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ZPRAVODAJ
M STA ALBRECHTIC

3/10

Vážení spoluobčané,

na podzim letošního roku proběhly komunální volby, ve kte-
rých jsme  zvolili nové zastupitelstvo našeho města, které dalo 
důvěru stávajícímu vedení města. Za tuto důvěru děkujeme ne-
jen zastupitelstvu, ale i všem občanům našeho města za podporu, 
kterou jste  vyjádřili svými hlasy ve volbách. 

Je před námi nová výzva, nové čtyřleté volební období, ve 
kterém bychom chtěli pokračovat v dobře nastartovaném roz-
voji našeho města. Víme, že to nebude jednoduché, a to hlavně 
z důvodu menší daňové výtěžnosti a krácení příjmů ze státního 
rozpočtu, na kterých jsou rozpočty obcí závislé. Budeme  mu-
set v plné míře využívat dotačních programů tak, jak doposud 
a vlastní prostředky šetřit a používat na dofinancování vlastní-
ho podílu.

V letošním roce jsme měli svázané ruce a nemohli jsme se pus-
tit do žádného velkého projektu. Důvodem byl úspěšný rok 2009, 
ve kterém probíhalo více velkých projektů současně (moderni-
zace školy, dostavba kanalizace, hasičské auto, víceúčelové hřiš-
tě) a pravidla pro příjemce dotace jsou nastavena tak, že nejpr-
ve musíme investovat a zaplatit celou stavbu nebo techniku a po-
tom čekáme několik měsíců na vyúčtování dotace. V jednom pří-
padě to byl celý rok. I přes tyto obtíže se městu podařilo realizo-
vat několik akcí. Mezi ty větší můžeme zařadit rekonstrukci ve-
řejného prostranství u kostela za 0,5 mil.Kč (90% dotace), neče-
kanou výměnu střešního pláště na sportovní hale 1,8 mil. Kč, vý-

stavbu chodníku Hašlerova – Nerudova 2,4mil.Kč, informační a 
orientační systém města 0,4 mil. Kč (63% dotace) a rekonstrukci 
prostranství před zámkem 0,43 mil. Kč. Dále byla provedena ob-
nova veřejného osvětlení na ulici Hašlerově, vybudována dešťová 
kanalizace v Hynčicích a na ulici Odboje v Městě Albrechticích, 
obnova chodníku na ul. Nádražní a vedle restaurace „Gól“ u hřiš-
tě a mnoho menších staveb, kterých si jistě každý občan všiml a 
jsou většinou budovány na základě žádostí a připomínek občanů.

Nadcházející rok 2011 již bude pobíhat opět ve znamení vel-
kých projektů, což znamená výstavba sběrného dvora včetně vy-
bavení v celkové výši cca 22mil. Kč. Také nás čeká přestavba ne-
využívaných anténních věží na Hraničním vrchu na rozhlednu 
v rozsahu cca 7mil. Kč. Oba jmenované projekty jsou podpořeny 
90% dotací ze strukturálních fondů EU. Máme připravené pro-
jektové dokumentace na realizaci dalších akcí (kanalizace a vo-
dovod vilová čtvrť, středisko hasičské a záchranné služby), u kte-
rých musíme čekat na vhodné dotační výzvy, jež nám zaručí do-
statek finančních prostředků.

Závěrem bych  všem chtěl popřát klidné prožití vánočních 
svátků, dětem hodně dárků pod stromečkem, všem občanům 
hodně zdraví,  spokojenosti a úspěšný vstup do nového roku 2011.

Luděk Volek,
starosta města
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Zastupitelstvo města a rada města
ve volebním období 2010 – 2014

 Komunální volby roku 2010 jsou už za námi, a proto je vhod-
né provést malou rekapitulaci komunálních voleb do zastupitel-
stev obcí, které proběhly v polovině října 2010 a zároveň předsta-
vít nové členy zastupitelstva města a rady města. Ve srovnání s ko-
munálními volbami v říjnu roku 2006 můžeme říct, že se lišily jen 
minimálně. Celkem bylo zapsáno do voličských seznamů 2888 vo-
ličů, vydaných úředních obálek bylo 1435, odevzdaných úředních 
obálek bylo 1431 a účast voličů činila 49,69%. 

 Výsledky voleb do zastupitelstev v říjnu 2010 jsou zřejmé 
z níže uvedených údajů. 

Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů:  2871
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka 1502
Počet odevzdaných úředních obálek 1496
Účast voličů ve volbách 52,32%

Do komunálních voleb předložily své kandidátky tyto strany:

1. Strana nezávislá 2010 21 kandidátů 
2. SNK Evropští demokraté 21 kandidátů - z toho 1 člen strany
3. Fórum 2010 21 kandidátů 
4. KDU - ČSL 21 kandidátů - z toho 7 členů strany
5. KSČM 21 kandidátů - z toho 7 členů strany
6. TOP 09 21 kandidátů 
7. Nezávislí  21 kandidátů
8. ČSSD 21 kandidátů - z toho 20 členů strany
9. ODS 21 kandidátů - z toho 16 členů strany

Volební obvod byl rozdělen do čtyřech okrsků: 

1.  volební okrsek – Město Albrechtice
2.  volební okrsek – Město Albrechtice
3.  volební okrsek – Opavice, Linhartovy
4.  volební okrsek – Hynčice, Valštejn, Dlouhá Voda

Tabulka počtu získaných absolutních hlasů

Název strany Okr. 
č. 1

Okr. 
č. 2

Okr. 
č. 3

Okr. 
č. 4 Celkem %

Strana nezávislá 2010 841 498 408 304 2051 7,50

SNK Evropští demokraté 1639 1352 249 312 3552 12,98

Fórum 2010 1429 1397 259 238 3293 12,04

KDU - ČSL 1407  242 22 181 1852 6,77

KSČM 2643 2188 668 961 6460 23,61

TOP 09 561  485 87 96 1229 4,49

Nezávislí   975 1038 83 482 2578 9,42

ČSSD 1210 1031 71 445 2757 10,08

ODS 1939 1221 218 206 3584 13,10

Na základě těchto výsledků dostaly strany následující počet man-
dátů do 21- členného zastupitelstva města:

Strana nezávislá 2010 1 KSČM 6
SNK Evropští demokraté 3 TOP 09 0
Fórum 2010 3 Nezávislí  2
KDU - ČSL 1 ČSSD 2 
ODS 3

Počtem získaných absolutních hlasů byli zvoleni tito kandidáti 
za jednotlivé strany do zastupitelstva města:

Strana nezávislá 2010
1. Kateřina Vrbová  bezpartijní 204 hlasů
SNK Evropští demokraté
1.  Luděk Volek  člen 395 hlasů
2.  Miluše Kaletová bezpartijní 259 hlasů
3.  MUDr. Zuzana Juráňová bezpartijní 250 hlasů
Fórum 2010
1.  Mgr. Karel Knapp  bezpartijní 464 hlasů
2.  Ing. Milan Košulič bezpartijní 253 hlasů
3.  Mgr. Milan Pokorný bezpartijní 228 hlasů
KDU - ČSL
Mgr. Marcel Jedelský člen 184 hlasů
KSČM 
1.  Ing. Jitka Hanusová bezpartijní 624 hlasů
2.  Martin Špalek bezpartijní  404 hlasů
3.  Zdeněk Břicháček bezpartijní  401 hlasů
4.  Karel Gančarčík člen 390 hlasů
5.  Ing. Jana Musilová bezpartijní  381 hlasů
6.  Dagmar Horáková člen 314 hlasů
Nezávislí 
1.  Mgr. Jiří Kropáč bezpartijní 254 hlasů
2.  Mgr. Jiří Mlčoušek bezpartijní 245 hlasů
ČSSD
1.  Richard Kubla člen 228 hlasů
1.  Vladislav Hlaváček člen 206 hlasů
ODS
1.  Ing. Ivo Vykopal člen 325 hlasů
2.  Ing. Zdeněk Kurečka člen 275 hlasů
3.  Ing. Ondřej Maršalský člen 247 hlasů

Na ustavující schůzi zastupitelstva města konané dne 11. 11. 2010 
byli z uvedených zastupitelů města zvoleni:
Starostou města 
Luděk Volek  SNK Evropští demokraté člen
Místostarostou města 
Ing. Jitka Hanusová KSČM bezpartijní
Rada města:
1. Kateřina Vrbová Strana nezávislá 2010 bezpartijní
2. Luděk Volek SNK Evropští demokraté člen 
3. Miluše Kaletová SNK Evropští demokraté bezpartijní
4. Ing. Milan Košulič Fórum 2010 bezpartijní 
5. Ing. Jitka Hanusová KSČM bezpartijní
6. Martin Špalek KSČM  bezpartijní
7. Mgr. Jiří Kropáč Nezávislí bezpartijní

Kontrolní výbor:
Předseda:  Mgr. Jiří Mlčoušek
Členové:  pp. Karel Gančarčík, MUDr. Zuzana Juráňová, 
 Mgr. Karek Knapp, Mgr. Milan Pokorný
Finanční výbor:
Předseda:  p. Dagmar Horáková
Členové:  pp. Dagmar Hanzlíková, Ing. Igor Kozelek
 Miluše Kropáčková, Ing. Jana Musilová
Je třeba poděkovat bývalému vedení města za práci provedenou 
pro město v uplynulém volebním období a nově zvoleným před-
stavitelům města popřát hodně pracovních úspěchů a především 
splnění představ voličů, kteří jim projevili důvěru.    

