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ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,

letošní zima byla velice příznivá vůči milovníkům zimních 
sportů, kterým nekonečné přívaly sněhu přinášely obrovskou ra-
dost. Městům a obcím naopak krutá zima zamotala hlavu a od-
čerpala nemalé finanční prostředky na  zimní údržbu místních 
komunikací a chodníků. 

Zima je tedy definitivně pryč a je před námi rok 2010, na jehož 
počátek budou nejdéle vzpomínat naši hasiči, kteří obdrželi nový 
motorový přírůstek do své početné rodiny. K předání a oficiální-
mu představení vozidla CAS 30 T 815 6x6 došlo dne 11.února před 
radnicí na albrechtickém náměstí a zúčastnili se ho také zástupci 
partnerského města z Prudniku (PL), hejtman Moravskoslezské-
ho kraje Ing. Jaroslav Palas, krajský ředitel Policie MSK plukov-
ník Mgr. Bc. Tomáš Tuhý a další významní hosté.

Naši hasiči již dnes disponují technikou na  profesionální 
úrovni, kterou si za své nasazení určitě zaslouží. Největší bolestí 
je nyní hasičská zbrojnice, která neposkytuje našim dobrovol-
ným hasičům dostatečné zázemí a nevyhovuje ani svou polohou 
v centru města. Nedostatek prostoru nedovoluje další rozšiřování 
a přístavby, navíc rekonstrukce by znamenala příliš velké finanč-
ní náklady. 

Tyto důvody nás přinutily k úvaze o výstavbě nového zázemí 
nejen pro naše hasiče, ale i pro výjezdovou jednotku rychlé lékař-
ské pomoci, která také sídlí v nevyhovujících podmínkách. 

Jako nejvhodnější, jak polohou, tak potřebou rychlého výjezdu, 

ale i dostatečnou velikostí a přítomností veškerých inženýrských 
sítí nutných pro výstavbu byl navržen pozemek na ulici Opavic-
ká, na kterém dříve stála dnes již nefunkční čistírna odpadních 
vod pro nemocnici. Parcelu se v  loňském roce podařilo získat 
bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR a v současné 
době je hotový projekt pro územní rozhodnutí. Letos by měla být 
dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a úko-
lem nově zvoleného zastupitelstva a  vedení města bude získání 
dotací na realizaci celého díla.

Po  třech velkých investičních akcích v  roce 2009 (dostavba 
kanalizačního systému, škola 21. století a víceúčelové hřiště), nás 
v tomto roce čeká další velká stavba a tou je tolik očekávaná vý-
stavba sběrného dvora včetně provozního zařízení v rozsahu cca 
22 mil.Kč. Finanční prostředky byly získány v rámci OPŽP výzva 
č. XI, prioritní osa 4, Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňo-
vání starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění 
nakládání s odpady, kde celková výše dotace činí 90% uznatel-
ných výdajů.

Za  sebe i  za  své spolupracovníky Vám přeji krásné a  slunné 
jaro, nový elán, pohodu a klid v běžném životě.

Luděk Volek,
starosta
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Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu

Na  27. zasedání zastupitelstva města dne 26. listopadu 2009 
bylo projednáno:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

-  žádost MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., Osoblaha, Na náměstí 
106, 793 99 Osoblaha, IČ: 26838401 o poskytnutí bezúročné 
finanční půjčky, popř. daru.

Zastupitelstvo města schválilo:

-  přijetí dotace na  akci: „Dostavba kanalizačního systému 
města“ ve  výši 1.625.000,- Kč od  Moravskoslezského kraje, 
Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava z programu: „Zvý-
šení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ vy-
hlášeným KÚ MSK 

-  přijetí dotace na akci: „Realizace úspor energie – ZŠ Město 
Albrechtice“ ve výši 310.200,- Kč od Moravskoslezského kra-
je, Krajský úřad, 28.října 117, 702  18 Ostrava z  programu: 
„Zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ 
vyhlášeným KÚ MSK

-  v rozpočtu města na rok 2010 poskytnout bezúročnou půjčku 
ve výši 100,-tis. Kč na dobu 3 let Místní akční skupině Rozvoj 
Krnovska o.p.s. 

-  v rozpočtu města na rok 2010 finanční podíl ve výši 160,- tis.
Kč Místní akční skupině Rozvoj Krnovska o.p.s.

-  odepsání pohledávek ve výši 460.695,70 Kč na podrozvahové 
účty 

-  spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Slezsko bez 
hranic – rozhledny a  vyhlídková místa“ ve  výši 29.746,08 
EUR z rozpočtu města související s žádost o dotaci z OPPS 
ČR – PL

-  OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů pro rok 2010 

-  odkoupení 1000 ks knihy s názvem Město Albrechtice a okolí 
v hodnotě 100,- Kč/1 kus 

Na  28. zasedání zastupitelstva města dne 15. prosince 2009 
bylo projednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:

-  rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2010 dle předlože-
ného materiálu v členění na příjmy ve výši 42 099 700,- Kč 
a financování 1 827 090,- Kč a výdaje ve výši 43 926 790,- Kč 

-  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na  rok 2010 
v celkové výši 5 900 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro Mateř-
skou školu, příspěvkovou organizaci, Celní 11, 793 95 Měs-
to Albrechtice, IČ: 75029316, na rok 2010 je stanoven ve výši 
1  800  000,- Kč. Příspěvek na  provoz pro Základní školu 
Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Měs-
to Albrechtice, IČ: 00852589, na rok 2010 je stanoven ve výši 
4 100 000,- Kč 

-  neinvestiční příspěvek na granty z rozpočtu města Město Al-
brechtice v roce 2010 ve výši 800 000,- Kč. 

-  plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na  rok 
2010. Náklady na rok 2010 v plánu hospodářské činnosti jsou 
ve výši 6 940 132,- Kč a výnosy ve výši 6 940 132,- Kč. 

-  vytvoření Fondu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
a statut fondu pro obnovu vodovodů a kanalizací

-  smlouvu o dílo mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice a fi. Lesprojekt Krnov s.r.o., 
Revoluční 96, 794 01 Krnov, IČ: 47976250, DIČ: CZ47976250 
na  zpracování PD na  akci: „Chodník ul. Nemocniční -  
K. Čapka Město Albrechtice“, za cenu 58.310,- Kč bez DPH 

Na 29. zasedání zastupitelstva města dne 4. března 2010 bylo 
projednáno:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

-  žádost Služeb obce s.r.o., Město Albrechtice, Nemocniční 
13, Město Albrechtice na schválení propojení vodovodní sítě 
z vodního zdroje Žáry s vodovodní sítí Město Albrechtice – 
vodojem za účelem dodávky pitné vody v množství min. 2 l/s 
a min 62 tis. m3/rok 

Zastupitelstvo města neschválilo:

-  záměr prodeje části nebytových prostor v bytovém domě Lá-
zeňská 2, Město Albrechtice p.č. 339/1 k.ú.Město Albrechtice. 

-  záměr prodeje měšťanského domu nám. ČSA 21, 793 95 Měs-
to Albrechtice na parc. p.č. 1313 o výměře 1080 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú.Město Albrechtice

Zastupitelstvo města schválilo:

-  počet členů zastupitelstva obce 21 pro volební období  
2010 – 2014

-  dodávku a montáž zrcadla v zatáčce na ul. B. Němcové v Měs-
tě Albrechticích

-  smlouvu mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 
117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Ing.  Jaroslavem Palasem, 
hejtmanem kraje a Městem Město Albrechtice, se sídlem nám 
ČSA 27/10, Město Albrechtice o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje ve výši 131 000,-Kč, a to na spo-
lufinancování uznatelných nákladů prokazatelně související 
s realizací projektu, kterým je pořízení projektové dokumen-
tace pro záměr obnovy vegetačních prvků zámeckého parku 
v Linhartovech

-  dodatek č. 2 ke smlouvě 7012026-09 uzavřené dne 26.2.2009 
o  závazku veřejné služby ve  veřejné linkové dopravě podle 
ustanovení § 19 odst. 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční do-
pravě mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Měs-
to Albrechtice a fi. Veolia Transport Morava a.s.,Vítkovická 
3056/2, Ostrava, obchodní oblast Bruntál, IČO: 25827405, 
DIČ: CZ25827405. Jedná se o ztrátovost v autobusové dopra-
vě za rok 2010 ve výši 63.060,-Kč a 

-  nenavyšování rozpočtu na ztrátovost veřejné služby ve veřej-
né linkové dopravě pro Osoblažskou dopravní společností, 
s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov na rok 2010. 

-  smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
uzavřenou podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě mezi městem Město Albrechtice, nám. 
ČSA 27/10, Město Albrechtice a Osoblažskou dopravní spo-
lečností, s.r.o., Opavská 57, 794  01 Krnov, IČO: 48392219, 
ve výši 22.918,- Kč 

Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Informujeme tímto občany - voliče, že v květnu 2010 se usku-
teční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republi-
ky. Průběh voleb, termíny, úkoly, práva a povinnosti voličů i stran 
vyplývají ze zákona č. 247/1995 Sb., o  volbách do  Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Volby se uskuteční dne 28.5 a 29.5.2010, tj. v pátek a sobotu. 
V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod. do 22.00 
hod. a v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod. Volby budou probíhat, 
jak je u nás obvyklé, ve čtyřech volebních okrscích. Volení okrsek 
č. 1 a 2 společný v klubovně tělocvičny u ZŠ v Městě Albrechti-
cích, Opavická 1, volební okrsek č. 3 přízemí sálu zámku Linhar-
tovy 6, volební okrsek č. 4 první patro v budově pošty a prodejně 
potravin Hynčice 27.

Popis okrsků:

Okrsek č. 1: klubovna tělocvičny u Základní školy, Opavic-
ká 1, Město Albrechtice pro voliče bydlící v Městě Albrechticích 
na ul. B. Němcové, B. Smetany, Dělnická, Dvořákova, Jiráskova, 
K. Čapka, P. Nováka, Krátká, Krnovská, L. Janáčka, Míru, Ná-
břežní, nám. ČSA, Na  Pastuši, Nemocniční, Okružní, Opavic-
ká, Palackého, Pod Hůrkou, Pod lesem, Polní, Slezská, Tyršova, 
U koupaliště, Úzká, Vodní, Zahradní a místní části Burkvíz, Čes-
ká Ves, Žáry.

Okrsek č. 2: klubovna tělocvičny u Základní školy, Opavic-
ká 1, Město Albrechtice pro voliče bydlící v Městě Albrechticích 
na ul. Celní, Českých Legií, Hašlerova, J. Wolkra, Lázeňská, Ná-
dražní, Nerudova, Odboje, Osoblažská, Osvobození, P. Bezruče, 
Poštovní, V sadě, Zámecká a místní části Biskupice, Piskořov.

