateb v matričním obvodu Města Albrechtic k měsíci říjnu 
na dosavadních 38 svatebních obřadů. 

 Za svatební obřad uskutečněný v obřadní síni městského úřadu 
v sobotu, což je úředně určený oddací den, se nevybírá žádný 

poplatek. Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo 
stanovenou dobu nebo mimo úředně určené místo, zaplatí zákonem 
stanovený správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo 
města rozhodlo vybírat za pronájem zámku k svatebnímu obřadu 
dalších 1.000,- Kč. Za svatbu na tomto atraktivním místě zaplatí 
nyní zájemci celkem 2.000,- Kč.

Právě díky těmto obřadům se zámek dostává do povědomí 
veřejnosti z širokého okolí. Nepochybně se tak stává centrem nejen 
kulturního a společenského dění města, ale i vítaným přínosem 
do městského rozpočtu.

 Vlasta Lednická a Jana Helienková
 matrika, evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, kteří bydlí v nájemních bytech Města 
Město Albrechtice, že od 1.1.2008 přechází veškerá správa těchto 
bytů ze Služeb obce Město Albrechtice s.r.o. pod správu Města 
Město Albrechtice.

V případě jakýchkoliv dotazů a vyřizování agendy (opravy, 
údržby, nájemné, ukončení nájmů apod.) týkající se nájemních bytů 
města, se obracejte od 1.1.2008 na Městský úřad Město Albrechtice 
– oddělení hospodářské správy – p. Jan Vávra tel. 554637396 nebo 

na fi nanční odbor – p. Hana Kmínková tel. 554637395.
Dále upozorňujeme, že vyúčtování služeb spojených 

s nájemním bydlením za rok 2007 bude provedeno Službami obce 
Město Albrechtice a to i s případnými reklamacemi plynoucími 
z vyúčtování těchto služeb.

 Ing.Hynek Vavera 
 tajemník
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Vymáhání místních poplatků

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů

Nejsou-li místní poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek (§11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Nezaplatí-li poplatník místní poplatek ani po zaslání platebního 

výměru, vyzve ho správce místního poplatku, aby poplatek zaplatil 
v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí 
této náhradní lhůty přikročí k vymáhání (§ 73 zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků). Místní poplatky lze vymáhat 20 let. 

Dne 1.9.2007 proběhl svoz velkoobjemového odpadu a svoz 
nebezpečných odpadů od občanů města Město Albrechtice.

Tento svoz poprvé nebyl anonymní, z důvodu špatných 
zkušeností z předešlých let, kdy hlavně někteří podnikatelé 
využívali svoz velkoobjemového odpadu, který byl určen pro 
občany, pro své fi rmy. Svoz byl proto proveden jen občanům města, 
kteří nahlásili jméno a adresu na Městském úřadu.

Svoz začal v 8.00 hodin a provedla jej fi rma Žídek čtyřmi auty. 
Popelářským autem LIAZ- Press a auty, která svážela barvy, nábytek, 
ledničky a elektro. Jejich usilovná práce trvala až do pozdních 
odpoledních hodin.

 Někteří občané měli připraven odpad před domem 
u komunikace již ráno. Těm za jejich vzornou spolupráci svozová 
fi rma Žídek i městský úřad děkuje. 

Jiní občané začali odpad připravovat až po 8. hodině a svozová 
fi rma neměla dostatečný přehled o množství a druhu odpadů. 
Neupozornili jsme občany, že odpad měl být připraven již v 8 
hodin.

To je poučení pro příští hromadný svoz, při kterém občanům, 
kteří nebudou mít připraven odpad v určitou hodinu, nebude 
odpad odvezen.

Až na několik překážek, například když občané chtěli odvézt 
nekompletní ledničky, někteří zapomněli, že když je v zahradě 
u odpadu puštěn pes, nikdo tam nemůže a někteří si svoz 
velkoobjemového odpadu spletli se svážením pneumatik, a jiné.

 95 % občanů však spolupracovalo výborně. 
Bylo svezeno celkem 8,38 tun odpadu, který zahrnoval ledničky, 

televizory, elektrické spotřebiče, akumulátory, barvy, dříví, nábytek 
a matrace.

Děkujeme fi rmě Žídek za hladký průběh tohoto svozového 
dne.

Iveta Adámková 
odbor životního prostředí

Ing. Věra Vaverová

Přehled exekucí k 30.9.2007– místní poplatek za popelnice 

Vystaveno Ukončeno Probíhá Neproveditelné

2002 125 115 5 5

2003 109 100 5 4

2004 148 130 13 5

2005 88 70 15 3

2006 65 48 16 1

Celkem 535 463 54 18

Dluh před vydáním 
platebního výměru 

Dluh k 30.9.2007 po vydání 
platebního výměru a výzvy

2002 159 069,20 16 199,00

2003 98 603,40 19 821,10

2004 212 577,00 21 939,50

2005 139 051,00 44 150,18

2006 132 513,50 62 064,00

Zdroje exekucí – popelnice k 30.9.2007

mzda účet důchod dávky SSP úřad práce

2002 21 54 20 29 1

2003 19 33 13 37 7

2004 32 31 13 60 12

2005 31 36 15 5 1

2006 17 32 8 8 0

Celkem 120 186 69 139 21

Sociální odbor informuje

Dne 6.9.2007 postihly správní oblast spadající pod Městský 
úřad Město Albrechtice povodně. Pracovníci sociálního odboru 
prováděli v oblasti povodní sociální šetření 25 občanům, kteří měli 
zatopené obydlí, byla poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc 

z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí v celkové výši 
408 000,- Kč. 

 Ing. Hana Rousová
 vedoucí sociálního odboru
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Má to smysl. Třiďte odpad.

»...je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých
krajích realizuje společnost EKOKOM a.s. prostřednictvím svých 
partnerů. V Moravskoslezském kraji je partnerem kampaně 
Moravskoslezský kraj a ARR a.s.
Kampaň je součástí pilotního projektu Intenzifi kace odděleného 
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové 
složky v Moravskoslezském kraji, který zaštítil Moravskoslezský 
kraj. V Moravskoslezském kraji se uskutečnily již tři ročníky, které 
si kladly za cíl informovat veřejnost o potřebnosti a správnosti 
třídění. V loňském a letošním roce chceme vysvětlit občanům, že 
třídění má smysl. 

Rozdělení domovního odpadu

Každý občan vyprodukuje za rok asi 250 kg odpadů. A jak vypadá 
průměrně Vaše popelnice? 
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchyňské 
linky, drobný stavební odpad atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, 
kelímky), kovy (plechovky, Al), textil atd. 
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické články (baterky), 
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění 
výše uvedených složek 

Víte, že:

Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než 
třetiny množství, které vyprodukujeme v domácnostech?
Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg 
skla. 
Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, 
odkud putuje do zpracovatelských fi rem, které z odpadů vyrábějí 
nové výrobky. 
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dotřiďovacích 
linek v rámci celé České republiky. Celkem je zde devět 
dotřiďovacích linek na papír a plast, sklo je pak dotřiďováno pouze 
na jedné lince. 

„Čistota“ odpadů?

Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je 
nezbytná jeho „čistota“. Tedy - aby se do kontejnerů na tříděný 
odpad vhazovalo opravdu jen to, co 
do nich patří. Setkáváme se i s tím, 
že lidé do kontejnerů na plasty /
žlutá barva/ vhazují pouze PET 
láhve. Lze sem však vhazovat také 
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly 
z plastů, polystyren, na druhé 
straně sem v žádném případě 
nepatří novodurové trubky, obaly 
od nebezpečných látek, jako jsou 
motorové oleje, chemikálie, barvy 
apod. Vždy ale sledujte nálepku 
na Vašem kontejneru.
Do kontejnerů na papír /modrá 
barva/ či do sběrných dvorů lze 
vhazovat nebo odvézt noviny, 
časopisy, kancelářský papír, 
reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenku, karton, papírové 
obaly atd. V žádném případě do 
kontejneru na papír nepatří mokrý, 
mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír, použité 

plenky či hygienické potřeby.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné 
nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor! Máte-li k dispozici 
i kontejner na bílé sklo, vhazujte sem pouze čiré sklo, sklenice apod. 
Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla. 
V některých městech či obcích je umístěn také kontejner oranžový 
– ten slouží pro sběr nápojového kartonu. Před vhozením 
nápojového kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete jeho objem – 
ať – stejně jako u PET lahví – nevozíme vzduch.
Kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad (tedy včetně 
akumulátorů) patří do speciálních sběren nebo sběrných dvorů.
V současné době již funguje tzv. zpětný odběr elektrospotřebičů. 
Kam s elektrospotřebiči zjistíte na Vašem městském/obecním 
úřadě.