      Ing. Hynek Vavera,  tajemník
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Stručný přehled o čerpání rozpočtu k  31.10.2010

Příjmy v  Kč           Výdaje v  Kč
Rozpočet Skutečnost % rozpočet skutečnost

Daňové příjmy celkem 30 170 400,00 24 024 781,27 79,63
Správní poplatky - matrika 130 000,00 97 800,00 75,23
                         - stavební úřad 40 000,00 39 000,00 97,50
                         - výpis z KN 15 000,00 8 250,00 55,00
                         - výherní hrací příst. 430 000,00 210 000,00 48,84
                         - výpisy z rejst.trestů 10 000,00 5 950,00 59,50
                         - výpisy z obch.rejst. 3 000,00 1 800,00 60,00
                         - výpisy ze živn.rejst. 1 500,00 1 650,00 110,00
                         - bodové hod.řidičů 500,00 300,00 60,00
                         - konverze dat.schr. 500,00 120,00 24,00
Místní poplatky - poplatek za psy 89 000,00 88 835,00 99,81
                       - popl. rekreační pob. 1 300,00 1 220,00 93,85
                       - užívání veř.prostran. 50 000,00 29 561,00 59,12
                       - popl. vstupné 10 000,00 9 218,00 92,18
                       - popl. ubyt.kapacita 7 500,00 7 288,00 97,17
                       - popl. výh.hrací přís. 500 000,00 346 235,00 69,25
                       - popl. komun.odpad 2 098 000,00 1 860 540,00 88,68
                       - odnětí zem.půdy 0,00 1 078,00 0,00
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů 217 133,00 217 133,00 100,00
Dotace na sociální dávky 8 500 346,00 6 480 346,00 76,24
Dotace na školství 654 919,00 546 099,00 83,38
Dotace na státní správu 4 624 000,00 3 853 000,00 83,33
další dotace - na volby do Parlamentu 64 412,00 64 411,10 100,00
                  - na komunální volby 115 000,00 142 720,00 124,10
                  -  na den sociálních služeb 75 000,00 75 000,00 100,00
                  -  na činnost v lesích 30 810,00 69 420,00 225,32
                  -  na zalesňování 115 604,00 115 603,69 100,00
                  -  dotace z ÚP na VPP 97 200,00 97 200,00 100,00
                  -  na hasiče 243 400,00 150 000,00 61,63
                  -  pro Mateřskou školu 82 500,00 82 500,00 100,00
                  - dotace na  ZŠ 21.století 9 646 472,00 9 646 470,34 100,00
                  - dotace na kanalizaci 21 032 039,00 21 032 038,10 100,00
                  - dotace na komunit.plán. 537 713,00 568 701,00 105,76
                  - na realizací úspor ZŠ 310 200,00 310 200,00 100,00
                  - dotace na hasič. auto 6 889 924,00 6 889 923,98 100,00
                  - oprava domu nám.ČSA 238 000,00 238 000,00 100,00
                  - na informační systém 257 000,00 0,00 0,00
                  - na Linhartovský park 131 000,00 130 256,00 99,43
                  - pro ZŠ OP vzdělávání 1 098 187,00 1 098 186,60 100,00
Transfery od obcí 203 100,00 12 950,00 6,38
Transfery od DSO 2 868 000,00 2 464 977,00 85,95
Převody z hospodářské činnosti 406 116,00 406 115,88 100,00
Splátky půjček 30 000,00 27 660,29 92,20
Pozemky 880 000,00 872 560,00 99,15 210 700,00 86 394,00
Lesnictví 146 414,00 0,00
Zařízení pro nalezené psy 2 400,00 2 400,00 22 500,00 3 965,73
Pitná voda 1 555 000,00 124 156,00
Kanalizace, ČOV 124 000,00 124 000,00 29 824 171,00 29 687 375,37
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Vodní díla v zeměd.krajině ( rybník) 163 701,00 163 701,00
Doprava celkem 10 603 243,00 4 676 946,54
Kabelová televize 228 500,00 194 403,40
Školství celkem 726 835,00 726 835,00 9 319 182,00 6 506 690,11
Zpravodaj města 69 000,00 21 780,00
Kultura 30 000,00 19 500,00 149 087,00 53 859,29
Knihovna 20 000,00 15 429,00 530 573,00 427 834,55
Zámek Linhartovy a park Linhartovy 972 000,00 727 679,05
Ostatní záležitosti ochrany památek 1 050,00 783,66
Činnosti registrovaných církví 45 000,00 45 000,00
Ostatní zájmová činnost 63 922,00 63 922,00 437 964,00 381 590,00
Tělovýchova, sportovní činnosti 922,00 622,00 807 253,00 789 558,53
Ostatní nemocnice 3 000,00 3 000,00
Bytové, nebytové hospodářství 52 000,00 26 307,00 541 458,00 472 362,10
Veřejné osvětlení 9 995,00 9 995,00 2 940 087,00 2 296 672,99
Pohřebnictví 10 741,00 10 741,00 35 000,00 19 998,00
Komunální služby, nakládání s majetk. 22 140,00 35 928,00 1 580 782,00 880 305,64
Veřejná zeleň, veřejné prostranství 1 781 893,00 1 333 044,81
Komunální odpad, skládka,sběrný dvůr 128 000,00 94 424,00 3 227 511,00 2 395 704,50
Komunitní plánování 850 778,00 428 816,98
Sociální dávky 8 500 000,00 6 126 994,00
Ostatní sociální péče a pomoc 164 500,00 164 500,00
Mezinárodní spolupráce 152 500,00 81 430,00
SPOZ 160 800,00 98 986,00
Správa 43 459,00 27 230,00 9 551 898,00 6 941 154,10
Pokuty z přestupků 10 000,00 2 400,00
Požární ochrana 6 233,00 6 233,00 8 642 440,00 8 413 216,30
Finanční operace 90 800,00 64 583,54 1 028 800,00 959 673,15
Finanční vypořádání 32 755,00 32 754,44
Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 637 543,00 3 638 542,77 8 378 487,00 100 990,54
Zastupitelské orgány 2 140 020,00 1 399 157,57
Převody do sociálního fondu 250 000,00 187 500,00 250 000,00 187 500,00
Volby do Parlamentu ČR 64 412,00 64 411,10
Volby do zastupitelstev obcí 115 000,00 77 801,37
Linhartovské kulturní léto 190 000,00 156 820,00 608 200,00 427 030,20
Celkem: 98 323 765,00 87 538 510,56 89,03 105 835 659,00 76 797 221,02 72,56
Konsolidační položky 0,00 12 450 000,00 12 450 000,00
Financování 7 511 894,00 -10 741 289,54
Celkem k 31.10.2010 105 835 659,00 89 247 221,02 105 835 659,00 89 247 221,02