Okrsek č. 3: sál v přízemí zámek Linharovy č. 6 pro voliče 
bydlící v Městě Albrechticích, místní části Opavice, Linhartovy.

Okrsek č. 4: místnost v I. patro v budově pošty a prodejně 
potravin Hynčice č. 27 pro voliče bydlící v Městě Albrechticích, 
místní části Hynčice, Dlouhá Voda, Valštejn, Ztracená Voda.

Voliči budou včas informováni, nejpozději do  25.5.2010 jim 
budou dodány hlasovací lístky s podrobnými pokyny k volbám. 
Připomínám, že k volbám je nutno dojít osobně a prokázat ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se do vo-
lební místnosti nemůže osobně dostavit (zdravotní důvody), 
může požádat prostřednictvím svých známých, sousedů nebo 
telefonicky volební komisi, aby se dostavila k  němu domů, aby 
tak mohl odvolit.

Ing. Hynek Vavera,
tajemník

1. listopadu 2009 začalo plným výkonem šíření digitálního 
signálu programů ČT1, ČT2, ČT4 a ČT 24 z vysílače Ostrava – 
Hošťálkovice na 54. kanálu. Na  stejném kanálu se přidá i  vysí-
lač z Lysé Hory 30. června 2010 a zesílí signál vysílače z Ostravy. 
Znamená to, že analogové vysílání z  vysílačů v  Ostravě a  Lysé 
Hory bude kompletně ukončeno 30. listopadu 2011. Ovšem ana-
logové vysílání programu ČT 2 na kanálu 51. (711,25 MHz) bude 
z  vysílače Ostrava definitivně ukončeno již 30. června 2010!!! 
Uživatele kabelové televize to nemusí vůbec trápit, poněvadž my 
již dnes přijímáme programy digitálně a do rozvodu je pouštíme 
analogově. Znamená to, že si uživatelé kabelovky nemusí kupo-
vat nové televizory nebo dokupovat ke  svým stávajícím starým 
televizorům dekódery STB (set-top-boxy). Budou si muset pouze 
přeladit své televizory na jinou frekvenci.

Do  31. května bude ukončena smlouva o  dodávce konekti-
vity se stávajícím poskytovatelem internetu pro rozvod kabelo-
vé televize, s  firmou TKC System z Krnova. Na začátku tohoto 
roku jsme vyhlásili poptávkové řízení, ve kterém zvítězila firma 
WIFISIT. Od  1. června začneme spolupracovat s  tímto novým 
dodavatelem konektivity internetu. Díky novým podmínkám 
ve smlouvě můžeme našim uživatelům zvýšit přenosovou rych-
lost. Rovněž budeme zvyšovat zabezpečení připojení zákazníků. 
Uživatelé, kteří budou používat více počítačů v domácnosti, musí 
používat router. Přesné termíny jednotlivých změn budou s do-
statečným předstihem uveřejněny na webových stránkách města 
a Infokanálu v kabelové televizi. 

Miroslav Holub

Divákům kabelové televize

Město Město Albrechtice pořádá 
dne 5. června 2010 

Dětský den a den sociálních služeb 
s bohatým programem 

Pro děti zábavné odpoledne s kabaretem Zdeňka Kačera.
Večerní program zahájí skupina „Legendy se vrací“ a k tanci a poslechu bude hrát skupina „MASH“

Akce se uskuteční v parku Bedřicha Smetany od 14.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Informace z města
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V  rámci komunitního plánování soci-
álních služeb se nám podařilo zřídit no-
vou sociální službu pro rodiny s  dětmi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná 
se o  projekt ,,Rodina rodině aneb nejsme 
na to sami“, poskytovatelem služby je Slez-
ská diakonie – Sociální asistence Krnov, 
Rýmařov.

Cílem nové sociální služby je aktivizace rodin s  dětmi, kte-
ré žijí v  sociálně znevýhodněném prostředí a  jejich integrace 
do společnosti.

Dílčí cíle projektu:
1. zlepšení rodičovských kompetencí
2. posílení soudržnosti rodiny
3. „spolupracující - podporu rozdávající rodiny“
4. společné aktivní trávení volného času
5. prevence sociálního vyloučení rodin
6. posílení role otce
7. rozvoj sociální komunikace 

Rodiny dostanou příležitost:
1. navázat plnohodnotné vztahy v rámci širší komunity
2. dostanou možnost smysluplně trávit svůj čas
3.  naučit se novým dovednostem a  především se učit jedna 

od druhé
4.  budou mít možnost sdílet své problémy a často i bez nutnos-

ti přispění sociálních služeb najít jejich řešení díky náhle-
du, který získají prostřednictvím dalších rodin, které budou 
jednotlivé aktivity navštěvovat

Aktivity projektu:
1. Klub rodičů a dětí
2. Tvůrčí dílny
3. Bazárek
4. Poradna
5. Rodinné zájezdy
6.  Služby krátkodobého hlídání dětí, poskytující možnost 

účastnit se rodičům na aktivitách projektu
7. Besedy, přednášky, osvětové akce

Slezská diakonie bude zajíždět do obcí Albrechticka, které pro-
jeví zájem a mají možnost poskytnout vhodný prostor. Výše uve-
dené aktivity pak bude rozvíjet dle zájmu cílové skupiny. V Městě 

Albrechticích se nám zatím nepodařilo najít vhodný prostor pro 
tuto službu.

Pokud máte zájem o  tuto službu, můžete se obrátit na  Slez-
skou diakonii, sociální asistenci, p. Hanu Munclingerovou, tel. č. 
736 758 972, nebo na Městský úřad Město Albrechtice, sociální 
odbor, ing. Hanu Rousovou, tel. 554 637 363, 777 781 198.

Společnost HELP-IN rozšířila dodavatele stravy, čímž došlo 
k větší nabídce druhů jídel pro občany využívající pečovatelskou 
službu – rozvážka obědů. Pokud máte zájem o tuto službu, může-
te kontaktovat vedoucí pečovatelské služby HELP-IN, p. Dagmar 
Motyčkovou, tel.č. 554 725 414, 733 535 582.

Práce na  tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních slu-
žeb (SPRSS) pokračuje, proběhlo dotazníkové šetření mezi dětmi 
základních škol a OU,SOU, SŠ. Výsledky dotazníkového šetření 
budou předány jednotlivým školám k dalšímu využití, jsou pod-
kladem pro tvorbu SPRSS. 

Další dotazníkové šetření proběhlo mezi seniory a chceme po-
děkovat všem, kteří se na dotazníkových šetřeních podíleli. 

Dne 9.3.2010 proběhlo setkání se zástupcem Moravskoslez-
ského kraje Mgr. Michalem Potockým, vedoucím oddělení soci-
álních služeb, odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje. 
Setkání se zúčastnili zástupci obcí Albrechticka, poskytovatelů 
služeb a  veřejnosti. Výstupem z  jednání bylo seznámení s  pro-
cesem komunitního plánování v rámci Moravskoslezského kraje 
a na území Albrechticka, jeho důležitost v rámci kraje a v rámci 
jednotlivých obcí. 

Byli jsme úspěšní při získání dotace z  MPSV, z  operačního 
programu Lidské zdroje a  zaměstnanost, kde jsme získali do-
taci na  projekt s  názvem ,,Plánujeme sociální služby“ ve  výši 
1 624 860,- Kč. 

5.6.2010 proběhne v parku B.Smetany v Městě Albrechticích 
Den sociálních služeb spojený s dětským dnem. Již aktivně pra-
cujeme na  jeho přípravě, věříme, že nám vyjde počasí a  zájem 
veřejnosti bude minimálně takový jako v  loňském roce. Určitě 
si toto datum poznačte ve vašem kalendáři a budeme se na vaši 
účast moc těšit. 

Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – komunitní plánování
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Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 31.12.2009