Víte, co z nich? 

Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co třídíme 
v jednotlivých kontejnerech – jsou dále zpracovávány – v třídičkách 
se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských fi rem a ty z nich vyrábí 
nové zboží.
Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, skluzavky, fólie, 
netkané textilie.
Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i do kopírek, 
papírové kapesníčky, toaletní papír, kartony, knihy.
Ze skla nové sklo. 
Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky.

Víte, kam s nimi?

Ještě pro přehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy 
odpadů.
Plast – žlutý kontejner.
Sklo – bílý nebo zelený kontejner, přičemž bílý pouze na bílé sklo.
Papír – modrý kontejner.
Nápojový karton – oranžový kontejner.
Nebezpečný odpad – sběrné dvory nebo lékárna.
Bioodpad – hnědý kontejner nebo kompostárna.
Velkoobjemový odpad – sběrné dvory.
Elektrospotřebiče – systémy zpětného odběru, sběrné dvory.
Stavební suť – sběrný dvůr.
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Informace ke kácení dřevin rostoucích mimo les

POVOLENÍ 
ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné u stromů 
s obvodem kmene 80 cm a více, měřeným ve výšce 130 cm nad 
zemí a v případě souvislých keřových porostů o celkové ploše 40 
m2 a více. 
Toto povolení se vydává formou rozhodnutí. Formulář najdete 
na internetových stránkách města www.mesto-albrechtice.cz, nebo 
si jej můžete vyzvednout na odboru životního prostředí, dveře č. 
103.

OZNÁMENÍ :
1.  Ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy 

porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, 
a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle 
zvláštních předpisů. 

  Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 
15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může 
pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům 
na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

2.  Ke kácení dřevin, je- li jejich stavem zřejmě a bezprostředně 
ohrožen život či zdraví a hrozí- li škoda značného rozsahu. 

  Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je 
orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení – 

doporučujeme v těchto případech skutečnost vyfotit. 

3.  Kácení dřevin – za předpokladu, že nejsou významným 
krajinným prvkem, na pozemcích, které jsou ve vlastnictví 
fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde- li o stromy 
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 
nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Formuláře pro oznámení jsou k dispozici na internetových 
stránkách města, nebo na odboru 
životního prostředí dveře č. 103
Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, 
tj. 1.10. - 31.3. běžného roku.

Služby technikou hasičů
Prováděno AP 27 T 148 – cena za každou 
započatou MTH: 1 000,- Kč
Obsluha: 200,- Kč za hodinu
Použití motorové pily: 250,- Kč na hodinu
Kilometrovné: 20,- Kč za 1 km

Iveta Adámková
odbor životního prostředí

Divákům kabelové televize

Na začátku července zasedla mediální rada města, která 
doporučila zahájit projekt internet v rozvodu kabelové televize. 
Byly včas uvolněny fi nanční prostředky nejen na technologie 
internetu, ale i na další potřebnou výměnu zesilovačů. Na začátku 
léta nikdo nepředpokládal tak obrovský zájem uživatelů. Za tři 
měsíce dosáhl počet uživatelů 72 domácností. Po stránce pokrytí 
signálem internetu máme možnost poskytovat tuto službu asi 
v jedné polovině Albrechtic. Před dvěma týdny byly do vilové čtvrti 
nasazeny 4 zgenerálkované zesilovače, čímž se otevřela možnost 
připojení internetu téměř všem uživatelům TKR v této lokalitě. 
Letos byla v souvislosti s rozšiřováním internetu provedena 
výměna celkem 36 zesilovačů. Ještě zdaleka nejsme u konce, 
máme před sebou výměnu dalších 50 kusů, které jsou na konci 
své životnosti. V první etapě se opravovaly především liniové 
zesilovače tak, abychom mohli rozvést signál internetu téměř 
do všech částí rozvodu TKR. Pro vaši informaci musím uvést, 
že jsme poprvé použili u 23 zesilovačů tranzistory na bázi slitiny 
Galium-Arsenidu. Jedná se o materiál budoucnosti, který má lepší 
fyzikální vlastnosti v oblasti vysokofrekvenční elektrotechniky 
než křemík. Nevýhodou jsou vyšší náklady na zpracování tohoto 
materiálu. Zbylé zesilovače mají tranzistory na bázi klasického 
křemíku. Veškeré výměny zesilovačů se děly a budou dít za plného 
provozu celého rozvodu TKR. Při vlastní výměně je nepříjemné, 
že po dobu výměny a nastavení jednoho zesilovače je v rozvodu 
TKR na přilehlé trase odstávka v délce cca 30 minut. Zesilovače 
jsou staré 10 a více let a tak je musíme vyměnit. Na začátku 
listopadu ještě nejsou hotovy liniové trasy v úseku od koupaliště 
na začátek Hynčic a začátek ulice Celní. Pevně věřím tomu, že se 
podaří opravit zesilovače na těchto trasách do konce tohoto roku. 
Oprava jedné série šesti zesilovačů trvá u výrobce v Holešově tři 
až čtyři týdny. Snadno si spočítáte, že se poslední série zesilovačů 
nasadí do provozu někdy v srpnu roku 2008. Aktuální informace 
o výměnách zesilovačů a s tím související přerušení vysílání TKR 
jsou uvedeny na obecním infokanálu. Během měsíce října se dočasně 
zastavilo rozšiřování počtu uživatelů internetu z důvodu kolísání 
rychlosti připojení. Město nakupuje dostatečně velký datový tok, ale 

ten nebyl nikdy našimi uživateli spotřebován. Jednou jedinkrát byl 
datový tok ve špičce využit na 75 %, běžně je využit na 50%. Máme 
stále dostatečné rezervy pro stahování dat ve špičce. V pátek 26. 
října byl do rozvodu TKR nasazen nový server, který má schopnost 
uřídit 250 uživatelů internetu. Od té chvíle byl problém s kolísáním 
rychlosti internetu odstraněn. O tom, že se musí postavit nový 
server se vědělo již na konci měsíce srpna. Měli jsme totiž nabídku 
od našeho dodavatele technologie – fi rmy RT Com Holešov. Pro 
„Holešováky“ měla nový server s programem na bázi OS LINUX 
dodat brněnská fi rma. Jelikož jsme měli mnohaleté zkušenosti 
s naším předchozím provozovatelem rozvodu TKR fi rmou Satturn 
Holešov, hledali jsme fi rmu z blízkého okolí, která by splnila naše 
požadavky. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se zmínili o problému 
našemu dodavateli dat – fi rmě TKC Computers Krnov. Ti upravili 
svůj program, kterým řídí modemy ve své síti v Krnově pro naše 
potřeby v Albrechticích a rázem bylo po problému. Musíte uznat, 
že je mnohem pružnější spolupráce v případě poruchy s místní 
krnovskou fi rmou, než s fi rmou z Brna. Stačí si jenom spočítat 
náklady na dopravu odborníka - programátora na OS LINUX. 
Nyní si vytvoříme zásobu modemů internetu, abychom vykryli 
požadavky našich zákazníků. Vše nasvědčuje tomu, že se v tomto 
roce velmi přiblížíme hranici 100 uživatelů internetu po rozvodu 
TKR. Nyní, na začátku listopadu, schválil Parlament zákon – 
diginovelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, které dává 
právní rámec pozemnímu digitálnímu vysílání. Podle prvních 
informací bude pro majitele rozvodu TKR (město) vyplývat 
povinnost zařadit do programové nabídky všechny programy, 
které budou dosažitelné v naší oblasti. Nyní to vypadá tak, že 
časem rozšíříme programovou nabídku povinně asi o 6 programů. 
A to nejlepší nakonec! Na svém říjnovém zasedání mediální rada 
města doporučila zachovat programovou skladbu TKR a také cenu 
i v roce 2008. Musím zde uvést skutečnost, že cena programů TKR 
Město Albrechtice je stejná od 1. prosince roku 2004. 