Výnosy Náklady
plán plnění % plán plnění %

Kabelová televize 1 078 000,00 1 003 246,76 93,07 704 800,00 566 261,93 80,34
Nebytové prostory 615 800,00 541 901,21 88,00 1 011 500,00 752 263,15 74,37
Bytové hospodářství 908 000,00 747 436,43 82,32 850 660,00 1 552 795,52 182,54
Dům s byty pro důchodce 407 000,00 341 404,00 83,88 357 000,00 54 366,84 15,23
Kopírování 2 500,00 1 760,78 70,43 1 500,00 0,00 0,00
Skládka pro inertní odpad 27 850,00 27 031,60 97,06 6 740,00 17 655,42 261,95
Lesní hospodářství 1 525 500,00 1 800 558,43 118,03 1 307 621,00 928 317,87 70,99
Pronájem pozemků 210 000,00 213 880,00 101,85 0,00 0,00

Hospodářská činnost města k 31. 10. 2010
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Pohřebnictví 186 140,00 187 079,81 100,50 159 100,00 141 358,83 88,85
Obchodní činnost 10 000,00 43 638,94 436,39 13 000,00 29 438,84 226,45
Ostatní:
           faxování 1 000,00 916,67 91,67 0,00 0,00 0,00
           internet v knihovně 3 000,00 5 413,12 180,44 0,00 0,00 0,00
           poplatek za pračku 12 000,00 12 566,17 104,72 0,00 0,00 0,00
           režie 19 000,00 30 466,75 160,35 406 800,00 299 099,49 73,52
           za umístění reklamy 2 200,00 5 999,80 272,72 0,00 0,00 0,00
           za pronájem honitby 5 800,00 5 149,17 88,78 0,00 0,00 0,00
           Lázeňská 2 5 042,00 4 999,80 99,16 0,00 0,00
Koupaliště 19 500,00 19 491,80 99,96 348 631,00 231 263,42 66,33
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV 1 300 000,00 778 566,20 59,89 308 000,00 7 432,46 2,41
Pronájem NP na zámku 60 000,00 30 499,74 50,83 0,00 0,00
Pronájem parku 1 150,00 1 433,32 124,64 5 500,00 2 399,79 43,63
Internet v kabelové televizi 502 500,00 419 307,20 83,44 300 320,00 180 771,59 60,19
Celkem k 31.10.2010 6 901 982,00 6 222 747,70 90,16 5 781 172,00 4 763 425,15 82,40
Podrobný rozpis jednotlivých položek je k nahlédnutí na fi nančním odboru městského úřadu.