Příjmy Výdaje
Rozpočet Skutečnost % rozpočet skutečnost

Daňové příjmy celkem 28 300 619,00 28 300 610,70 100,00
Správní poplatky - matrika 111 950,00 111 850,00 99,91
 - stavební úřad 47 700,00 48 100,00 100,84
 - výpis z KN 11 150,00 11 150,00 100,00
 - výherní hrací příst. 396 000,00 396 000,00 100,00
 - výpisy z rejst.trestů 8 600,00 8 600,00 100,00
 - výpisy z obch.rejst. 2 750,00 2 750,00 100,00
 - výpisy ze živn.rejst. 1 150,00 1 150,00 100,00
 - bodové hod. řidičů 300,00 300,00 100,00
 - pokuty živnostenské 1 000,00 1 000,00 100,00
Ostatní daně a poplatky 313,00 313,00 100,00
Místní poplatky - poplatek za psy 88 270,00 88 142,00 99,85
 - popl. rekreační pob. 5 100,00 5 100,00 100,00
 - užívání veř. prostran. 75 216,00 75 216,00 100,00
 - popl. vstupné 10 719,00 10 719,00 100,00
 - popl. ubyt. kapacita 6 124,00 6 124,00 100,00
 - popl. výh. hrací přís. 569 769,00 569 769,00 100,00
 - popl. komun.odpad 1 919 479,00 1 918 128,45 99,93
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů 332 985,00 332 985,00 100,00
Dotace na sociální dávky 5 300 000,00 5 300 000,00 100,00
Dotace na školství 679 045,00 679 045,00 100,00
Dotace na státní správu 2 703 800,00 2 703 800,00 100,00
další dotace - na volby do EU 102 520,00 102 520,00 100,00
 - na státní správu 583 556,00 583 556,00 100,00
 - na činnost v lesích 105 516,00 105 516,00 100,00
 - na zalesňování 267 879,00 267 878,79 100,00
 - dotace z ÚP na VPP 32 400,00 32 400,00 100,00
 - na hasiče 230 700,00 230 700,00 100,00
 - na ZŠ - úspora energii 574 563,00 574 562,64 100,00
 - dotace na ZŠ 21.století 6 154 311,00 6 154 309,40 100,00
 - dotace na knihovnu 71 000,00 71 000,00 100,00
 - dotace na Czech-POINT 46 407,00 46 407,00 100,00
Transfery od obcí 191 400,00 191 400,00 100,00
Transfery od DSO 67 544,00 67 544,00 100,00
Převody z vlastních fondů - odpisy 1 384 377,00 1 384 376,71 100,00
Splátky půjček 53 688,00 50 645,72 94,33
Pozemky 1 396 758,00 1 396 754,00 100,00
Lesnictví 373 395,00 373 394,79
Hraniční přechod v Linhartově
Zařízení pro nalezené psy 10 998,00 10 997,62
Ostatní správa - pokuty
Pitná voda 1 896,00 1 896,00
Kanalizace, ČOV 5 541 861,00 5 541 860,10
Vodní díla v zeměd.krajině (rybník) 43 460,00 43 460,00
Odvádění a čištění odpadních vod 30 000,00 30 000,00
Ostatní činnost v ochr.ovzduší 2 500,00 2 500,00
Doprava celkem 1 913 936,00 1 865 956,02
Kabelová televize 142 238,00 142 237,79
Školství celkem 23 633 327,00 23 633 316,88
Zpravodaj města 80 034,00 80 034,00
Kultura 42 020,00 42 020,00 201 616,00 201 603,36
Knihovna 18 255,00 18 255,00 599 569,00 599 565,97
Zámek Linhartovy a park Linhartovy 415 199,00 415 196,03
Ostatní záležitosti ochrany památek 7 994,00 7 988,88
Činnosti registrovaných církví 110 000,00 110 000,00
Ostatní zájmová činnost 30 000,00 30 000,00
Tělovýchova, sportovní činnosti 7 619,00 5 319,00 3 873 109,00 3 870 808,54
Ostatní nemocnice 3 000,00 3 000,00
Bytové, nebytové hospodářství 355 512,00 355 511,50 508 250,00 508 248,00
Veřejné osvětlení 3 101,00 3 101,00 2 073 478,00 2 073 476,66
Pohřebnictví 8 907,00 8 907,00 181 954,00 181 953,97
Komunální služby 3 169,00 4 169,00 625 257,00 625 250,71
Veřejná zeleň, veřejné prostranství 2 000,00 2 000,00 1 161 047,00 1 161 039,85
Komunální odpad, skládka, sběrný dvůr 165 382,00 165 381,40 3 425 144,00 3 425 140,30
Správa majetku
Sociální dávky 5 300 346,00 5 300 346,00
Ostatní příjmy, výdaje 377 788,00 377 787,51 200 000,00 -1 905 893,85
Ostatní sociální péče a pomoc 131 334,00 131 330,10
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Mezinárodní spolupráce 8 000,00 8 000,00
Odstraňování následků povodní
SPOZ 130 873,00 130 873,00
Péče o staré občany, zdrav. postiž. 100 000,00 100 000,00
Správa 187 600,00 186 601,95 9 235 213,00 9 235 106,79
Pokuty z přestupků 6 900,00 6 900,00
Požární ochrana 82 422,00 82 422,00 953 958,00 953 901,79
Finanční operace 184 400,00 138 930,71 2 040 098,00 2 038 245,22
Finanční vypořádání 449 617,00 449 617,00 114 123,00 114 122,50
Zastupitelské orgány 1 686 118,00 1 686 108,02
Volby do EU 70 783,00 69 765,56
Linhartovské kulturní léto 206 420,00 206 420,00 567 914,00 567 913,90
Celkem: 53 968 270,00 53 916 265,48 99,90 65 495 522,00 63 336 244,50 96,70
Konsolidační položky 1 174 063,00 17 655 365,05 1 174 063,00 17 655 365,05
Financování 11 527 252,00 3 522 649,40
Celkem k 31.12.2009 66 669 585,00 75 094 279,93 66 669 585,00 80 991 609,55

Hospodářská činnost města k 31.12.2008
Výnosy Náklady

plán plnění % plán plnění %
Kabelová televize 1 144 815,00 1 125 473,50 98,31 1 121 270,00 1 128 660,76 100,66
Nebytové prostory 624 910,00 627 392,13 100,40 477 302,00 553 299,32 115,92
Bytové hospodářství 1 403 480,00 1 429 191,17 101,83 1 134 467,00 1 129 642,53 99,57
Dům s byty pro důchodce 550 172,00 551 213,40 100,19 532 420,00 514 415,90 96,62
Kopírování 3 415,00 2 405,71 70,45
Skládka pro inertní odpad 1 411 526,00 1 411 450,84 99,99 109 953,00 131 879,45 119,94
Lesní hospodářství 1 258 500,00 1 284 668,04 102,08 1 247 902,00 1 179 705,24 94,54
Pronájem pozemků 213 328,00 212 508,60 99,62
Pohřebnictví 89 680,00 89 344,85 99,63 252 059,00 251 508,33 99,78
Obchodní činnost 18 520,00 18 519,64 100,00 17 250,00 21 107,69 122,36
Ostatní:
 - faxování 860,00 855,13 99,43 0,00
 - internet v knihovně 3 872,00 3 871,29 99,98 0,00
 - poplatek za pračku 12 590,00 13 596,06 107,99 0,00
 - režie 37 421,00 37 942,12 101,39 493 568,00 591 447,45 119,83
 - za umístění reklamy 3 400,00 3 400,00 100,00 0,00
 - za pronájem honitby 5 800,00 5 769,67 99,48 0,00
 - Lázeňská 2 5 042,00 5 042,00 100,00
Koupaliště 34 566,00 34 563,21 99,99 317 844,00 410 206,48 129,06
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV 934 300,00 934 286,31 100,00 778 895,00 778 816,16 99,99
Pronájem NP na zámku 26 000,00 25 907,18 99,64
Pronájem parku 1 111,00 1 110,92 99,99 12 500,00 13 783,94 110,27
Internet v kabelové televizi 544 326,00 530 686,02 97,49 338 964,00 338 608,66 99,90
Celkem k 31.12.2009 8 327 634,00 8 349 197,79 100,26 6 834 394,00 7 043 081,91 103,05

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

Informace o finančním stavu města k 31.12.2009
Stav peněžních prostředků na účtech:
běžný účet 6 739 689,21
účet fondu bytové výstavby  1 274 757,40
účet fondu na opravy vodovodu a kan. 1 000 016,51
fond zaměstnanců 33 763,06
depozitní účet (cizí prostředky) 890 694,64
hospodářská činnost 6 131 393,04
celkem : 16 070 313,86
 
Půjčky a úvěry: zůstatek k 31.12.2009 splátka v 09
Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace K. Čapka - úročeno 1,5 % 198 378,00 280 000,00
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB - úročeno 8,5 % - splatnost úvěru do 20 let 6 776 618,97 480 878,60
Dlouhodobý úvěr na výstavbu kanalizace  0,00 80 000,00
Kontokorentní úvěr k běžnému účtu 4 363 528,00 787 662,32
celkem: 11 338 524,97 1 628 540,92

Alena Bodnárová,
ved. fin. odboru
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Rozpočet na rok 2010

Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 28. jednaní konaném dne 15.12.2009 schválilo rozpočet města na rok 2010 - usnesení 
č. 09/28/804

Rozpočet na rok 2010
Název položky Příjmy Výdaje

Daňové příjmy 31 124 000,00
Správní poplatky 630 000,00
Místní poplatky, odvod z výtěžku VHP 3 054 000,00
Splátky půjček 20 000,00
Neinvestiční dotace správa, školství 3 470 400,00
Převody z hospodářské činnosti města 1 200 000,00
Správa majetku- pozemky 460 000,00 210 700,00
Komunikace, chodníky 1 268 030,00
Autobusové nádraží, zastávky 270 200,00
Dopravní obslužnost 92 000,00
Vodní hospodářství 1 102 000,00
Kanalizace a ČOV 242 616,00
Školská zařízení 700 000,00 8 923 900,00
Knihovna 20 000,00 526 660,00
Kultura 138 900,00
Kronika 13 500,00
Zámek Linhartovy- kultura 190 000,00 604 700,00
Zámek Linhartovy - běžný provoz 519 600,00
Park Linhartovy 150 000,00
Ostatní záležitosti ochrany památek 1 050,00
Kabelová televize 51 000,00
Zpravodaj 69 000,00
SPOZ 160 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 201 660,00
Využití volného času mládeže 80 000,00
Koupaliště 200 000,00
Správa bytů 30 000,00 2 711,00
Nebytové prostory 500 000,00 46 000,00
Veřejné osvětlení 1 975 000,00
Pohřebnictví 35 000,00
Mezinárodní spolupráce 133 000,00
Správa majetku 6 500,00
Komunální odpad, černé skládky 2 721 000,00
Sběrný dvůr 2 212 600,00
Zpracování odpadu - příjem od Eko-komu, papír 74 000,00 38 200,00
Veřejná zeleň 879 000,00
Park B.Smetany 140 000,00
Veřejné prostranství - úklid , vánoční výzdoba 210 000,00
Zařízení pro nalezené psy 22 500,00
Sociální dávky (v rozpočtovém opatření č.1) 0,00
Pečovatelská služba - příspěvky 100 000,00
Komunitní plánování 140 000,00
Dobrovolní hasiči 1 811 230,00
Bezpečnost a veřejný pořádek( přestupky) 10 000,00 0,00
Správa- městský úřad 187 000,00 9 102 640,00
Zastupitelské orgány 2 136 830,00
Finanční operace 180 300,00 2 047 000,00
Fond zaměstnanců tvorba, převod 250 000,00
Fond zaměstnanců - čerpání 250 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 292 063,00
Dotace na granty 800 000,00
Celkem: 42 099 700,00 43 926 790,00
financování - zapojení přebytku z minulých let 3 831 668,00
splátky půjček a úvěru -2 004 578,00
Celkem s financováním 43 926 790,00 43 926 790,00
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Investiční výdaje zahrnuté v rozpočtu pro rok 2010
Zpracování projektových dokumentací
- PD ( studie) na chodník ulice Nemocniční, K.Čapka 60 000,00
- PD na novou hasičskou zbrojnici 400 000,00
  
Realizace investičních akcí:  
- Rekonstrukce kuchyně ZŠ vlastní podíl (při obdržení dotace) 3 000 000,00
- Zámek Linhartovy - uprava vchodu-dlažba, osvětlení parku 200 000,00
- Veřejné osvětlení - splátka rekonstrukce VO 540 000,00
- Sběrný dvůr - vlastní podíl ( při obdržení dotace) 2 212 600,00
- Rezerva na investiční výdaje  4 000 000,00
  
Ostatní investiční výdaje:  
- Investiční transfer DSO splátka půjčky na velkou kanalizaci 232 016,00
- Doplnění zařízení pro internet v kabelové televizi 25 000,00
- Nákup pozemků  70 000,00
- Nákup nového auta pro hasiče - vlastní podíl (při obdržení dotace) 788 230,00
- Správa - splátka programového vybavení 450 000,00
  
Celkem:  11 977 846,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2010
Náklady Výnosy

Kabelová televize 846 800,00 1 078 000,00
Internet v kabelové televizi 383 320,00 502 500,00
Nebytové prostory 1 015 300,00 645 800,00
Správa bytů 480 660,00 908 000,00
Byty Nemocniční 6 550 300,00 419 000,00
Kopírování 1 500,00 2 500,00
Skládka k rekultivaci 117 000,00 100 000,00
Správa hřbitovů 211 900,00 186 140,00
Lesní hospodářství 1 307 621,00 1 525 500,00
Vodárna, ČOV 1 208 000,00 1 300 000,00
Koupaliště 392 431,00 19 500,00
Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky 419 800,00 39 042,00
Pronájem pozemků 0,00 210 000,00
Internet 0,00 3 000,00
Pronájem parku 5 500,00 1 150,00
Celkem: 6 940 132,00 6 940 132,00

Hospodářský výsledek: zisk 0,- Kč

Rozepsaný rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu, kde Vám rovněž poskytneme 
informace k rozpočtu.