Vladislav Hlaváček
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Ze Základní školy (www.zsma.cz)

Kdykoliv nastane situace, že mám, můžu, či bych chtěl pro 
někoho napsat pár informací ze života školy, bojuji sám se sebou. 
O čem napsat, co by mohlo být podstatné, důležité, zajímavé. 
Jestli se jen letmo dotknout všeho. Anebo se zaměřit na jednu věc, 
vybraný problém, tak říkajíc vše rozebrat do posledního šroubku. 

Když začnu psát o všem, text se neúměrně rozrůstá a je zcela 
jasné, že by ani nejpoctivější čtenář nemusel vydržet do úplného 
konce. Zúžím si prostor. Zvažuji téma … Peníze hýbou světem.

Co tak sdělit, jak je fi nančně zajištěn provoz školy. Kolik peněz 
a z jakých zdrojů máme k dispozici na nákup učebních pomůcek. 
Jak se stát postupně zbavuje zodpovědnosti za provoz obecních 
škol a přesouvá fi nancování řady aktivit na zřizovatele …

Za co jsme vděčni zřizovateli a sponzorům. Jak je organizována 
a fi nancována velká a malá údržba budov a jestli je zavedený systém 
dobrý. Co se děje kolem rekonstrukce jídelny. Jak organizujeme 
VHČ (vedlejší hospodářskou činnost) – pronájmy zařízení, 
poskytování stravovacích služeb a další - jejímž výsledkem je 
v minulém školním roce zlepšený hospodářský výnos školy ve výši 
152 153 korun (v roce 2005 - 250 820 korun). Kolik stálo zavedení 
objednávkového systému přes internet ve školní jídelně. Kdo 
organizuje prodej školního mléka. Kdo zajišťuje provoz školního 
bufetu. 

Z jakých prostředků jsou fi nancovány mzdy pracovníků školy. 
Kdo, za kolik a z jakých peněz spravuje školní počítačovou síť 

s více jak 60 počítači, proč od letošního roku musí hradit zřizovatel 
připojení k internetu z vlastních prostředků. Proč již pět let 
po sobě vytváříme v prvním červencovém týdnu podmínky pro 
soustředění české reprezentace v kvalifi kovaném psaní za účasti 
29 mistrů světa, našich žáků a pod vedením Jaroslava Zaviačiče 
a Heleny Matouškové – devítinásobné mistryně světa a držitelky 
absolutního světového rekordu.

Proč jsou pravidelně aktualizovány internetové stránky 
školy (300 článků, 3000 fotografi í, 250 krátkých zpráv, 150 000 
návštěvníků za posledních 5 let) a proč připravujeme jejich 
rozšíření a další úpravy. Kdo z učitelů a za kolik vede žáky 
ve více jak 20 zájmových kroužcích. Kdo z dalších společenských 
a sportovních organizací z města příznivě ovlivňuje odpolední 
činnost dětí a proč zdarma všichni vykonávají takové činnosti. 
Jak se rozvíjí a jaký dopad na život školy má vzájemně prospěšná 
činnost a spolupráce s panem uč. Jaroslavem Hrubým.

Proč se, mnohdy nepochopitelně, liší výše nenárokové složky 
platu pracovníků škol podle toho, kdo je zřizovatelem (město 
nebo kraj) a podle diskutabilní úrovně hranic průměrného 
počtu dětí ve třídě, velikosti a typu školského zařízení. Jestli je 
normativní způsob fi nancování škol spravedlivý vůči malým 
obcím a pohraničním oblastem státu s malou hustotou osídlení 
a nemožností zdravé konkurence mezi školami. Z jakých prostředků 
a za jakých podmínek je fi nancována péče o integrované žáky.
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Jak dopravní obslužnost ovlivňuje chod školy, její personální 
obsazení. Jak posiluje rozpočet školy a snižuje provozní náklady 
zřizovatele 80 dojíždějících žáků z mimospádové oblasti školy. Jak 
demografi cký vývoj ovlivňuje organizaci výuky a proč jsme letos 
otevřeli jen jednu první třídu. Od jakého počtu žáků je provoz 
školy efektivní.

Kdo a z jakých prostředků hradí náklady na účast žáků 
na regionálních, okresních, krajských a celostátních soutěžích, ale 
také i při účasti na mistrovství světa. Kolik a s jakým úspěchem bylo 
podáno rozvojových projektů. Jak se připravujeme na možnost 
čerpat prostředky z fondů ESF ČR a jaké máme naděje. 

Nebo bude zajímavější popsat, jaké akce jsme pro žáky připravili, 
s jakými výsledky se zúčastnili soutěží?

Jen namátkou připomenout 36 hodinový kurz předtaneční 
výchovy. 2. místo v ČR celostátní soutěži nakladatelství Fragment 
při nastudování operetky Z. Svěráka a L. Smoljaka „Budulínek“, 
netradiční výuku JA pod názvem „Vypadáš skvěle“ a „Budulínek 
anglicky“, „Pohádkový zápis“ pro budoucí prvňáčky. Napsat, 
jak jsme zvládli pořadatelství I. společenského plesu školy pod 
hlavičkou a ve spolupráci se SRPDŠ s výnosem přes 30 000 korun. 
Nebo věnovat prostor průběhu neformální besedy žáků s Mons. 
Františkem Václavem Lobkowiczem, biskupem ostravsko-opavské 
diecéze? Popsat přínos poskytnutí zázemí pro Krajské diecézní 
setkání více jak 800 mladých lidí z celého MSK, včetně stravování 
a ubytování pro školu i město z morálního, propagačního 
i fi nančního hlediska?

A co účast Michala Včelného na natáčení vědomostní soutěže 
„Věříš si“ v brněnském televizním studiu. Nebo opakované 
pořadatelství preventivních akcí ve spolupráci s místním 
oddělením Policie. Zapojení žáků 2. tříd do preventivního 
programu HZS Bruntál pod názvem „Oheň dobrý - zlý“. Zapojení 
všech 40 pracovníků školy do projektu Střední pedagogické 
a Střední zdravotnické školy Krnov pod názvem „Zachraň si život“, 
který všem připomněl zásady poskytování první pomoci včetně 
praktického procvičení.

Nebo se pochlubit informacemi o tradičně výborných 
výsledcích výuky a práce žáků s počítači. Zdůraznit, že počítače 
pro nás nejsou cílem, ale prostředkem výuky a nezbytným zdrojem 
informací. Vypsat výborná a dobrá umístění žáků v nepřeberné 
řadě naučných, sportovních, výtvarných a jazykových soutěží 
včetně výsledků dosažených na republikové úrovni i na MS 
v psaní na klávesnici PC v Praze 2007 a v celostátní soutěži Král 
fotografi e?

Nebo bude lepší popsat, jak všichni přihlížející ocenili originální 
závěrečný program vycházejících žáků pod názvem „Pošta pro 

tebe“? Noční pobyt dětí ve škole či zorganizování víkendového 
stmelovacího pobytu dětí na chatě při přechodu z I. na II. stupeň 
školy?

Nebo uvést informace o dokončení školního vzdělávacího 
programu? Jak a jestli vůbec se daří jeho zavádění do výuky 
v první a šestých třídách? Co pro to dělají učitelé. Co studují, na co 
se zaměřují. Jaká je vzájemná spolupráce rodičů a školy?

Nebo raději zveřejnit výsledky testování žáků 5. a 9. tříd 
v projektech Kvalita 2006 a Cermat i výsledky přijímacího řízení 
na střední školy. Mimochodem, ani v této oblasti se nemáme za co 
stydět.

Úspěšnost školy není výsledkem činnosti žádného jednotlivce. 
Jde o společnou práci. Ne všechno, co děláme, se nám daří podle 
přestav. Máme žáky nejen nadané a hodné. Máme i žáky s problémy. 
Záškoláky, žáky z různých důvodů neprospívající, žáky, kteří se 
věnují kouření. Snažíme se poskytovat rodičům ve spolupráci 
s odbornými pracovišti poradenské služby. Působit preventivně při 
ochraně fyzického i sociálního zdraví, při zajišťování bezpečnosti 
dětí. 