Stav peněžních prostředků na účtech:      
běžný účet 23 821 325,92     
termínovaný vklad 1 600 400,03     
účet fondu bytové výstavby  1 305 142,61     
účet fondu na opravy vodovodu a kan. 876 537,67     
fond zaměstnanců 58 145,79     
depozitní účet  (cizí prostředky) 996 668,61     
hospodářská činnost 6 607 787,49     
celkem : 35 266 008,12     

      
      
Půjčky a úvěry:   zůstatek k  31.10.2010  splátka v 2010

      
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB  - úročeno 8,5 %      
splatnost úvěru do 20 let    6 383 361,27  393 257,70
Dlouhodobý úvěr na výstavbu kanalizace     12 827 200,00  1 052 800,00
celkem:    19 210 561,27  1 446 057,70

      
   Alena Bodnárová,

ved.fi n.odboru

Informace o finančním stavu města k 31.10.2010

Změna Obecně závazné vyhlášky 
o místních poplatcích

Od 1.1.2011 nabývá účinnosti nová OZV č. 3/2010 o místních poplatcích.
U poplatku ze psů dochází k následující změně:
za prvního psa 180,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. 
U poživatele důchodů zůstává sazba nezměněná, tj. za prvního psa 90,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 180,- Kč.

 Ing. Vaverová Věra,
 referent fi nančního odboru

Informace z města

Město Město Albrechtice pořádá ve středu  29. prosince 2010
VÁNOČNÍ KONCERT S OHŇOSTROJEM

Akce se uskuteční v kostele Navštívení P.  Marie v 16.00hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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Název poskytovatele Poskytovaná služba Cílová skupina Kontakt

Slezská diakonie, Poradna rané péče Raná péče Rodiny s dětmi ve věku 0 - 7 let 
se specifi ckými potřebami 731 191 868

Slezská diakonie, Sociální asistence 
Krnov, Rýmařov

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi Rodiny s dětmi ve věku 0 - 18 let 736 758 972

Charita Krnov Pečovatelská služba Osoby se zdravotním a tělesným 
postižením 554 611 366

Help-in o.p.s. Pečovatelská služba Senioři, zdravotně postižení, 
chronicky nemocní

554 725 414, 733 
535 582

Harmonie, příspěvková organizace Sociálně terapeutická dílna Lidé s mentálním postižením 
od 18 let 774 652 202

Dne 3.12.2010 proběhlo na náměstí v Městě Albrechticích již 
tradiční Adventní setkání za účasti poskytovatelů sociálních slu-
žeb, kteří  předávali zájemcům informace o poskytovaných služ-
bách, prodávali zde své výrobky a svou účastí přispěli k pohodo-

vému  průběhu celého setkání. Poděkování patří všem vystavova-
telům, účastníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci. 

Ing.Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – komunitní plánování

 Práce na tvorbě středně-
dobého plánu rozvo-

je sociálních služeb 
pokračují. Pracov-
ní skupiny zpraco-
vávají dynamickou 
část SWOT analýz, 

v řídící skupině pro-
běhlo jednání k vytvo-

ření informačních strategií. 
Dále se intenzivně pracuje na přípravě katalogu 
sociálních  služeb a na vydání mapy sociálních 
služeb, které budou vydány a připraveny pro zá-
jemce v červenci 2011. 

V následující tabulce jsou uvedeny kontakty 
na  poskytovatele sociálních služeb  působící na 
území Města Albrechtic. Jakékoliv další infor-
mace  poskytnou zájemcům pracovníci sociál-
ního odboru MěÚ Město Albrechtice.  
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Nabídka  spolupráce
     S rozvojem civilizace se mění i návštěvnost lesů a tím zá-

jem veřejnosti o jeho obhospodařování. Čím více se les stává 
předmětem zájmu veřejnosti, tím více  se tato snaží uplatnit  
své názory na nakládání s ním. Veřejný zájem je pak zajišťován 
státem především lesním zákonem a dalšími právními předpi-
sy, ale i dozorem nad hospodařením v lesích. 

     Četné nezávislé iniciativy, zájmové spolky a organiza-
ce se dnes snaží uplatňovat svůj vliv na lesní hospodaření. Je-
jich připomínky a názory nelze přehlížet, protože les již dáv-
no není pouze záležitostí majitelů lesa a lesníků, ale stává se 
stále více věcí veřejnou. To si především  uvědomují pracovní-
ci Lesů České  republiky, s.p., proto  byl vypracován „Program 
2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, na kterém spo-
lupracovali odborní pracovníci LČR, experti ochrany přírody, 
výzkumu a odborného školství.