Alena Bodnárová,
vedoucí finančního odboru

Rozpočet na rok 2010

V souvislosti se zavedením nového počítačového programu se 
mění variabilní symboly pro platbu poplatků převodem z účtu.

Jedná se o následující poplatky:
- poplatek za odvoz komunálního odpadu
- poplatek za psa
- poplatek za kabelovou televizi
- poplatek za internet
- poplatek za pronájem pozemku.

Nové variabilní symboly a čísla účtů budou občanům sděleny 
na finančním odboru Městského úřadu nebo na telefonním čísle 
554 637 394, 554 637 395.

Alena Bodnárová, 
vedoucí finančního odboru

Platba poplatků
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Co udělat před napojením Rodinného domu, rekreačního 
domu nebo jiného objektu na kanalizaci?

V  měsíci lednu 2010 byla dána do  užívání stavba „Dostavba 
kanalizačního systému města Město Albrechtice“ i s částí „Veřej-
né přípojky“. Od měsíce února 2010 se již mohou majitelé všech 
objektů napojit svou neveřejnou částí na  městskou kanalizaci, 
která je ve  správě provozovatele kanalizace Služeb obce Město 
Albrechtice s.r.o., se sídlem Nemocniční 13, Město Albrechtice. 
Co je povinností majitele objektu před napojením na městskou 
kanalizaci jsme shrnuli do následujících bodů:

1.  Do katastrální mapy zakreslit navrženou kanalizační trasu 
vlastní kanalizace od stávající šachty po vlastní objekt.

2.  Tuto mapu odnést ke  schválení provozovateli kanalizace, 
t.j. Službám obce Město Albrechtice s.r.o.

3.  Poté je možno provést napojení a  nahlásit připojení opět 
na Služby obce Město Albrechtice s.r.o.

Pro názornost je katastrální mapa s  nákresem vyvěšena na 
úřední desce města.

Ing. Dušan Vopelka,
vedoucí odboru stavebního úřadu

a územního plánování

Senioři děkují městskému úřadu za vzornou zimní údržbu chodníků.

                                                                                                   Květoslava Vondráková

Odbor stavební úřad a územní plánování informuje

Poděkování

V úterý 26. ledna 2010 se od 10 do 17 hodin vystřídalo v Infor-
mačním a komunitním centru školy 39 dětí, které se za dopro-
vodu svých nejbližších přišly zapsat k povinné školní docházce. 
Žádný z  malých školáků se určitě nebál. Vždyť se o  něj starali 
Ferda Mravenec  (paní učitelka Zdeňka Závodná) a Beruška (paní 
učitelka Regína Hajná). Kdo se chtěl s nimi vydat na zajímavý vý-
let, musel si nejdřív vybrat čepici. Nemohl chybět ani patřičný 
cestovní průkaz. Kam by se jinak dávala razítka za úspěšně spl-
něné úkoly?

Děti s  pomocí Ferdy a  Berušky určovaly barvy, počet prvků 
a  jejich pořadí, poznávaly oblečení, vybarvovaly omalovánky, 
kreslily své nejbližší. S  přehledem určovaly geometrické tvary 
na interaktivní tabuli, nebály se ani jízdy na divokém koni včetně 
slalomu a skákání přes překážku.  Nikdo neměl problémy s před-
nesem básničky nebo zazpíváním písničky. Radost z úspěšného 
zápisu každému školákovi umocnily pěkné dárky, vyrobené dět-
mi ze školní družiny, stejně jako batůžek se schránkou na svači-
ny, který získal díky ojedinělému projektu na českém trhu, který 
je zaměřen na děti ve věku 6-7 let pod názvem „Školák“.

I když si paní učitelky s dětmi celý den vytrvale „hrály“, neza-
pomněly přitom nenápadně sledovat, jak se děti projevují v oblas-
ti jemné i hrubé motoriky, jakou mají výslovnost, jak zvládají čin-
nost s tužkou a řadu dalších věcí potřebných pro úspěšnou školní 
docházku. Díky tomu mohly zájemcům z řad rodičů poskytnout 
cenné informace, jak postupovat při rozvíjení dovedností dětí, 
při odstraňování vad řeči či při podávání žádosti o odklad školní 
docházky. Z  průběhu celého dne, jak je již mnoho let zvykem, 
byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace a videozáznam. Takže 
až na  malé výjimky budou mít rodiče i  školáci možnost získat 
památku.

Dodatečně se k zápisu dostavily ještě dvě děti. Celkový počet 
zapsaných tak dosáhl počtu 41.  Ze spádové oblasti školy se při-
hlásilo 33 dětí (Hynčice 1, Linhartovy 4, Město Albrechtice 25, 
Opavice 1, Valštejn 1 a Žáry 1). Z mimospádové oblasti zákon-
ní zástupci přihlásili ke školní docházce 8 dětí (1 z Heřmanovic,   
6 z Liptaně a 1 z Třemešné Rudíkov).  Pro 11 dětí z celkového po-
čtu zapsaných zažádali rodiče o odklad povinné školní docházky, 
rodiče dvou dalších dětí ještě podání žádosti o odklad zvažují. 

O počtu prvních tříd (jedna nebo dvě) pro školní rok 2010/2011 
bude rozhodnuto až po ukončení správního řízení k 31. květnu 
2010. Vývoj může příznivě ovlivnit nejen konečný počet dětí 
v prvních třídách, ale i nárůst počtu žáků ve vyšších ročnících. 
Ekonomika provozu školy je závislá na  průměrném počtu dětí 
na jednu třídu. 

Prostorové podmínky školy i její vybavenost moderními tech-
nologiemi a učebními pomůckami jsou na výborné úrovni díky 
nedávným úspěšným aktivitám při čerpání prostředků z ESF ČR 
ve výši téměř 20 milionů korun. 

Další finanční prostředky, které můžeme v blízké budoucnosti 
získat zapojením do operačního programu „Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost“, tak mohou být přednostně využity na zlep-
šení vzdělávacích podmínek dětí. Například na dělení početněj-
ších tříd do skupin při výuce matematiky, jazyka českého, cizích 
jazyků a informatiky. Nevzniká u nás ani potřeba spojovat málo 
početné třídy na prvním nebo druhém stupni pro výuku jakého-
koliv předmětu.

Karel Knapp,
ředitel ZŠ

Zápis je za námi, jsme školáci ...
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Rok 2009 se pro jednotku sboru dobrovolných hasičů řadí 
mezi obzvláště úspěšné. K  datu 31.12. 2009 zasahovala celkově 
u 92 událostí. 

Naše práce u  zásahů je velice různorodá, hašení požárů co 
do počtu výjezdů se pomalu posouvá až na třetí místo, a to hlavně 
proto, že naše jednotka byla předurčena i pro zásahy při doprav-
ních nehodách, což se odrazilo v počtu jednotlivých zásahů:

- požáry   19 (9 na území obce)
- technická pomoc   45 (24 na území obce)
- živelné pohromy   5 (3 na území obce)
- únik nebezpečných látek  1 
- záchrana osob   1
- dopravní nehoda   20 (13 na území obce)
- jiné     1

Největším úspěchem za několik desítek let se stal v  letošním 
roce Projekt příhraniční spolupráce mezi Městem Albrechtice-

mi a polským Prudnikem na nákup nové hasičské cisterny, který 
byl v březnu 2009 úspěšně schválen. Již v dubnu se začala zpra-
covávat technická dokumentace pro vypsání výběrového řízení 
na  nákup nového automobilu a  samotné výběrové řízení bylo 
vyhlášeno v  srpnu 2009. Vyhodnocení výběrového řízení bylo 
provedeno koncem září 2009 a  jedinou firmou, která ve  stano-
veném termínu a dle zadané technické dokumentace podala na-
bídku, byla tuzemská firma THT Polička. Předmětem dodávky 
byla CAS 30 T 815 6 x 6 Terno v hodnotě 7 893 000, - Kč. Vozidlo 
je určeno pro šest osob, nádrž na vodu bude mít obsah 8 500,- l 
vody a 510 l pěnidla. Výbava vozidla je až na pár drobností nová. 
Vozidlo bylo dodáno dne 27. 1. 2010, kdy bylo provedeno zaško-
lení lidí dodávající firmou THT Polička s.r.o.. Slavnostní předání 
bylo provedeno dne 11. 2. 2010 na náměstí za přítomnosti občanů 
a pozvaných hostů.

V současné době se vozidlo zajíždí a provádí se s ním výcvik 
hasičů a uvedení vozidla do plného provozu se uskuteční začát-
kem měsíce dubna. 

Pro informaci Vám přináším i aktuální seznam členů zásahové jednotky:
zleva Ota Zlámalík, Petr Křištof, David Machala, Pavel Šimčík, Petr Guth, Pavel Křištof, Jaroslav Křištof, Zdeněk Pecháček, Michal 
Sobota, Jiří Macek, Vladislav Hlaváček,
vpředu Jakub Vavera a Josef Psota.

Více k činnosti hasičů se můžete dozvědět na internetových stránkách www.hasicimestoalbrechtice.webnode.cz.

Ing. Petr Krištof,
velitel jednotky

Sbor dobrovolných hasičů
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V úterý 6. 4. 2010 bylo slavnostně předáno do užívání „Chrá-
něné bydlení Krajánek“ v bývalé nemocniční vile. Pro jedenáct 
uživatelů je to vstup do nového „běžného“ života. Byly jim pře-
dány dva krásně vybavené byty, které jsou však pouhým startem 
jejich nové životní etapy.

Dne 5.3.2008 rada kraje rozhodla o zahájení procesu transfor-
mace organizace Krajánek a zároveň rozhodla o předložení žá-
dosti o dotaci projektu „Chráněné bydlení Krajánek“.

S přípravou na transformaci organizace Krajánek však již bylo 
započato v  r. 2007, kdy sdružené zdravotnické zařízení Krnov 
nabídlo svůj přebytečný majetek, bývalou ředitelskou vilu včetně 
pozemků v  Městě Albrechticích. Projevili jsme o  tento majetek 
zájem za účelem zřízení chráněného bydlení pro naše uživatele. 