Protože jen hlupák o sobě nepochybuje, věnujeme pozornost 
také sebehodnocení vlastní práce jako východisku ke zlepšení 
další činnosti školy.

Mohl bych … Asi už stačilo. Vše je podrobně popsáno 
ve výročních zprávách školy, na internetové stránce školy. Další 
informace jsou zveřejňovány samotnými žáky ve školním časopisu 
Záškolák, zveřejňujeme vlastní videozáznamy a informace 
v místní kabelové televizi. O škole se píše také v regionálním 
a oblastním tisku. Za uplynulý rok bylo zveřejněno více jak 30 
článků vypovídajících o aktivitách školy, 3 reportáže v celostátním 
vysílání Českého rozhlasu, 2 reportáže v České televizi. 

My si ovšem nejvíc považujeme účasti rodičů na třídních 
schůzkách a konzultacích s vyučujícími za přítomnosti těch, 
v jejichž prospěch se všechno provádí. Za účasti dětí. A největší 
odměnou pro nás je, pokud jsou spokojeni.

A jestliže chcete udělat dobrý skutek a přitom vidět obrázky 
vítězů celostátní soutěže nadace „Konta bariéry“, kupte si kalendář 
pro rok 2008 vydaný touto organizací. Najdete v něm kresby našich 
žáků - devítileté Hany Petrové, která získala 1.místo v kategorii 
jednotlivců, Sama Mülera ze 2. třídy za 1. místo v kategorii škol 
a jedenáctileté Veroniky Kociánové, která získala zvláštní cenu L. 
Dvořákové. Podpoříte získávání fi nančních prostředků na nákup 
školních pomůcek pro zdravotně postižené děti.

Karel Knapp
ředitel školy
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Bez vzdělání to nejde…

Doba se mění a také každý z nás zaznamenává změny ve svém 
běžném životě. Ve školství se dějí věci možné i nemožné, ale jedno 
zůstává stejné – bez vzdělání se neobejdeme. A jak se s touto 
skutečností vyrovnává naše škola?

Možná aspoň někteří občané postřehli, že již druhým rokem 
pravidelně každé pondělí odpoledne se parkoviště u školy zaplňuje 
automobily a dlouho do večera svítí okna učeben. Do školních lavic 
usedají totiž dospělí žáci, kteří si mohou v tříletém nástavbovém 

studiu doplnit středoškolské vzdělání a mohou získat maturitní 
vysvědčení. Mnozí z nich jsou již rodiči a jejich odhodlání, píle, 
odpovědnost a pracovitost by mohly být příkladem pro mnohé 
z nás. Pro vyučující je radost tyto žáky vzdělávat. Potěšující je, že 
postupně vzrůstá zájem o tuto formu studia. V roce 2006/2007 
bylo přijato 30 žáků a pro školní rok 2007/2008 počet přihlášených 

dvojnásobně převyšoval počet žáků, které jsme mohli přijmout.
Tímto programem však nabídka školy nekončí. Všechny čtyřleté 

studijní obory a také tříleté učební obory můžeme od školního 
roku 2007/2008 realizovat také tzv. zkrácenou formou. Tento 
způsob studia je určen pro zájemce, kteří v minulosti složili 
maturitní zkoušku a ve svém oboru nemohou najít práci, nebo 
se chtějí naučit něčemu novému. Zkrácené studium je jednoleté 
nebo dvouleté a soustřeďuje se na odbornou stránku jednotlivých 
oborů.

Pro zemědělskou veřejnost škola již třetím rokem pořádá 
vzdělávací kurzy zaměřené na práci s PC, na problematiku 
evropských fondů a na možnosti získání fi nančních prostředků 
z těchto fondů. Aktuálně 25. 10. – 27. 10. a pak také 1. 11. – 2. 11. 
proběhl kurz zaměřený na přípravu žádostí pro čerpání prostředků 
z dotačního fondu EAFRD.

Co chystá škola pro budoucnost?
V rámci podpory rozvoje strojírenských profesí je škola 

zahrnuta do krajského projektu „Centrum technického vzdělávání 
na Bruntálsku“. Cílem tohoto projektu je řešení nedostatku 
kvalifi kovaných pracovníků v technických oborech – svařování, 
obrábění kovů, CNC programování, automechanika. V souvislosti 
s tím bude škola vybavena moderními stroji a příslušným 
zařízením v hodnotě 9 mil. Kč, aby bylo na úrovni odpovídající 
technickému a technologickému vývoji, aby vyhovovalo 
požadavkům zaměstnavatelů i požadavkům trhu práce. Projekt 
začneme realizovat v lednu 2008, takže žáci technických oborů 
mechanik-opravář, opravářské práce, zámečnické práce a údržba, 
odborní učitelé, ale také zájemci o rekvalifi kaci či o rozšíření 
kvalifi kace se mají na co těšit.

Ing. Lenka Metzlová
ředitelka SŠZaS

Setkání v Hynčicích

Po delší odmlce proběhlo v pátek 26. 10. 2007 setkání občanů 
Hynčic se zastupiteli našeho města. Občané se dostavili v hojném 
počtu a podali návrhy a připomínky k dění v obci. Mimo jiné by 
chtěli, aby byl konečně vybudován dlouho slibovaný chodník. 
Přivítali by znovuotevření mateřské školy (kapacita v M.
Albrechticích již nedostačuje) a zřízení víceúčelového hřiště 
a centra pro mimoškolní činnost dětí (fi nanční náklady na účast 
v zájmových kroužcích v M.Albrechticích se ještě prodraží 
dojížděním a ne vždy vyhovujícím autobusovým spojením). Také 
fotbalové hřiště s kabinami zeje prázdnotou a chátrá, a naše děti je 
přesto využívat nemohou.

Připomínek a návrhů bylo vyřčeno mnoho a občanů ochotných 
přiložit ruku k dílu také.Jistě se najdou také sponzoři, kteří by rádi 
přispěli na dobrou věc.Věříme tedy,že nám zastupitelé města vyjdou 
vstříc a naše obec opět ožije bohatým kulturním, sportovním 
a společenským životem, jak tomu bylo kdysi.

První společnou akcí, na kterou bych tímto pozvala občany 
Hynčic, bude výzdoba vánočního stromu (datum a čas bude 
upřesněn na plakátech).

Helena Petreková
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Základní umělecká škola Město Albrechtice

Tak jako má rok čtyři roční období, tak i naše škola nabízí ve školním roce 2007 / 2008 

čtyři obory, které vyučuje. Letos k nim přibyl nově i

Nabízíme Vašemu dítěti nový rozměr vzdělání. Naučí se správné artikulaci, 

vyjadřování a zbaví se ostychu z vystupování před svými vrstevníky i dospělými. 

Vše formou básniček, scének a her, které jsou dětem tak blízké…

Kromě dramatického oboru může dítě samozřejmě navštěvovat ostatní obory, 

mezi něž patří obor hudební, taneční a výtvarný.

Stále máme pro Vaše děti volná místa, takže brány do světa umění jsou jim otevřeny!

Noví žáci mohou nastoupit jak v raném věku, tak i jako například středoškoláci. 

V naší škole jsou žáci vedeni kvalifi kovanými učiteli se zájmem o svou práci.

Hudební obor– hra na hudební nástroj nebo výuka zpěvu

Taneční obor– základy taneční výchovy a průprava ke klasickému tanci

Výtvarný obor – osvojení různých výtvarných technik a jejich praktická výroba

V dopoledních i odpoledních hodinách jsme také zahájili výuku

„Rodiče a děti“,

ve které je sloučena lekce pohybová s lekcí výtvarné tvořivosti.

Přijďte se sami přesvědčit do naší školy na adresu:

Tyršova 1, 793 95 Město Albrechtice

Tel. 554 652 607 nebo 605 038 758

Na Vaši návštěvu se těší ředitelka školy Jana Fojtová

a kolektiv učitelů.
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Koncerty a akce školy

PROSINEC

1. 12.  vánoční jarmark v Osoblaze 

1. 12.  vánoční jarmark na zámku v Linhartovech

4. 12.  Benefi ční koncert pro slezskou diakonii   

   v koncertní síni v Krnově 

7. 12.  koncert v polských Komprachcicích 

7. 12.  vánoční koncert ve zvláštní škole 

  v Městě Albrechticích 

12. 12.  vánoční jarmark v Holčovicích

14. 12.  po stopách vánoc v Albrechticích

29. 12. 18 hod. koncert v kostele v Holčovicích 

Na Vaši návštěvu se těší ředitelka školy Jana Fojtová

a kolektiv učitelů.