V rámci tohoto programu uvolňují LČR na tyto aktivity  ne-
malé prostředky. Každá z podřízených jednotek, jako je např. 
naše Lesní správa Město Albrechtice, každoročně může inves-
tovat na základě vlastního výběru nebo podnětu veřejnosti fi-
nanční prostředky na budování nových naučných stezek pro 
veřejnost, odpočívadel, rekonstrukcí různých památek, studá-
nek a jiných objektů nacházejících se na území dané lesní sprá-
vy. Těchto oblastí je opravdu mnoho, kde lze tyto prostředky 
účelně vynakládat,  samozřejmě především ku prospěchu ve-
řejnosti a ve spolupráci s veřejností.

     LČR, s.p. také proškolily lesní pedagogy, kteří pracují s 
mládeží i veřejností a mnohé školy v rámci působení naší les-
ní správy  tuto součinnost a spolupráci považují dnes již za sa-
mozřejmost.

     V rámci působení Lesní správy Město  Albrechtice jsme 
již vybudovali a zrekonstruovali mnoho uvedených objektů, 
především v turisticky atraktivních místech a především v 
okolí  města Krnova. Při těchto aktivitách jsme si však uvědo-
mili, že mnohé v tomto směru  dlužíme především domovské-
mu městu, kde lesní správa sídlí, i když i zde veřejnost jistě za-
znamenala aktivity v tomto směru ve formě různých odpočí-
vadel  v okolí města, laviček, upravených studánek apod.

     Ze zpráv, které máme, byl v minulosti oblíbeným místem 
obyvatel města k procházkám a rekreaci areál parku v Hynči-
cích a přilehající vycházková trasa na Dubový vrch (Eichberg), 
okolo nově upravené kapličky, kterou mimochodem zrekon-
struovala, ve spolupráci s MÚ v Albrechticích, naše lesní sprá-
va. Proto jsme se rozhodli, že by bylo velmi účelné využít tento 
areál i dnes. Vyvolali jsme jednání s tehdejším vedením měs-
ta a projednali jsme s ním záměr, který by obohatil rekreační, 
turistické a odpočinkové možnosti   obyvatel města. Za nema-
lé finanční prostředky (více jak 70 tis. Kč) jsme připravili pro-
jekt na celkovou rekonstrukci zámeckého parku, který by do-
stal podobu původního stavu s novým kovaným oplocením, 
altánem, soustavou chodníků a laviček, vodních kanálů, vy-
váženým keřovým a stromovým patrem se vzácnými dřevina-
mi apod.

Tento záměr byl obohacen o zřízení nové naučné stezky 
na Dubový vrch s výhledem do okolí a na centrum Města Al-
brechtic. Bohužel však byla v té době spolupráce města v tom-
to směru velmi nízká a bylo jasně zřetelné, že jsou upřednost-
ňovány aktivity v okolí linhartovkého zámku.   

     Nepřekonatelným problémem bylo a je stále to, že tento 
zámecký park je dosud majetkem LČR, i když jim byl předán 
po chybném vyhodnocení při transformaci státních lesů. LČR 
pak především nemají v náplni práce spravovat památky to-
hoto typu a v dané době byla možnost předat tento park měs-
tu  bezúplatným převodem , které to však nevyužilo a odmítlo.

Dalším  výrazným problémem  je to, že státní podnik ne-
může čerpat dotace z evropských fondů na rekonstrukce pa-
mátek tohoto typu, proto jsme provedli v zámeckém parku jen 
ty nejnutnější práce  ve vlastní režii ve formě celkového úkli-

du areálu parku,  údržby stromů a keřů,  odstranění nefunkč-
ního oplocení, revitalizaci trávníku po celé ploše a zabezpeču-
jeme pravidelné vysekávání trávy z těchto ploch.  Naopak , sa-
mosprávy mají nepřeberné možnosti v čerpání  dotací z evrop-
ských fondů na podobné aktivity, a tak se naskýtá jedinečná 
možnost, která by se dala využít ku prospěchu všech.

V současné době žádá Město Město Albrechtice LČR o smě-
nu části svého lesa, který je těžce přístupný z důvodu toho, 
že je součásti obory Víno. Nabízíme, aby tento les byl smě-
něn hodnotovou směnou za část lesa LČR a za zámecký park v 
Hynčicích, a tím by byla možnost realizace záměru, který je již 
projekčně připraven.   

Naše organizace by pak navázala na aktivity v zámeckém 
parku tím, že by  zřídila na své náklady novou naučnou stezku 
na Dubový vrch, což již ostatně bude realizováno v roce 2011.

     V tomto smyslu, protože dosud nebyl zájem města parti-
cipovat na tomto záměru, jsme oslovili Základní školu v Městě 
Albrechticích a místní turistický spolek s žádostí o spolupráci 
při vybudování naučné stezky na Dubový vrch.  U obou jsme 
se setkali s nebývalým  pochopením a zájmem o spolupráci. 
Protože podobné naučné stezky budujeme  na základě své úva-
hy, nabídli jsme ZŠ i turistům, aby sami  „naprojektovali“, kde 
by  měly být na trase umístěny  výhledy do blízkého okolí, la-
vičky, odpočívadla, informační tabule apod., a také sami na-
vrhli témata a text na informačních tabulích (např. historie 
města, přírodní zvláštnosti místa apod.) tak, aby to bylo pro 
veřejnost zajímavé a zároveň poučné. 