Transformace zařízení Krajánek je rozplánována do  2 etap. 
V 1. etapě, která je obsahem projektu Chráněné bydlení Krajánek, 
byla zrekonstruována vila v Městě Albrechticích pro novou služ-
bu chráněné bydlení pro 11 obyvatel. Následovat by pak měla 2. 
etapa transformace, kdy by mělo dojít k přebudování stávajícího 
objektu Krajánku na další chráněné bydlení, které bude obsaho-
vat 4 byty pro 16 klientů a současně i sociálně terapeutické dílny, 
které zajistí jejich pracovní příležitosti.

Nově vzniklé chráněné bydlení obsahuje 2 byty pro 6 a 5 uži-
vatelů. V jednom bytě jsou 3 dvoulůžkové pokoje a ve druhém 2 
dvoulůžkové a 1 jednolůžkový. Zatím zde bydlí 9 mužů a 2 ženy. 
Ke každému bytu patří společný obývací pokoj, kuchyň a sociální 
zařízení. Vše je samozřejmě vybaveno novým nábytkem a spotře-
biči. Celý objekt je bezbariérový, součástí stavby je i nový výtah.

Investorem stavby byl MSK, zhotovitelem Slezské stavby Opa-
va s.r.o., projektantem Ing.Geryk. Vlastní realizace stavby pro-
běhla v rekordní době. Po podepsání smlouvy mezi těmito sub-
jekty došlo přímo na  místě dne 18.9.2009 k  předání staveniště 
a hned následující den začaly stavební práce naplno. Celá stavba 
byla zrealizována během 92 dnů a v závěru prosince předána. Pro 
uživatele i zaměstnance Krajánku to byl ten nejkrásnější vánoční 
dárek. Nejen my, ale i  většina obyvatel Města Albrechtic nevě-
řícně kroutila hlavami, jak rychle a dobře se dají stavební práce 
zorganizovat, aby se celé dílo zdařilo.

Součástí 1. etapy transformace Krajánku však nebyly jen sta-
vební úpravy vily, ale také příprava na  přechod do  chráněného 
bydlení pro vybrané uživatele a  zaměstnance. Na  začátku byly 
různé analýzy, kde se budoucí uživatelé vyjadřovali např. k tomu, 

kde chtějí v budoucnu bydlet, jak se stravovat, jak si představu-
jí soužití s  ostatními uživateli a  vztahy s  personálem, zda mají 
nějaké obavy z budoucnosti v chráněném bydlení apod. Přestože 
jsme vytipovávali všemožné rizikové situace, někdy jsme byli až 
překvapeni, jak široká je škála obav u našich klientů. Např. jeden 
se bál, zda ve městě sežene práci, druhý, že spálí při vaření bram-
bory a třetí se prostě jen bál čerta.

U budoucích zaměstnanců se většina z nich na novou práci tě-
šila, u některých však převládal pocit nejistoty z nové služby a zda 
to všechno společně zvládnou. Postupem času činnosti ke zvlád-
nutí přechodu do nového typu bydlení velmi zintenzívnily. Všich-
ni se postupně zapojili. Velmi oblíbené u klientů byly zejména ná-
cviky praktických činností, které si sami dle popularity sestavili 
do následného pořadí – vaření, praní, žehlení, úklidy a nákupy. 
Postupem času rostla také četnost schůzek s vybranými uživateli 
a řešená problematika se stále více blížila vysněnému cíli – stě-
hování. Otázky typu: můžu si vzít na  pokoj TV, budou s  námi 
bydlet i  ženy nebo můžu si zpívat u  práce, svědčí o  tom, že se 
nic nesmí podcenit. Největším impulsem při přípravě přechodu 
do nového chráněného bydlení však byla první návštěva uživatelů 
i zaměstnanců ve zrekonstruované vile po kolaudaci. Do té doby 
jsme kolem stavby mohli chodit jen obloukem a  vše pozorovat 
z uctivé vzdálenosti. Zrekonstruovaná vila i vybavení v ní zapů-
sobily obrovským dojmem a poslední obavy byly ty tam.

Všechny už zajímalo jediné – kdy a s kým se tu mohou nastě-
hovat.

Celá stavba byla vytvořena v  rekordní době 3 měsíců a  má 
za sebou už i překonání první havárie. Prasklé těleso topení způ-
sobilo následné vytopení 2 podlaží. Snad jsme si to nejhorší již 
odbyli v  začátku a  dále bude vila sloužit našim uživatelům již 

jen dle jejich představ a  přání. Chtějí být samostatní, svobodní 
ve svém rozhodování a plně začleněni do života našeho městečka. 
Snad se nám také podaří rozptýlit obavy některých spoluobča-
nů, že nastoupená cesta transformace je tou pravou. I to je totiž 
každodenním úkolem nás všech, kteří s  mentálně postiženými 
pracujeme. 

Mgr. Miloslav Juráň

„Krajánci“ v novém…
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Tento článek není o zhodnocování peněz ani hledání pokladu. 
Je to příběh o objevení historického, bohatství, které nám tu za-
nechali naši předkové. Nejsem historik ani odborník na krajinu 
či parky, ale toto bohatství mě natolik oslovilo, že bych se o něj 
rád podělil i s vámi. 

Celá tato historie začala v r. 1826, kdy albrechtické panství kou-
pili opavští velkoobchodníci V. Keil a V. Tlach. Tito pánové si vy-
budovali na západním okraji Města Albrechtic rezidenci známou 
dnes jako Nový zámek. Tento objekt obklopuje krajinářský park 
volně navazující na  vrch Dubí známý dříve jako Eichberg. Ten 
je protkán sítí stezek, které vás dovedou až k hrobce rodiny Keil 
von Eichenthurn a odtud nádhernou alejí zpět k tomuto zámku. 
Nutno ještě podotknout, že v zámeckém parku se nachází objekt 
bývalé oranžerie a vilky. O hodnotě Nového zámku, zámeckého 
parku i přilehlých objektů svědčí i to, že jsou od r. 1958 zařazeny 
do seznamu nemovitých kulturních památek.

Zhruba před dvěma roky jsme ve  spolupráci s  NPÚ zaháji-
li postupnou obnovu Nového zámku. Podařilo se nám navázat 
i spolupráci s vlastníkem zámeckého parku, kterým jsou Lesy ČR. 
Ke spolupráci jsme přizvali i zástupce místní samosprávy. Vzhle-
dem k rozsahu a závažnosti celého projektu bude nutno oslovit 
ještě spoustu dalších lidí i institucí a to je i důvodem, proč tento 
článek vzniká.

A když už byl zmíněn projekt, bylo by vhodné jej představit. 
Cílem tohoto projektu je vytvořit prostor, ve  kterém bychom 
mohli prezentovat jak minulost tohoto místa, tak jeho současnou 
podobu. Vytvořit prostor pro oddych, rekreaci i zábavu. Spousta 
nápadů už dostává jasné obrysy. Základem celého projektu je pro-
pojení jeho jednotlivých částí.

Asi největším dílem v  současnosti přispívají Lesy ČR tím, že 
udržují zámecký park, který před několika lety zrevitalizovali. 
Tento vlastník jej vnímá jako veřejný prostor a v blízké budouc-
nosti jako výchozí bod pro naučnou stezku, která bude směřovat 
až k tzv. vyhlídce na vrchu Dubí. Není bez zajímavosti, že právě 
v tuto chvíli vzniká jakási úmluva mezi vlastníky Nového zámku 
a Lesy ČR, která by do budoucna mohla být jakýmsi vzorem pro 
spolupráci více subjektů na jednom úkolu založeném na vzájem-
né úctě a respektu. 

Dalším úkolem je posunout do  realizační části projekt stu-
die místní komunikace tř. D2 spojující Město Albrechtice s částí 
Hynčice. Je to projekt jakési páteřní komunikace s  vyloučením 
motorové dopravy, která bude sloužit jak místním lidem k bez-
pečné dopravě do centra, tak k rozvoji turistického ruchu a pro-
pojení obce a vrchu Dubí, který se může stát oblastí, kam budou 
lidé směřovat za relaxací a odpočinkem. Není bez zajímavosti, že 
tento projekt může být spolufinancován za  využití prostředků 
ROP, a to až do výše 97 procent uznatelných nákladů. 

Stejným způsobem, tj. za  pomoci různých dotačních titulů 
a grantů, by měl být z velké části financován celý projekt. Jsou 
i  možnosti zapojit se do  již započatých projektů a  stát se jejich 
součástí, to je např. projekt „Lidé do sadů – ovoce k lidem“ ma-
pující výskyt starých ovocných dřevin v našem regionu. Ovšem 
nejsou to jen peníze, které jsou potřeba k realizaci takového pro-
jektu – myslím si, že i lidská práce je výraznou hodnotou a zalo-
žená na dobrovolnosti může pomoci více než peněžní dar. Také 
akce typu „Zasaď nebo osvoj si strom“, může posílit vztah k mís-
tu, které společně sdílíme a zároveň sblížit lidi, kteří by se jinak 
nesetkali. O tom, jak se může změnit vnímání přírody a krajiny, 
ani nemluvím. 

No a to už je jenom krůček k tomu, abychom naplnili definici 
veřejného prostoru, který má sloužit lidem – a tímto prostorem 
by měl být právě zmiňovaný zámecký park. Místo pro střetávání, 
poznávání i zábavu.

Abychom toto vše zvládli a  vytvořili rozsahem i  naplněním 
ojedinělý prostor, rádi bychom přizvali ke spolupráci i ostatní ob-
čany – tento projekt má skloubit poznatky z historie i současnos-
ti místa, ve kterém žijeme a jež svými životy tvoříme. Jednotlivé 
části projektu bych rád představoval postupně právě na stránkách 
Albrechtického zpravodaje. Zároveň se tak vymezí okruhy možné 
spolupráce – např. zahájení jakési sbírky fotografií či dokumentů 
souvisejících s historií blízkou i dávnější, nebo mapování starých 
odrůd ovoce či zeleniny. Je toho opravdu moc a každý z nás může 
přispět. 

Antonín Šiška

Utajené bohatství
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Žije mezi námi, nenápadný, starší elegantní pán. Milovník pě-
nivého moku, cigaret a  vášnivý šachista. Starousedlíci ho znají 
pod pseudonymem „ Plukovník “.