Zvláštní škola slaví 50 let

Oslavy 50. výročí založení Zvláštní školy v Městě Albrechticích 
se budou konat 6. a 7.prosince 2007. 

Ve čtvrtek 6.12.2007 od 9 hodin do 12 hodin je připraveno 
kulturní pásmo pro žáky školy a jejich zákonné zástupce, ve kterém 
vystoupí žáci školy, pěvecký sbor speciální školy Prudnik a klaun 
p.Klacer.

V pátek 7.12.2007 v době od 8 hodin do 12 hodin zveme všechny 
bývalé žáky, rodiče, učitele i další zaměstnance, přátele a známé 
i širokou veřejnost na Den otevřených dveří. Pro návštěvníky 

budou vystaveny fotografi e a dokumenty z let 1957-2007, seznamy 
žáků tříd, učitelů, fotografi e školních akcí a k tomu zajímavý program 
v některých třídách (počítačové hry, prezentace, občerstvení...). 
K dostání bude zdarma také almanach školy. Od 18,30 hodin 
bude pro pozvané hosty v tělocvičně školy slavnostní shromáždění 
s vystoupením učitelů speciální školy Prudnik a s taneční zábavou 
za hudebního doprovodu skupiny Baracuda. 

Mgr. Jiří Kropáč
ředitel školy
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Návštěvníci se jen hrnuli

Mezinárodní kulturní léto 
2007 na zámku v Linhartovech 
se neslo v duchu velkých změn. 
Ještě před jeho zahájením jsme 
se rozhodli zpřístupnit další 
přízemní místnosti a zajistit tak 
prostory pro umístění nových 
expozic.

S pomocí přátel jsme 
zajistili úklid, omítli a následně 
vymalovali všechny nově 
získané místnosti včetně 
chodby. Opravené nádvoří bylo 
vybaveno novými lavičkami 
a květinami. 

Materiál z demontáže téměř 
8 tun nefunkčních radiátorů 
a trubek zkorodovaného 
ústředního topení nám přinesl 
po odevzdání do sběrných surovin zisk 42 000 Kč.

Již podruhé se nám podařilo získat dotaci z Euroregionu Praděd 
ve výši 600 000 Kč, spolufi nancování bylo 300 000 Kč. Částka byla 
využita k nákupu vybavení a zajištění sezóny 2007.

Další náročnou prací bylo zajišťování exponátů a jejich převoz 
na zámek. Vše se podařilo bez zásadních komplikací a tak 
návštěvníci mohli obdivovat zcela nové expozice:

1) světově uznávaného keramika pana Jana Kutálka 
2) z historie vývoje četnictva od 20. století po současnost
3) z historie vývoje a výroby citer v českých zemích

Přínosem bylo i vytvoření stálé galerie pro vystavování prací 
polských výtvarníků.

Zásadní obměnou prošly exponáty v I. dětské galerii, byly 
doplněny další artefakty v expozicích křesťanství, dále historie 
Krnova, Linhartov i Města Albrechtic.

Záměrem bylo připravit Mezinárodní kulturní léto pro širokou 
veřejnost. Ani nepříznivé počasí neodradilo 500 návštěvníků 
od účasti na zahájení.Téměř 700 lidí nelitovalo času a zúčastnilo 
se jedné z mnoha dalších akcí, noční prohlídky zámku. Dospělí 
obdivovali nově zpřístupněné sklepní prostory a děti se radovaly 
z nabídky soutěží o drobné ceny.

Hojně byly navštěvovány 
koncerty a vernisáže. 400 
návštěvníků z blízkého 
i vzdáleného okolí přilákala 
Ohňová show. 

Nad rámec Mezinárodního 
kulturního léta jsme 
ve spolupráci s učitelkami 
Mateřské školy v Městě 
Albrechticích uspořádali 
rozloučení dětí s mateřskou 
školou „Pasování na prvňáčka“. 

Od zahájení sezóny v červnu 
2007 uplynulo již 5 měsíců, 
proto je možné bilancovat. 
Pravidelně bylo o prázdninách 
otevřeno každý pátek, sobotu 
a neděli. Podle individuálních 
požadavků návštěvníků, jsme 

provázeli také mimo uvedenou dobu. Za celé období jsme provedli 
zámkem okolo 5000 návštěvníků. Mezi nimi byli občané z Polska, 
Německa, USA, Brazílie, Austrálie, Anglie a Irska. Těší nás i zápis 
v japonštině v návštěvní knize.

Současně s úspěšnou propagací zámku se podařilo zviditelnit 
Město Albrechtice a to nejen v našem regionu. K dnešnímu dni 
si mohli čtenáři v denním tisku přečíst 67 článků, v televizi bylo 
odvysíláno pět reportáží (Toulavá kamera, Poznejme se navzájem, 
Chalupa je hra, zámek se objevil také v regionálních televizních 
zprávách). Také na stanicích Českého rozhlasu Praha 2 a Ostrava 
byly uvedeny samostatné pořady o zámku v Linhartovech. Zámek 
se stává atraktivním i pro snoubence, v letošním roce zde bylo 
oddáno 22 párů.

1. prosince proběhne tradiční Vánoční jarmark a 2. prosince 
končí letošní sezóna závěrečným Vánočním koncertem. 

Srdečně Vás všechny zveme.

Poděkování patří všem, kteří nám pomáhali a podporovali nás.

Miluše Kaletová a Jaroslav Hrubý

Hra stínů?

Pozoruhodný úkaz se podařil vyfotografovat panu 
Ladislavu Polokovi. Na snímku „Katovny“ v parku 
Bedřicha Smetany se objevil záhadný kříž. Je to hra stínů 
nebo poselství z historie budovy? 

redakce
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Zprávy Policie ČR

Upozornění pro řidiče

Bruntálská policie nabízí možnosti zajímavého pracovního uplatnění

Jezdil bez řidičáku

Hra na schovávanou se chlapci nevyplatila

Policie upozorňuje motoristy, že v tomto období jsou silnice 
mokré, leží na nich nánosy mokrého listí nebo bahna, a tím se mění 
jízdní vlastnosti vozidla. Prodlužuje se brzdná dráha v důsledku 
častých mlh a sněhových přeháněk.

Za devět měsíců letošního roku se na bruntálských silnicích 
stalo 965 dopravních nehod, při kterých zemřelo 6 osob. I když 
je počet dopravních nehod za stejné období loňského roku o 198 
nižší , tak právě špatné počasí, nepřizpůsobení rychlosti stavu 
a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám a v neposlední 
řadě i technický stav vozidla bývají častými příčinami dopravních 
nehod.

Několik rad při jízdě v tomto počasí:
- na mostech, či v lesních úsecích se na vozovce může tvořit 
námraza a proto je nutné stavu vozovky přizpůsobit i jízdu a počítat 
s možností smyku,
- v zimním období hrají důležitou úlohu kvalitní zimní 

pneumatiky a bezvadný technický stav vozidla, 
- jezděte s rozsvícenými světly a při jízdě v mlze buďte zvláště 
opatrní a zapněte mlhovky
- při jízdě na otevřených úsecích je třeba dávat pozor na poryvy 
silného větru, který může způsobit u větších aut náhlé vychýlení 
vozu,
- věnujte také zvýšenou pozornost jízdě v lesních úsecích, neboť 
častými příčinami nehod jsou i srážky s lesní zvěří,
- podzimní počasí ovlivňuje také psychiku člověka a můžeme 
trpět zvýšenou únavou a sníženou koncentrací na jízdu, proto 
za volant usedejte vždy řádně odpočatí, plánujte si dostatečné 
časové rezervy. Při dlouhých jízdách si dělejte přestávky, abyste 
předešli riziku mikrospánku.

Jezděte v tomto období ohleduplně, opatrně, zbytečně 
nespěchejte, věnujte zvýšenou pozornost chodcům a cyklistům, 
kteří nemusí být na silnicích vždy dobře vidět.