Turisté se zároveň zavázali, že ihned, jak to bude možné, 
navrhnou nejvhodnější trasu naučné stezky a původní vycház-
kové chodníčky v lese upraví tak, aby odpovídaly bývalému 
stavu.  Turisté také v počtu cca 50 účastníků si za účasti za-
městnanců LČR celou trasu dne  13.11.2010 prošli, kdy už při 
této vycházce bylo nápadů a podnětů na rozdávání, a zřejmě to 
bude jako vždy,když se chce, tak to půjde!  Finančně pak celou 
akci pokryjí LČR a bude se jednat asi o 100 tis. Kč.

Takový zájem a vstřícnost jsme ani neočekávali, proto od 
nás velký dík.

     Jsme zároveň přesvědčeni o tom, že nové vedení měs-
ta a nová rada města, i přes náročné úkoly, které město řeší a 
bude řešit, posoudí a zváží tuto nabídku spolupráce a aktivně 
se zapojí do těchto aktivit a tím společně zabezpečíme rozší-
ření možností rekreace a odpočinku obyvatel v blízkém okolí 
města.  Pokud bude zájem, nemusí ze strany Lesní správy Měs-
to Albrechtice zůstat jen u tohoto konkrétního návrhu spolu-
práce při řešení revitalizace areálu zámeckého parku v Hynči-
cích a blízkého okolí v majetku LČR.

Ing. Vítězslav Závodný,
     lesní správce
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Aktivní klub důchodců v Hynčicích 

Již třetím rokem u nás funguje  klub důchodců. Scházíme se 
a rozvíjíme činnost, díky grantu a  vstřícného vztahu městského 
úřadu, zejména  místostarostky paní Jitky Hanusové, která také 
mezi nás několikrát přišla.

 Pravidelně se  scházíme jednou za měsíc a vždy jsou to příjem-
ně strávené  chvilky  s přáteli.

Snažíme se také o osvětovou činnost, letos se nám podařilo 
uskutečnit seminář o prevenci rakoviny  prsu u žen, který měl 
velký ohlas.

V září  jsme pořádali zájezd  do Velkých Losin a do muzea v 
Rapotíně. Počasí nám tehdy moc nepřálo, ale i tak  byl zájezd  pro 
všechny velkým obohacením.

Nedávno jsme  společně navštívili zámek v Linhartovech, kte-
rým nás provázel  pan kastelán Jaroslav Hrubý. Opravdu jsme se 
nestačili divit, co všechno se zde  nachází  a  co dokáže  nadšení  
několika  lidí, zapálených pro obnovu zámku a tradic.

Letos poprvé  si chceme změřit  své síly  na bowlingu, abychom 
si také trošku zasportovali.

Poslední setkání bude na Silvestra, kdy se rozloučíme se sta-
rým rokem a společně přivítáme rok nový. Věřte, že již nyní plá-
nujeme další  zajímavé aktivity, které jsou pro nás seniory vždy 
příjemnou změnou. Alespoň touto cestou ještě jednou děkujeme 
všem, kteří na nás, starší občany, nezapomínáte.

                                                                                         Marie Vitásková

Výzva kronikářky

Z historie víme, že zápisy v kronikách byly vždy zdrojem za-
jímavých a velmi cenných informací o lidech a událostech. Ob-
divujeme také, jak barvitě a živě a s jakým zaujetím dovedli sta-
ří kronikáři zachytit život ve svém okolí. Jako kronikářka cí-
tím odpovědnost za to, jak vypadají současné zápisy a jaké in-
formace přenecháme těm, kteří přijdou po nás. Bohužel je však 
současný život našeho města tak složitý a rozmanitý, že není v 
silách jednoho člověka všechno, co se děje, postihnout. Někte-
ré instituce navštěvuji osobně, od některých získávám písem-
né podklady a čerpám také z článků ve Zpravodaji a z vysílá-

ní infokanálu kabelové televize, ale stále mám pocit, že mi hod-
ně věcí uniká.

Obracím se proto opakovaně na všechny spoluobčany, aby byli 
tak laskaví a poskytli mi podklady o zajímavých nebo mimořád-
ných událostech ve svém nejbližším okolí. Mám tím na mysli také 
občany z Hynčic, Opavice a z Linhartov, protože i o těchto čás-
tech se v kronice píše.

Budu vděčná za jakýkoliv podnět, za jakoukoliv informaci a za 
ochotu pomoci. Už předem děkuji.