Ing.  František Vyhlídal, plukovník ve  výslužbě, se narodil 
v  Městě Albrechticích 6. května 1930 v  nenápadném domečku 
na Nábřežní 7 a dodnes tam přebývá. Jeho život v žádném pří-
padě nebyl fádní ani jednoduchý. Absolvoval Vysokou vojen-
skou stavební školu při Karlově univerzitě v Praze. Má státnice 
z  němčiny a  ruštiny. Domluví se anglicky a  italsky. Určitě rád 
vzpomíná na své překlady z latiny. Prošel celou řadou vojenských 

funkcí, od  hlavního inženýra železničních vojsk v  Pardubicích, 
přes učitele matematiky, statiky a  geodézie na  vojenské ško-
le v Litoměřicích, až po hlavního inženýra u železniční brigády 
v Žilině. Chvíli pracoval i u generálního štábu MO. V roce 1971 
za tuhé normalizace byl z armády vyhozen. Živil se, jak se dalo. 
Tři měsíce bez práce, nakonec lopata a krumpáč. S třemi dětmi, 
mimořádně těžká doba, na kterou nerad vzpomíná. Nakonec se 
štěstí usmálo, pomohl mu albrechtický občan, dostal místo pro-
jektanta v plynárnách. Rehabilitován byl v roce 1991. Jeho život 
byl velmi pestrý nejen tím, že jeho praděda byl italské národnosti 
(byl vlastníkem dnešní Katovny), ale třeba i  tím, že rodiče zde 
v M. Albrechticích ukrývali za války 2 utečence z Polska a Anglie. 
Z toho pramenila i nabídka jít studovat Oxfordskou univerzitu, 
nebo nabídka stát se v rodném městě starostou. Jeho nejoblíbe-
nější knihou jsou 4-dílné Churchillovy paměti.

Milý Františku, naše vzájemná šachová utkání a hlavně tem-
peramentní diskuse s Tebou, mě naplňovaly hrdostí, že jsem Tě 
poznal jako starousedlíka – barda, který má k  rodnému městu 
a k životu vroucí a optimistický vztah.

V našem šachovém A mužstvu jsi nastupoval k celé řadě utká-
ní proti podstatně mladším soupeřům. Zúročil jsi zkušenosti, 
které jsi získal ve Slavii Havířov, kde jsi hrál celostátní šachovou 
ligu. A i díky Tvým bodům, a nebylo jich málo, se náš šachový 
oddíl stal okresním přeborníkem, s možností postupu do krajské 
soutěže. Za tento aktivní sportovní přístup Ti patří poděkování.

Své narozeniny určitě oslavíš v rodinném kruhu a ve společ-
nosti svých kamarádů a přátel z ČSSD, jejímž jsi dlouhodobým 
členem a navazuješ tak na tradici svého dědečka, který za 1. re-
publiky byl zde, v tomto městě, předsedou sociální demokracie.

Dovol, abych Ti jménem sportovců celé naší Tělovýchovné 
jednoty popřál k Tvému významnému životnímu výročí hodně 
zdraví, životního optimismu a šachového myšlení.

S úctou
Ing. Karel Handlíř,

předseda TJ

Zimní olympiáda pro rodiče a  jejich děti byla zahájena  
3. 3. 2010 slavnostním nástupem všech olympioniků v naší tělo-
cvičně. Jakmile byla vyvěšená vlajka a zapálen oheň, složili spor-
tovci a rozhodčí olympijský slib. Pak se mezi sebou utkali nejlepší 
albrechtičtí borci. 

V disciplíně jako je jízda na skibobu (žíněnce) se nejvíce za-
potili rodiče. Museli projet náročnou trasu, přitom táhnout, řídit 
a hlavně neztratit své ratolesti po cestě. Při ledním hokeji se dě-
tem podařilo vstřelit tolik branek, že by jim naši hokejisté mohli 
závidět. Běh na papírových lyžích a střelba na cíl ukončila netra-
diční zimní olympiádu. 

Za  svůj sportovní výkon si malí sportovci zasloužili perní-
kovou medaili a  diplom. Po  předání cen byla zimní olympiáda 
ukončena.

Regína Hajná

Blahopřání

„Olympiáda se vydařila“

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
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Hokejový oddíl RED´S TJ 
Město Albrechtice odehrál již 
druhé hokejové kolo v  sou-
těži Hokejového ligy amaté-
rů Mikroregionu Krnovsko, 
stejnou dobu je také členem 
Tělovýchovné jednoty v Měs-
tě Albrechticích. V  loňském 
roce jsme se v  této soutěži 

umístili v základní části na 4. místě a v závěrečném turnaji Play 
off jsme se umístili rovněž na čtvrtém místě. Letos jsme se v zá-
kladní části vyhoupli na 3. místo celkové soutěže. Vítězem soutě-
že se stalo mužstvo PP Team, na druhém místě se umísili Chas-
níci a  třetí příčka patřila našemu mužstvu RED´S. Na  čtvrtém 
místě se umístili Olejáři, na pátém Motorkáři a na šestém místě 
se umístilo mužstvo HC Zátor. 

Po soutěži jsme se 13.3.2010 zúčastnili navazujícího závěrečné-
ho turnaje soutěže, do kterého jsme postoupili z uváděného třetí-
ho místa a umístili jsme se na druhé příčce turnaje. První místo 
udrželi PP Tým, druhé místo obsadil náš tým RED´S, třetí místo 
patří Olejářům, čtvrté Chasníkům, páté Motorkářům a šesté mís-
to mužstvu Zátor. 

Ekonomika našeho týmu je založena na vybíraných členských 
poplatcích a  sponzorských darech poskytnutých firmami Sta-
vebniny Velman Město Albrechtice a  Květinářství Luděk Vrba, 
za což oběma sponzorům děkuje celé mužstvo. 

Od dubna 2010 po ukončení hokejové sezony začneme s letní 
přípravou, abychom naplnili náš cíl udržet se v  popředí tabul-

ky. Vše závisí na mnoha aspektech, jako např. na posílení týmu, 
na  letní přípravě, individuální přípravě hráčů a  také na získání 
finančních prostředků. 

SPORTU ZDAR 

Libor Švec,
vedoucí hokejového oddílu 

Hráči stolního tenisu uzavřou v  dubnu 2010 již čtrnáctou 
úspěšnou sezónu. Družstvu TJ Město Albrechtice A se podařilo 
udržet v krajské soutěži KS II. B, kde jsme obsadili 9. místo z 12 
účastníků. Suverénním vítězem s právem postupu do KS I. je TJ 
Postřelmov, druhé místo obsadil Sokol Bludov a  třetí Rýmařov. 
Družstvo B čeká v dubnu 2010 jednorázový turnaj okresního pře-
boru.

Do bojů zasáhlo během podzimního a jarního kola celkem 8 
hráčů. Seřazeni dle úspěšnosti to byli Zdeněk Brunclík (úspěš-
nost 70 %), Gustav Santarius 46 %), Štěpán Adamec (40 %), Anto-
nín Muroň (27 %) a Milan Pokorný (27 %). Tuto kostru družstva 

doplňovali ještě Jan Chovaniok, Leo Vrabka a Jiří Cyprich. Z 22 
utkání jsme jich 9 vyhráli a 13 prohráli, remíza se letos nekonala. 

Výborné zázemí se třemi stoly máme v herně na základní (dří-
ve zvláštní) škole, Hašlerova 2, jejíž ředitel pan Jiří Kropáč je také 
členem našeho oddílu. Ten netvoří pouze výkonnostní hráči. Ze 
třicítky členů je polovina z řad žáků základní školy, zbytek jsou 
dospělí zájemci o  rekreační formu tohoto sportu. A právě mlá-
dež, vedená M. Pokorným a M. Špalkem, letos opět změřila síly se 
soupeři našeho okresu. Účastnili jsme se tří regionálních bodova-
cích turnajů, z nichž přivezli mladí stolní tenisté čtyři třetí místa. 
Sehráli jsme dvě vítězná přátelská utkání se žáky ZŠ Holčovice. 
Tradičního vánočního turnaje 2009 se zúčastnilo 14 žáků, vítěz-
kou se stala Martina Špalková. Tituly přeborníků základní školy 
budou v dubnu 2010 obhajovat Karel Vrabka a Martina Špalková.

Vánoční turnaj a přebor oddílu TJ byl uspořádán i pro dospělé. 
Zajištění celé sezóny však v sobě skrývá nemalé finanční náklady, 
které tvoří nájem tělocvičny, cestovné, startovné, evidenční po-
platky ČSTV, medaile a drobné věcné ceny, síťky, míčky, poštovné 
a další drobné výdaje a na to samozřejmě pouze členské příspěvky 
nestačí.

Poděkování patří Městskému úřadu Město Albrechtice za do-
tace v rámci grantového systému, které tvoří asi 75 % rozpočtu 
oddílu, a všem sponzorům Tělovýchovné jednoty Město Albrech-
tice. 

Výsledky stolních tenistů zveřejňujeme na infokanále kabelové 
televize, najdete je na webových stránkách www.pinec.info (Olo-
moucký kraj, KS II. B), na nástěnkách naproti pošty a v základní 
škole.

Sportu zdar a ping pongu zvlášť!
Milan Pokorný

 Hokejový oddíl TJ RED´S Město Albrechtice ukončil sezónu

Stolní tenis v sezóně 2009/10

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
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Turistický oddíl Město Albrechtice 
&

Římskokatolická farnost Město Albrechtice

zvou všechny své přátele na mši svatou, 
 

která se bude konat netradičně  
u kapličky pod Poutní Horou.

1. května 2010 v 10:00 hod.

Program:
8:30 - sraz účastníků na parkovišti za hotelem, odchod  

(popř. odjezd) směr Poutní Hora
10:00 - mše svatá u kapličky, celebruje P. Pavel Schwarz 

Po skončení (kolem 11. hodiny) možnost vycházky do okolí.

Historie tohoto zajímavého místa sahá až do období třicetileté 
války. Po bitvě na Bílé hoře bylo albrechtické panství zkonfisko-
váno (patřilo Janu Kryštofu Valdštejnovi). Císař Ferdinand  pře-
dal Albrechticko svému bratrovi, vratislavskému biskupovi, ar-
civévodovi Karlovi. Tím ho odškodnil za poskytnutou válečnou 
půjčku. Poněvadž náš kraj byl zamořen „luterským kacířstvím“, 
založil vratislavský biskup jezuitskou kolej v Nise a  jí také udě-
lil panství albrechtické. Roku 1623 převzali celé panství jezuité 
z Nisy. Jan Kryštof se však roku 1625 na své panství vrátil a vy-
hnal jezuitské misionáře. Císařské vojsko jej však zajalo a byl věz-
něn po dva roky na zámku Hrubá Skála v Čechách. 