V souvislosti s uplatňováním reformy Policie České republiky, 
modernizací a personální obměnou informujeme občany, že 
na Oddělení personální práce a vzdělávání Okresního ředitelství 
Policie ČR na ul. Partyzánská 9 v Bruntále mají možnost získat 
informace k přijímacímu řízení. Osobně v pondělky a středy 
od 08:00 – 14:30 hod., telefonicky na 974 731 401 (400). Obrátit se 
lze nepřetržitě i prostřednictvím e-mailu pisbr@mvcr.cz

Zájemci o práci u policie musí splňovat tyto požadavky :
- věk nad 18 let
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitou
- výborný zdravotní stav
- osobnostní a fyzická způsobilost

Ve Městě Albrechticích na ulici Hašlerova dne 30.10.2007 
kontrolovali policisté 18letého mladíka , který řídil vozidlo Felície 
a zjistili, že není držitelem žádného řidičského oprávnění. Ještě 

téhož dne mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 
z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění. 

K vážnému úrazu došlo dne 30.10.2007 v areálu zemědělského 
učiliště ve Městě Albrechticích. Dle dosavadních zjištění vylezl 
15letý učeň při hře na schovávanou na stožár vysokého napětí a tam 
byl zasažen elektrickým proudem. Hoch po zásahu upadl z výšky 
přibližně šesti metrů na zem. Cizí zavinění na události nebylo 
zjištěno. Zraněný chlapec byl hospitalizován s popáleninami hlavy 

a rukou a dalšími zraněními. Byl transportován na popáleninové 
centrum ostravské fakultní nemocnice. Okolnosti případu nyní 
šetří albrechtičtí policisté.

vrchní inspektor 
nprap. Pavla Tušková

Bibliokvíz

Osvěžte své vědomosti ze školy nebo získejte nové. Odpovědi 
naleznete na str 21.

1.  Giuseppe Verdiho inspirovala k napsání opery La traviata 
dramatizace románu Dáma s kaméliemi. Kdo je autorem tohoto 
románu?

2.  Italský spisovatel Giovanni Boccaccio se stal svýn cyklem 
povídek tvůrcem renesanční a novodobé novely a se svým 
dílem se zapsal do světové literatury. O které dílo se jedná 
a jaký podtitul nese?

3.  Americký povídkář a romanopisec Samuel Langhorn Clemens 
prožil dětství u řeky Mississippi stejně jako jeho nesmrtelný 
hrdina Tom Sawyer. Pod kterým jménem je tento spisovatel 
znám po celém světě?

4.  Kterému francouzskému autorovi vynesly nebývalou slávu 
pseudohistorické romány jako například román Královna 
Margot?

5.  Karel Hvízdala je autorem knížky Dálkový výslech. Kdo v tomto 
díle odpovídá na jeho otázky?

6.  Knihtisk se v Evropě objevil kolem roku 1445. Objev se připisuje 
německému vynálezci. Jak se jmenoval celým jménem?

7.  Jako monument do dneška ční dílo nazvané Božská komedie, 
která shrnuje veškeré středověké vědění i postoje člověka oné 
doby. Kdo je autorem tohoto díla?

redakce
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Dne 11. října 2007 se 
v areálu Krajánku uskuteč-
nila akce „Hry bez hranic“. 
Jednalo se o sportovní a zá-
bavné odpoledne. Během 
dopoledne jsme s M. Klím-
kovou přichystali s pěti na-
šimi uživateli na naší za-
hradě výzdobu a stanoviště 
k soutěžním disciplínám. 
Sluníčko se sice schovávalo 
za mraky, ale my jsme pevně 
věřili tomu, že se na nás, až 
přijedou naši hosté a soupe-
ři v jednom, koukne a usmě-
je, což se splnilo. 

Po obědě jsme přivítali 
soutěžící a jejich doprovod 
z charitního domu SALVA-
TOR v Krnově, z NADĚJE 
v Jindřichově a z HARMO-
NIE „na Hůrce“ i „u lékárny“ ve Městě Albrechticích. Pak se při-
dala ještě dvě družstva z Krajánku pod vedením Davida Bőhma 
a Josefa Žigy.
Soutěžilo se v těchto disciplínách : 
1)  PRINCEZNA – soutěžící museli sesbírat rozhozené květiny, 

dát je do kytice, a tu pak předat princezničce. To vše na čas.
2) Vědomostní test
3)  RYBOLOV – kdo vyloví nejvíce magnetických rybek 

na magnetickou udici za určený čas.
4)  STRAŠÁK DO ZELÍ – jednalo se o oblékání našeho fi guranta 

do několika kusů oděvu na čas.
5) HOD na cíl.
6)  PŘETAHOVÁNÍ LANEM – setkala se s velkým ohlasem všech 

soutěžících.
Bavili se jak soutěžící a je-

jich doprovod, tak dohližite-
lé z řad našich zaměstnanců 
na jednotlivých stanoviš-
tích. I ti, kteří nesoutěžili, si 
mohli jednotlivé disciplíny 
vyzkoušet na vlastní kůži.

Nezapomněli jsme ani 
na apetit všem sportovcům 
vlastní a uspokojili jsme 
je teplým čajem, párkem 
s hořčicí a čerstvým chlebem 
a jako sladkou tečku jsme 
si nechali líbit výbornou 
buchtu z receptáře našich 
kuchařek.

A pak již následovalo 
vyhodnocení. Jako první se 
umístil …. ale vždyť bylo 
jedno, kdo byl první a kdo 

poslední, všichni známe písničku „jednou jsi dole, jednou nahoře“. 
A tak jsme přece vyhráli všichni, kteří jsme se zúčastnili a bavili se, 
a prohráli ti, co zůstali sedět doma za pecí.

Díky našim sponzorům si všichni soutěžící odnášeli nebo 
odváželi krásné ceny ve formě potravinových balíčků a já pevně 
věřím, že až budou „mlsat“ nebo se dívat na své medaile či diplomy, 
vzpomenou si na tenhle krásný podzimní den plný slunce, pohody 
a smíchu a za rok se s nimi setkáme na „Hrách bez hranic č.2“.

Poděkování patří i všem zaměstnancům Krajánku, kteří se 
této akce zúčastnili, ať již byli ve službě, anebo nás přišli podpořit 
ve svém volném čase.

Jana Metyšová

Hry bez hranic

Návštěva Bruselu

Ve dnech 18. - 22. září se 
na pozvání poslance Evrop-
ského parlamentu MUDr. Ji-
řího Maštálky uskutečnil zá-
jezd do Bruselu, kterého se 
zúčastnilo celkem 30 účast-
níků z Moravskoslezského 
kraje. Cílem byla návštěva 
Evropského parlamentu, 
centrály NATO a samozřej-
mě i seznámení s památka-
mi hlavního města Belgie.

Po příjezdu do Bruselu 
jme byli ubytováni v pří-
jemném hotelu Mirabeau, 
který se nacházel v centru 
města. Hned první den byla 
v programu návštěva NATO. 
Poznat na vlastní oči komplex budov této instituce a besedovat 
s pracovníky NATO v nás vyvolalo určité očekávání něčeho no-
vého. A překvapení začalo. Z autobusu bylo možno vystoupit až 
po kontrole dokladů, fotografování bylo zakázáno, mobilní tele-
fony musely být odloženy. V doprovodu ozbrojených mužů jsme 
prošli zabezpečovacími rámy, včetně osobní prohlídky. Potom nás 
převzal sympatický pracovník naší mise a vyhrazeným prostorem 
nás převedl do zasedací místnosti, kde nás přivítal sám velvyslanec 
ČR při NATO Štefan Füle a jeho spolupracovníci. Po seznámení 
s činností naší mise se rozvinula beseda. Otázek bylo plno. Nejví-

ce vzrušení přinesly dotazy 
na budování radaru v naší 
republice.