Do  katolického farního kostela v Hynčicích (do hynčické far-
nosti Albrechtice tehdy patřily) byli opět vysláni z  Nisy misio-
náři. Působili   mezi lidem a zavedli také konání poutí do kaple 
na  Poutním kopci (německy Riemerberg) nad Albrechticemi. 
V roce 1651 již kaple množství přicházejících poutníků nestačila, 
a  tak byla neznámým autorem zvětšena. Účast na poutích však 

byla tak velká, že byl místo kaple v letech 1733 až 1760 vystavěn 
nový poutní kostel. Délka jeho lodi s předsíní pod věží měřila 42 
metry, šířka kostela byla 18 metrů a výška 15 metrů. K hlavnímu 
vchodu vedlo schodiště a kromě něj měl kostel   ještě další čtyři 
vchody. Pěkná a impozantní stavba byla zdaleka viditelná a pod-
le soudobé zprávy ji bylo možné spatřit i z oken jezuitské koleje 
ve 42 km vzdálené Nise.

Sláva poutního místa však netrvala dlouho. Císař Josef II. svým 
výnosem z roku 1782 zrušil poutní kostely. Týkalo se to poutního 
kostela na  Cvilíně i  kostela na  Poutní hoře. Pouti sem byly za-
kázány, věřící tam už neputovali a kostel v  lesích začal chátrat. 
Příkaz kostel zbořit se však nikdo neodvažoval splnit. Až teprve 
po pěti letech, v roce 1787 byl kostel prodán prodán za 50 zlatých 
a 48 krejcarů Josefu Jachskemu z České Vsi. (dříve Nová Ves - Ne-
udörfel), který jej zbořil. Vnitřní zařízení bylo zčásti přeneseno 
do nového kostela v Albrechticích, zčásti do kostela ve Valštejně. 

Od Hynčic až k poutnímu kostelu vedla křížová cesta. Na mís-
tě jednoho zastavení této křížové cesty, na úpatí Poutní Hory, stojí 
dodnes malá kaplička – místo konání mše 1. května 2010.

Prameny: 
Hlaváčková, Blanka: Dějiny farnosti a obce Město Albrechtice
Dr. Vykopal, Alois: Město Albrechtice v dějinách

Truvérská mše
Při mši svaté na Poutní Hoře zazní Truvérská mše. Na tomto 

místě je dobré poznamenat, že termínem „mše“ jsou zde označe-
ny dvě věci: slavení eucharistické oběti a dále hudební forma, tj. 
zhudebnění některých částí mše.

Truvérskou mši tvoří rytmické písně, které na  text Zdeny 
Lomové zhudebnil roku 1969 hudební skladatel a pianista, Petr 
Eben (1929 – 2007). Petr Eben je mimo jiné otcem nám všem dob-
ře známého herce, moderátora a písničkáře Marka Ebena.

Truvérská mše obsahuje 5 částí: vstup, zpěv před evangeliem, 
přinášení darů, přijímání a závěr.

SM. Jana Bosco Čapková SCB

Turistický oddíl

Historie kostela na Poutní Hoře

Představitel jezuitské koleje v Nise Christoph Scheiner,  
matematik a astronom

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
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Přeborníky Moravskoslezského kraje ve volejbale
mladších žáků jsou opět hráči z Města Albrechtic

Volejbalovému oddílu naší TJ se již podruhé za sebou poda-
řil husarský kousek. I v této sezoně jsme obhájili titul Nejlepšího 
mužstva mladších žáků ve volejbale v rámci Moravskoslezského 
kraje. 

Družstvo hraje v  tomto složení: Tomáš Svoboda, Tadeáš 
Handlíř, David Gadziala, Karel Vrabka, Jirka Formánek, Nikola 
Šimečková a Michal Drabina.

Obrovské poděkování patří Jiřímu Mokrošovi, který má lví 
podíl na tomto úspěchu a o naše volejbalisty se skvěle stará jako 
trenér, manažér, řidič atd., vše v jedné osobě. 

V srpnu proběhne pětidenní soustředění všech našich mladých 
volejbalistů, které by mělo přispět ke zkvalitnění našeho kádru.

Výsledková tabulka
1. TJ M.Albrechtice 93 bodů
2. TJ Nový Jičín A 73 bodů
3. TJ Frýdek Místek A 49 bodů
4. DHL Ostrava 32 bodů
5. TJ Nový Jičín B 21 bodů
6. TJ Přerov 21 bodů
7. TJ Frýdek Místek B 13 bodů
8. Slavie Havířov  8 bodů

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší TJ a našeho města.
Výbor TJ M.Albrechtice

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
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V roce 2011 oslaví naše Tělovýchovná jednota 65. výročí za-
ložení. K tomuto významnému mezníku vydá TJ podrobný Al-
manach, zachycující dění a průřez činnosti sportovních odvětví 
od roku 1946. Do tohoto významného sportovního dokumentu 
zařadíme i  ty sporty, které nebyly přímo pod TJ, ale byly velmi 
úspěšné a neměly by v paměti tohoto města a v paměti občanů být 
zapomenuty, např. jezdecké dostihy, motorismus a další. Výbor 
TJ pověřil nestora albrechtického sportu p. Josefa Zikla, aby tuto 

velmi náročnou a  nelehkou oblast zpracoval. Pokud má někdo 
z občanů potřebu se k  této tématice vyjádřit (hlavně pamětníci 
let 1946 - 1959), nechť tak učiní u  výše jmenovaného. Žádáme 
laskavě starší občany, zda někdo nemá k zapůjčení fotografii staré 
dřevěné tělocvičny.

Děkujeme
Výbor TJ

Naše A družstvo zvládlo šachovou sezonu 2009/10 ve velkém 
stylu. Již podruhé za  sebou zvítězilo a  vybojovalo si možnost 
postupu do  krajské soutěže. Na  úspěchu se podíleli tito hráči : 
Miroslav Hrbáček, Ivan Richter, Radek Václavík, Petr Kurovský, 
František Vyhlídal, Milan Musil a Ervín Pospíšil. 

Do okresní soutěže jsme v loňském roce přihlásili dvě mužstva 
s  tím, že jsme na soupisku A i B družstva zařadili mladé hráče 
Adama Sobotu, Ondřeje Gebauera a Milana Musila, kteří postup-
ně na 4. a 5. šachovnici dostávali příležitost. Je třeba jednoznačně 
konstatovat, že v žádném případě nezklamali a v několika zápa-
sech to byli právě oni, kteří získali rozhodující body. B mužstvo 
obsadilo v OP hezké 6. místo.

Všichni šachisti si kladou otázku, jakou cestu zvolí šachový 
výbor. Hrát příští sezonu znovu jen okresní přebor, nebo to zkusit 
v podstatně náročnější krajské soutěži? Opavská skupina, do kte-
ré bychom byli zařazeni, se skládá z 12 družstev. Hracím dnem je 
neděle. Hraje se na 8 šachovnicích. Podmínkou jsou elektronické 
šachové hodiny (ty jsme si pořídili vloni z grantu MěU). Na sou-
pisce A mužstva by mělo být min. 12 hráčů. Jsou to naprosto lo-
gické otázky, které musíme řešit.

Mému srdci je nejbližší varianta, s níž nemusí všichni souhla-
sit, ale jsem přesvědčen, že pro rozvoj albrechtického a mládež-
nického šachu, by nás v této oblasti výrazně posunula. 

Do příští sezony 2010/11 přihlásit do okresního přeboru muž-
stvo složené z  dvou dospělých šachistů (podmínka auto) a  pěti 
mladých šachistů (Musil, Gebauer, Sobota, Král, Vašina). Toto 
mládežnické družstvo může velmi brzy nasbírat na předních ša-
chovnicích obrovské zkušenosti, které mohou během několika let 
zúročit v krajské soutěži. Dva nejlepší z  těchto mladých by byli 
rovněž na soupisce áčka a v případě nouze by museli tu 8. šachov-

nici hrát. Soupisku A  družstva by sestavoval náš nejlepší hráč 
a součastný kapitán Mirek Hrbáček. Asi bychom museli kádr po-
sílit o 2 - 3 šachisty z Lokomotivy Krnov.

Dne 15. května (popř. 29.5.) se členové šachového oddílu se-
jdou při slavnostním posezení v hospůdce u Rybníčku, kde by-
chom všechny tyto otázky prodiskutovali. 

Dovolte, abych jménem výboru TJ, poděkoval všem hráčům 
A i B družstva za odpovědný přístup, za dobrou reprezentaci na-
šeho města a celé naší tělovýchovné jednoty. Zvláštní poděkování 
patří Radku Václavíkovi, předsedovi šachového oddílu, za  pří-
kladnou práci s mládeží, která již dnes nese své ovoce.

Pořadí po kole 12.
Por. Tým Part. + = - MP3 Body

1 TJ Město Albrechtice „A“ 11 8 1 2 25 37˝
2 Granitol Mor.Beroun 10 4 5 1 17 30˝
3 Slavoj Bruntál „C“ 10 4 5 1 17 29˝
4 Lokomotiva Krnov „B“ 10 4 5 1 17 27˝
5 ŠO Jiskra Rýmařov „B“ 10 2 4 4 10 23
6 TJ Město Albrechtice „B“ 9 0 5 4 5 18
7 Sokol Vrbno p/P „B“ 10 0 1 9 1 9

Tato tabulka byla vydána k 6. dubnu, do konce soutěže schází 
2 kola, která již nemohou ovlivnit naše vítězství v okresním pře-
boru.

Ing. Karel Handlíř,
předseda TJ

Almanach k 65. výročí vzniku TJ M. Albrechtice

Gratulujeme šachistům

Stav účtu k 31.3.2010 byl 14.912,50 Kč.

Tento fond vznikl z podnětu turistického oddílu a mysliveckého sdružení Oldřich. 

Akce končí 22. května, kdy budou peníze symbolicky předány Městskému úřadu. Do té doby je možno 
posílat finanční dary na účet 155949106 / 300, VS 20103326

Výbor TJ

Obnova kapličky v Biskupcích

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
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Činnost všech družstev FK AVÍZO Město Albrechtice se 
po  skončení podzimních mistrovských utkáních zaměřila 
na zimní přípravu jednak v halách, ale také na hřištích s umělým 
povrchem (Mikulovice, Krnov, Bruntál). Součástí zimní přípravy 
byla také účast družstev na halových a zimních turnajích.

Na závěr roku 2009 jsme uspořádali 13. ročník Vánočního ha-
lového turnaje o pohár starosty Města Albrechtic, ve kterém zví-
tězilo družstvo Bistra u Křížků před Konduktéry a FK AVÍZO.

16. ledna jsme uspořádali dva turnaje – starších žáků a  pří-
pravky. Turnaj starších žáků vyhrálo družstvo FK AVÍZO před 
Budišovem a Komprachcicemi, v přípravkách byl první Budišov 
před FK AVÍZO a Komprachcicemi.