Druhý den byla před 
námi návštěva Evropské-
ho parlamentu. V dopro-
vodu příjemné asistentky 
MUDr. Maštálky jsme se do-
stali k rozsáhlému komple-
xu Evropského parlamentu. 
Uvědomili jsme si, jaký kolos 
je EP, který zastupuje obyva-
tele 27 zemí, tedy téměř 500 
milionů občanů. V úvodní 
části našeho setkání jsme 
se seznámili s činností EP, 
rozdělením EP podle poli-
tických skupin, začleněním 

našich europoslanců do výborů a delegací. Dotazy nebraly konce, 
následovala prohlídka míst pro jednání a také nezbytné fotografo-
vání. Čas však byl neúprosný. Byli jsme pozváni na společný oběd 
a plni nádherných dojmů jsme se rozloučili. 

Kromě ofi ciální části našeho pobytu jsme se věnovali i poznávání 
historických pamětihodností města. Pěší procházky v doprovodu 
výborného průvodce nám ukázaly Brusel v celé kráse. 

Ing. Jitka Hanusová
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V měsíci srpnu Klub důchodců uskutečnil pro 50 seniorů 
poznávací zájezd na Hukvaldy. Účastníci si kromě zříceniny hradu 
Hukvaldy vychutnali procházku hukvaldským parkem. Velkým 
překvapením byla návštěva muzea železnice ve Studénce.

Organizačně náročné, ale velmi užitečné a seniory oceněné 
byly jednodenní procedury v lázních Darkov a Klimkovice. 
Na 42 seniorů čekala perličková koupel, masáže, rašelinové 
zábaly, refl exní masáže plosky nohou a jiné procedury. Pro velký 
úspěch jsme naplánovali na měsíc listopad návštěvu solné jeskyně 
v Karlové Studánce. Aktivitami nabitý rok 2007 zakončíme 
vánočním posezením. Celoroční činnost Klubu důchodců 
významně podpořil Moravskoslezský kraj (částkou 59 300,- Kč) 
a Město Město Albrechtice (částkou 16 000,- Kč) v rámci projektů 
vyhlášených pro rok 2007.

Květoslava Vondráková

Tento rok se řadí mezi význačné, a to hlavně díky počtu výjezdů 
k událostem. Již teď mohu konstatovat, že k 31.10. jednotka 
zasahovala celkově u 223 událostí.Byl překonán maximální 
počet výjezdů z roku 2005, kdy jsme za celý rok zasahovali u 199 
událostí. Naše práce u zásahů je velice různorodá, hašení požárů 
co do počtu výjezdů je až na třetím místě (29 požárů). Nejvíce 

výjezdů je na likvidaci obtížného hmyzu (96 událostí) a na druhém 
místě jsou ostatní technické pomoci. (čerpání vody, odstraňování 
překážek, živelná pohroma).

K největšímu nárůstu počtu událostí došlo v září 2007, kdy 
se naší obcí přehnala povodeň. Během šesti dnů zasahovali naši 
hasiči v počtu 9 lidí v 78 případech. Největší počet tvořilo čerpání 
vody ze sklepů a studní. První tři dny povodně byly velice náročné, 
protože byl nejprve prováděn dohled nad vodním tokem na území 
Města Albrechtic a okolních obcí. Hlídaly se mosty přes řeku, 
zda nedochází k jejich ucpání a dokonce dva mostky v Hynčicích 
musely být za pomoci těžké techniky odstraněny. U jednoho z nich 

se to již nepodařilo, protože během zvedání jeřábem ho strhla 
voda. Nejvíce náročným úkolem celých povodní byla nařízená 
evakuace obcí Opavice a Linhartovy, kdy naši hasiči ve spolupráci 
s krnovskou jednotkou evakuovali 11 lidí do Linhartovského 
zámku a poté převáželi do evakuačního centra, které bylo vytvořeno 
v tělocvičně Základní školy v Městě Albrechticích. Evakuace byla 
fyzicky náročná, protože jsme se museli mnohdy brodit až po krk 
ve vodě, abychom se dostali k evakuovaným lidem. Tato povodeň 
ukázala, že je třeba vybavit jednotku na práci ve vodě a na vodní 
hladině, protože řada věcí běžně používaných při ostatních 
událostech není zcela vyhovující pro tento druh události. Také 
hasičská zbrojnice potřebuje provést pořádnou rekonstrukci (pro 
provedení dobré práce je třeba mít i vyhovující zázemí ). Tím bych 
chtěl poděkovat našim hasičům a členům krizového štábu obce 
za velký kus odvedené práce. 

Za další význačný krok v tomto roce lze považovat získání 
výškové techniky, automobilové plošiny AP 27 T 148 formou 
bezúplatného převodu. Plošina je určena hlavně pro záchranu osob 
a odstraňování nebezpečných stavů ( stromy, střechy, sníh). Využití 
pro občany a fi rmy pouze po domluvě se zástupci obce a hasičů, 
protože náklady na provoz jedné motohodiny se pohybují okolo 
1200,- Kč a pro vlastní použití na místě je směrodatný okolní terén 
(plošina musí být stabilně ustavena a jenom šířka pro toto ustavení 
je 5 metrů), v pracovním dosahu se nesmí nacházet elektrické 
vedení (jinak je nutno vedení nechat vypnout SME). Již během 
krátké doby byla plošina nasazena na jeden požár a na evakuaci 
nemocnice.

Chtěl bych oslovit případné zájemce o práci v jednotce 
Sboru dobrovolných hasičů Město Albrechtice, aby kontaktovali 
místostarostku Ing. Hanusovou nebo přímo starostu p. Volka. 
Podmínkou pro členství v jednotce je věk nad 18 let, dobrý 
zdravotní stav a dobrá pracovní morálka.

Ing. Petr Křištof 
velitel SDH M. Albrechtice

Z činnosti Klubu důchodců

Mimořádný počet výjezdů
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Jubilantům v měsíci říjnu 

Marie Adamová, Emília Petreková, Antonín Šimune, Hedvika 
Šobrová, Marie Krkošková, Jarmila Prušková, Nikos Vlachopulos, 
Milan Kuřec, Eliška Reinhardtová, Nataša Richtárová, Růžena 
Vokrojová, Alois Holub, Ladislav Nemet, Lubomír Malaník, Pavel 
Bohačík, Zdenka Laníková, Stanislava Vranková, Jaroslav Fojt, 
Marie Moučková, Stanislav Marek, Štěpánka Bílková, Josef Boček, 
Dagmar Bumbarisová, Lubomír Měrka, Věra Měrková, Boleslava 
Pejčochová, Ing. Milan Košulič, Jiřina Vrbová, Jiří Vojtásek, Pavlína 
Fialová, Katarina Holubová

Jubilantům v měsíci listopadu 

František Václavík, Marie Mužíková, Božena Šaňáková, Marie 
Foff ová, Olga Nádvorníková, Zdeněk Kodeš, Jiřina Andrysová, 
Helena Petreková, Anna Ivanovová, Růžena Klavačová, Kateřina 
Růžičková, MUDr. František Prejda, František Zátopek, František 

Laník, Alžběta Molinková, Josef Haken, Marie Vopelková, Vasilis 
Jangos, František Fuksa, Jan Chovaniok, Božena Jelínková, 
Alena Velebová, Anna Chudá, Marie Okapalová, Františka 
Rossmanithová, Jan Ambroz, Vlasta Bohačíková, Štefan Gúber, 
Ondřej Lovás, Alena Salabová, Daniela Žáková, Marie Dvořáková, 
Hilda Šimčíková, Eva Rusinská, Milada Tkáčová, Stanislava 
Zelenková, Libuše Hricková, Anežka Pořízková

Jubilantům v měsíci prosinci 

Božena Pargačová, Jaroslava Jaššová, Olga Sedlářová, Jan Fišárek, 
Marie Hudečková, Antonín Mura, Miloslav Dobrovolný, Marie 
Michálková, Miloslav Macek, Jaroslav Dvořák, Albín Ledvoň, 
Dušanka Rosnerová, Adolfína Šebelová, Dana Psotová, Ludmila 
Tomancová, Jana Hanzlíková, Věra Andersová, Anna Michálková, 
Bohumila Prejdová, Jarmila Škubalová, Jiřina Macošková, Karel 
Kyselý, Antonín Smolík, Zdeňka Ferdinandová, Irena Lovásová, 
Stanislav Kostrhoun, Anna Kubalová, Arnošt Bílek