6. února se starší žáci umístili na  halovém přeboru OFS 
Bruntál na třetím místě z osmi družstev, 13. února byla příprav-
ka na  přeboru OFS Bruntál sedmá z  deseti družstev, 20. února 
mladší žáci na stejném turnaji čtvrtí z osmi družstev. Dále se naši 
žáci zúčastnili turnajů v Polsku a opět v M. Albrechticích v rámci 
družby s polskými Komprachcicemi. Poslední z turnajů příprav-
ky 20. března vyhrálo družstvo 1.SK Prostějov. 

Muži hráli přípravné zápasy většinou na zimním turnaji v Mi-
kulovicích (Polonia Nysa, ŠK Rousiu, Zlaté Hory, Krásné Loučky) 
s průměrnými výsledky.

V pátek 19. února proběhla řádná Valná hromada FK AVÍZO, 
která zvolila nový výbor ve složení: předseda Ivan Polách, členové 
Petr Bártek, Roman Boček, Eftimis Iliadis, Petr Kotulek, Jiří Kro-
páč, Martin Lhotka. Složení revizní komise: Ondřej Vella, Vlasta 
Timcová, Irena Hudečková.

Vedení mužstev:
- přípravka Petr Kmínek, Jiří Mlčoušek 
- mladší žáci Roman Boček, Jiří Hudeček 
- starší žáci Martin Lhotka, Radomír Kala 
- muži A,B Gustav Santarius, Karel Krákora, Petr Leun 

Program domácích zápasů – jaro 2010:

Sobota 24.4. 10,00: FK AVÍZO žáci – FK Krnov
 14,00: FK AVÍZO přípravka – Slavoj Bruntál B
 16,00: FK AVÍZO A – FK Slezan Osoblaha
Neděle 25.4. 10,00: FK AVÍZO B – Sokol Heřmanovice
Sobota 8.5. 10,00: FK AVÍZO žáci – Optimit Odry
 14,30: FK AVÍZO přípravka – Kovo Břidličná
 16,30: FK AVÍZO A – Sokol Brantice
Neděle 9.5. 10,00: FK AVÍZO B – Sokol Rusín
Sobota 29.5. 10,00: FK AVÍZO žáci – Budišov
 15,00: FK AVÍZO přípravka – Sokol Vrbno
 17,00: FK AVÍZO A – Sokol Lichnic
Neděle 30.5. 10,00: FK AVÍZO B – Sokol Bohušov
Sobota 12.6. 10,00: FK AVÍZO žáci – Sokol Vrbno
 15,00: FK AVÍZO přípravka – Sokol Chomýž
 17,00: FK AVÍZO A – Slavoj Bruntál – St. Město B
Neděle 13.6. 10,00: FK AVÍZO B – Sokol Liptáň

Josef Zikl

Zpráva o činnosti FK AVÍZO Město Albrechtice

Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:

Tereza Víchová nar. 28.08.2009
Lukáš Pecháček nar. 15.09.2009
Dominik Bužík  nar. 16.09.2009
Eliška Wendová nar. 17.09.2009
Ema Vojáčková  nar. 22.09.2009
Erika Škrochová  nar. 22.09.2009
Štěpán Hasil nar. 30.09.2009
Petr Kolner nar. 17.10.2009
David Jochec nar. 26.10.2009
Martin Vaněk nar. 13.11.2009
Natálie Kubalová nar. 18.11.2009

Lukáš Bernatík nar. 26.11.2009
Luboš Volný nar. 07.12.2009
David Hudecz nar. 14.12.2009
Jan Fišárek nar. 15.12.2009
Bruno Gröpl nar. 05.01.2010
Kamil Cága nar. 06.01.2010
Adriana Gregorová nar. 13.01.2010
Alex Toráč nar. 13.01.2010
Matyáš Holinka nar. 02.02.2010
Veronika Antonová nar. 02.02.2010

Noví občánci
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Jubilantům v měsíci lednu 2010
Karel Suda, Evagelia Michailidu, Verona Hrochová, Karel 

Bareš, Mgr. Miroslava Fofová, Josefa Dvořáková, Karel Vitásek, 
Marie Bouřová, Josef Židek, Ludmila Vasiliadisová, Zbyněk Píca, 
Josefina Kamenárová, Antonín Růžička, Alena Mošová, Jozefa 
Šulová, Bronislava Nováková, Miroslava Hájková, Alena Neu-
mayerová, Vincencie Augustinová, Zdeněk Neumayer, Monika 
Kachlíková, Marie Švrčková, Jan Huser, Otto Mazánek, Marie 
Lovecká, Božena Skotálková, Josef Bártek, Helena Škultétyová, 
Eliška Kotrlová, Lydie Wolfová, Terézia Bělešová, Jiřina Hand-
lířová

Jubilantům v měsíci únoru 2010
Jiřina Doubravská, Radomír Zahradník, Antonín Sofka, Zde-

něk Dvořák, Rudolf Macošek, Miroslav Zápalka, Jan Hrtoň, Fran-
tišek Hajný, Anežka Vojtěšková, Stanislav Vojáček, Roland Tvrdý, 
Hana Tornócziová, Kateřina Kadlíková, Drahomíra Topičová, 
Marie Kmínková, Zdenka Kyselá, Marie Košuličová, Ludmila 
Parmová, Anežka Jurošková, Milada Lorencová, Ilona Dordo-
vá, Ing. Rostislava Rollerová, Josef Byrtus, Soňa Menzelová, Jan 
Zaoral, Marie Koleňáková, MUDr. Hana Jelínková, Anna Greč-
narová, Jiřina Kravczyková, Josef Matoušek, Ludmila Turcerová, 
RNDr. Marcela Vrabková, Božena Frančáková, Lydie Czolková, 
Zdenka Lexová, Jenovéfa Sedláčková

Jubilantům v měsíci březnu 2010
Naděžda Seidlová, Veronika Krkošková, Atina Karidopulo-

sová, Jiřina Grossová, Jiří Zapalač, Růžena Pořízková, Ludmila 
Bajtková, Mgr.  Taťána Kurečková, Jaruška Bártková, Květuše 
Pazderníková, Josef Vyhlídal, Helena Bartošová, Emílie Zláma-
lová, Věra Hlaváčková, Alena Zápalková, Zdena Šimková, Květa 
Santariusová, Irena Mičíková, Jiří Fiala, Eliška Dobiášová, Jan 
Kaleta, Daniela Sekaninová, Julius Kolár, Jiří Dostál, Karla Čer-
níková, Ivo Jahna, Květa Lapková, Marie Zelenková, Josef Pavlík, 
Emanuela Dudková, Drahoslava Houfková, Zdeněk Chamrád, 
Libuše Vykopalová

Jubilantům v měsíci dubnu 2010
Františka Daňová, Josef Šula, Marie Řehová, Marie Hrbáč-

ková, Anděla Smolíková, Jaroslava Huňková, Ludmila Hanzlí-
ková, Vojtěch Volf, Jan Bartoš, Miroslav Frančák, Ing.  Oldřich 
Pokluda, Anna Schreiberová, Rudolf Cepek, Božena Měrková, 
Milan Vašenda, Jana Kopřivová, Helena Krchová, Josef Zlámal, 
Helena Junková, Otilie Kruschová, Jozef Tuhý, Emilia Lovásová, 
Ing. František Sosík, Jiřina Janošcová, Bohumil Šimečka

Jubilantům v měsíci květnu 2010
Jana Hallerová, Božena Šobrová, Anna Mrkvová, Ing.  Fran-

tišek Vyhlídal, Milena Hančilová, Ján Papaj, Anděla Mrázková, 
Jarmila Miliánová, Růžena Fuksová, Marta Kovalová, Zdeněk 
Soušek, Anna Jarošová, Ludmila Hazuchová, Anastasie Karcho-
vá, Anna Gajdošová, Jiří Brezánský, Vladimíra Mužíková, Irma 
Gajdošová, Jana Pernicová, Emil Jurašík, Julie Kotasová, Josef 
Hešnaur, Karel Enoch, Alois Boháč, Alena Jašová, Anna Škrocho-
vá, Eduard Frencl, Vlasta Kadlecová, Malvína Klímková, Jaroslav 
Křeček, Luděk Kozelský, Milan Tarabík, Antonín Vojkůvka, Jozef 
Segeč, Anna Skopalová, Vladimír Mráz, Vladimíra Zahradníko-
vá

Jubilantům v měsíci červnu 2010
Anna Marková, Jana Kadlecová, Blažena Čůtová, Ludmila 

Cikánková, Ladislav Taufer, Miloslav Sekanina, Eva Ivaničová, 
Františka Strnadová, Zdeněk Hlaváček, Oldřich Balnar, Olga 
Michnová, Antonín Křepelka, Dagmar Zoubková, Alžběta Štef-
ková, Zdeněk Tesař, Šárka Drozdková, Věra Blažková, Zdeněk 
Zelenka, Marie Javůrková, Emil Kamenár, Pavel Hájek, Milada 
Králová, Zdeňka Volná, Marie Mašková, Ing. Daneš Herel, Anna 
Němcová, Eva Vojáčková, Jan Janošec, Rudolf Brada, Jiří Kozák, 
Jiří Kulich, Jan Černík, Anna Zahradníková, Danuše Jurašíková, 
Pavel Šimčík, Anna Bradová, Marta Čubáková, Jitka Lexová, Ma-
rie Holubová, Stanislav Grečnar, Jan Parchavý, Hana Poráňová, 
Amálie Kyselá, Rozálie Kubošníková

Blahopřejeme



Městský úřad

Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí 7.45 - 12.00 13.00 – 16.45
Středa 7.45 - 12.00 13.00 – 16.45
Pátek  12.30 - 14.15

Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Pátek  12.30 – 14.00
Telefon 554 637 360
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Poruchová telefonní čísla městského úřadu
-  kabelová televize a internet 775 905 138 Holub, 

777 781 194 Hlaváček
-  veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
-  svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí 

554 637 365 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

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@spcnet.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 pošty
Pondělí 9.00-11.30 13.30 – 16.00
Telefon 605 765 541

Česká pojišťovna a.s.
Oldřich Zelinka
Tel.: 603 779 775
Kontaktní místo: Prodejna Klenoty Alice Vachová

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 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30

Ordinační doba praktických lékařů:

MUDr. Hana Jelínková
Tel. 554 652 206
Pondělí 12.30 – 15.00  16.00 – 17.00
  17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Úterý 7.30 - 12.00
Středa 7.30 - 12.00
Čtvrtek 10.00 - 12.00 13.00 – 14.30 pozvané prevence
  14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pátek 7.30 - 12.00

MUDr. Leona Tobiášková
Tel. 554 652 183
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Úterý 13.00 – 17.00 17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Středa 10.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek 8.00 – 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

Ortopedická ambulance
MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý 8.00 – 15.00

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