Blahopřejeme

Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic

Robert Škroch nar. 16.2.2007 
Markéta Bočková nar. 13.4.2007
Marek Pudil nar. 24.4.2007
Filip Konečný nar. 28.4.2007 

Aneta Zdařilová nar. 29.4.2007
Michaela Svobodová nar. 30.4.2007
Vojtěch Ranostaj nar. 24.5.2007
Natalie Tuhá nar. 31.5.2007

Jiří Metelka nar. 4.6.2007
Lukáš Buček nar. 6.6.2007
Jakub Včelný nar. 1.8.2007

Noví občánci

Nový ročník divizní soutěže, v našem městě již 15. ročník, začal 
s několika změnami. Ve výkonném výboru nahradil dlouholetého 
funkcionáře pana Zikla I. Polách, který tak vykonává funkci 
sekretáře FK a vedoucího mužstva. Výbor teď pracuje ve složení A. 
Mura (předseda FK) a dále členové M. Novák, I. Polách, P. Volný 
a H. Malaníková. Také hráčský kádr prošel několika změnami. 
Na hostování odešli K. a M. Burianovi, M.Žila do Mikulovic 
a P. Lapunik do Krnova. Dále pak odešli Cuper, Modelský, Košelík, 
Šrom a Burda. S příchodem nového trenéra L. Adlera chceme 
tento rok hrát v klidnějším pásmu a nestrachovat se do posledních 
kol o sestup. Trenér má k dispozici tyto hráče : Řehulka, Machel, 
Sostřonek, Cverna, Helštýn, Kadlčák, Daříček, Pliska, Bartoníček, 
Vaněk, Jašek, Bartoš, Mlčoušek J., Němeček, Malý, Vavřík L. 
a Svoboda A. (dlouhodobě zranění). Muži „B“ pod vedením G. 
Santariuse slavili loni postup a cíle pro letošní ročník OP jsou 
udržet bez větších problémů tuto soutěž i pro příští rok a snažit se 

zapojit do týmu nadějné hráče z dorostu. Dorost je již několikaletý 
účastník krajské soutěže a trenér M. Smetana má mužstvo složené 
z hráčů, kterým by nemělo dělat problém hrát v čele této soutěže. 
Dále pak máme družstvo žáků a přípravky. Oba týmy hrají soutěže 
okresního přeboru. Žáky vede D. Ondraschek a R. Kala. Přípravka 
hraje pod vedením trenérské dvojce Boček a Bártek. Nakonec 
nesmíme zapomenout poděkovat za veškeré dění v našem klubu 
sponzorům, bez kterých bychom nebyli tam, kde momentálně 
jsme. Hlavní sponzoři jsou inzertní noviny AVÍZO, Městský 
úřad Město Albrechtice, Šmíra – print, fi rma Ganed a stavebniny 
VELMAN a mnoho dalších menších sponzorů.

I letos jsme nezapomněli na širokou veřejnost a fotbalové 
nadšence. Na zimní období chystáme již tradiční halové turnaje 
ve fotbale a nohejbale. 

I.Polách
sekretář FK AVÍZO

FK AVÍZO informuje

Druhý workcamp dobrovolníků na německém evangelickém hřbitově v České 
Vsi u Města Albrechtic skončil v neděli 26. srpna 2007. Letošní brigády se zúčastnilo 
celkem 24 převážně mladých Čechů, 8 Němců, 1 Francouz a 1 Polka – někteří 
pracovali celý týden, jiní přijeli na jedno odpoledne. Společně vybudovali novou 
přístupovou cestu ke hřbitovu, opravili větší část obvodových zdí, provedli údržbu 
zeleně a zrekonstruovali několik náhrobků.

Dobrovolníci také přemístili osm náhrobků ze zrušeného hřbitova v Dlouhé 
Vsi.

Pavel Kuča

Opravy evangelického hřbitova
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Informační servis

Městský úřad

Pondělí  7.30 – 12.00  12.30 – 17.00

Úterý  7.00 – 11.30 12.00 – 15.00

Středa  7.30 – 12.00  12.30 – 17.00

Čtvrtek 7.00 – 11.30  12.00 – 15.00

Pátek  7.00 – 11.30  12.00 – 14.30

Úřední dny: pondělí a středa

Telefon 554 637 360

podatelna@mesto-albrechtice.cz

Knihovna

Pondělí   13.00 – 17.30

Úterý  10.00 – 12.30  13.00 – 16.00

Čtvrtek   13.00 – 17.30

Pátek  10.00 – 12.30  13.00 – 15.00

Telefon 554 652 637

knihovna.malce@nextra.cz

Pošta Město Albrechtice

Pondělí až pátek   8.00 – 17.00

Sobota   8.00 – 10.00

Telefon 554 653 065

Česká spořitelna

Pondělí  8.30 – 12.30  13.30 – 17.00

Úterý  8.30 – 12.30

Středa  8.30 – 12.30  13.30 – 17.00

Čtvrtek  8.30 – 12.30  13.30 – 15.00

Pátek  8.30 – 12.30  13.30 – 16.00

Telefon 554 652 528

ČMSS a.s. (Liška)

Kancelář v budově kina

Pondělí   13.30 – 16.00

Telefon 605 765 541

Česká pojišťovna, a.s.

(kancelář v autosalonu Schwarz) Oldřich Zelinka

Čtvrtek   9.00 – 16.00

Telefon 603 779 775, 554 652 269

UNIQA pojišťovna, a.s.

JUDr. Jaromír Tkadleček

Telefon 732 582 493

Lékařská služba první pomoci Krnov 

- dětský pavilon nemocnice

pracovní dny   17.00 – 22.00

sobota, neděle a svátky  7.00 – 22.00

Telefon 554 611 444

Zubní pohotovost Krnov

sobota a neděle   8.00 – 12.00

informaci o pohotovostní ordinaci 

získáte na tel. 554 690 111

Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici

Ortopedie

Po, čt, pá  8.00 – 12.00

Urologie

Út  8.00 – 13.00

Gynekologie

Po, čt  7.00 – 14.30

Interní amb.

Út  12.30 – 14.30

St  7.30 – 14.30

Ordinační doba praktických lékařů:

MUDr. Hana Jelínková

Tel. 554 652 206

Pondělí  12.30 – 15.00

Úterý  8.00 – 11.30

Středa  8.00 – 11.30

Čtvrtek  10.00 – 12.00

Pátek  8.00 – 11.00

MUDr. Leona Tobiášková

Tel. 554 652 183

Pondělí  7.30 –   9.30 posudková komise

 9.30 – 11.30

 13.00 – 14.00 pozvané prevence

Úterý  13.00 – 15.15

Středa  7.30 – 11.30

Čtvrtek  7.30 – 11.30

 13.00 – 14.00 pozvané prevence

Pátek  7.30 – 11.30

MUDr. Eva Němcová

Tel. 554 652 660

Pondělí  7.30 – 11.00

Úterý  7.30 – 11.00

Středa  13.00 – 14.30

Čtvrtek  7.30 – 11.00

 13.00 – 14.30 kojenecká poradna

Pátek  7.30 – 11.00
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Placená inzerce

1.  Alexandr Dumas ml.
2.  Dekameron – Dílo deseti dnů
3.  Mark Twain
4.  Alexandr Dumas st.

5.  Václav Havel
6.  Johann Gutenberg
7.  Dante Alighieri

Redakce Zpravodaje vyhlašuje soutěž „O nejhezčí vánoční ozdobu“

- pro všechny věkové kategorie
- různé techniky a materiály

Výrobky můžete odevzdat v městské knihovně nebo na městském úřadě 
s uvedením jména, věku a bydliště, nejpozději do 14. prosince 2007.

Soutěžní ozdoby budou vystaveny v městské knihovně do 15. ledna 2008.

Tři nejhezčí ozdoby budou oceněny malým dárkem a budou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.

redakce

Bibliokvíz – správné odpovědi

SOUTĚŽ   –   SOUTĚŽ   –   SOUTĚŽ   –   SOUTĚŽ   –   SOUTĚŽ   –   SOUTĚŽ
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Náměstí ČSA 16

Otevírací doba : po – pá 8.00 – 11.30 13.00 – 16.30
so 8.00 – 11.00

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.

Uzávěrka příštího čísla je  29. února 2008.