Zdenka Šlagorová
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 TJ  TATRAN  HYNČICE

Rotary Město Albrechtice

  Činnost TJ Tatran Hynčice prošla v první polovině roku kri-
zí. Předseda TJ odstoupil z funkce, nově navržený kandidát funk-
ci odmítl, a tak k volbě nového předsedy došlo až počátkem čer-
vence. Byl zvolen pan Zdeněk Tesař.

Z důvodu nedostatku hráčů fotbalového týmu jsme byli nuce-
ni odstoupit z okresních fotbalových soutěží. Činnost klubu TJ 
nyní spočívá ve volnočasových aktivitách ( stolní tenis, minifot-
bálek, stolní hry, kulečník). Klub denně navštěvují děti, mládež i 
dospělí.

  Pro veřejnost jsme uspořádali dvě diskotéky, dvakrát turnaj 
ve stolním tenisu, vystoupení folkové skupiny „Večery v jednom“  
a   zábavné odpoledne „Babí léto s kovbojem“.

Zda a jak byly tyto akce úspěšné, nechám na zhodnocení veřej-
nosti a zúčastněných. Nám šlo především o to, aby se místní oby-

vatelstvo sešlo, pobavilo a odpočinulo  od každodenních staros-
tí a práce.

  V příštím roce bychom chtěli vybudovat pro děti zázemí s 
průlezkami a pískovištěm a ruské kuželky. Opět  připravujeme 
akce, které jistě potěší naše příznivce.

  Chtěla bych  poděkovat Městskému úřadu Město Albrechti-
ce za vybudování vodovodní přípojky. Tato akce byla realizová-
na během prázdnin. Potíže s přívodem vody do kabin tak ustaly  
a my jsme mohli uskutečnit plánované akce.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem organizátorům a sponzo-
rům ( prodejna Cimeráková, 

fa René Kaňa) za jejich pomoc při zajišťování akcí.

Helena Petreková

Před třemi lety vznikla v Městě Albrechticích volnočasová ak-
tivita z impulzu několika mladých lidí. Ti vytvořili první druž-
stvo se zaměřením na sport, který doposud v naší obci chy-
běl. Vytvořili první amatérský florbalový tým s názvem Rotary. 
Tým je složen přibližně z 15 členů ve věku 17- 30 let. Jejich tré-
ninky probíhají dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ Město Albrechti-
ce od září do konce června pod vlastním vedením.

Po zkušenostech z rýmařovské amatérské ligy se letos Rota-
ry zapojilo do florbalové ligy v Opavě. Mimo jiné se zúčastni-
lo mnoha turnajů jako jsou Easter Cup, Smith Cup (Karlovi-

ce) nebo Saigon Cup (Krnov). Na podzim v roce 2009 se stali 
také úspěšnými pořadateli vlastního turnaje florbalových druž-
stev Rotary Cup, kterého se účastnilo šest týmů. Albrechtické 
mužstvo na tomto turnaji vybojovalo druhé místo. Nyní pro-
bíhají přípravy na druhý ročník Rotary Cupu, který proběhne 
v prosinci.  

Veškeré fi nanční náklady na turnaje jsou hrazeny sponzory, tré-
ninkové prostory si však  členové platí sami.
                                                                                               

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

Nicolas Hamdani  nar. 31.05.2010

Jiří Šiška  nar. 24.07.2010

Vanesa Hricková nar. 31.07.2010 

Nikolas  Hlavatý nar. 10.08.2010 

Tereza  Nováková  nar. 10.08.2010 

Viktorie Králová nar. 19.08.2010

Eliška Michailidisová nar. 21.08.2010 

Anežka Lindovská nar. 02.09.2010

Tereza Odstrčilíková nar. 18.09.2010 

Elisabeth Demelová nar. 21.09.2010

Vít Vašenda nar. 22.09.2010

Nikola Hricová nar. 12.10.2010

Andreas Divitaris  nar. 27.10.2010 

Viktorie Hudečková             nar. 12.11.2010 

Noví občánci
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Informační servis

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
starosta  777 781 191
místostarosta  777 781 901
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
-  zimní údržba komunikací 777 781 901 Ing. Hanusová
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 8.00-12.00 13.00-17.00
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)
Telefon 605 765 541

Česká pojišťovna a.s.
Oldřich Zelinka
Tel.: 603779775
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 8.00 – 15.00
Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá 8.00 – 14.00

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
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Uzávěrka příštího čísla 28. února 2011.

PROVOZOVNY:
Mikulášská 49, 794 01 Krnov
Náměstí míru 12, 793 95 Město Albrechtice
SLUŽBY: 
 Medicialní pedikúra  Pedikúra  Manikúra 
 Modeláž a zdobení nehtů
 Parafínové zábaly  Masáže nohou a rukou
Objednávky na tel. číslo: 605 769 542
E-mail: lenkatusi@seznam.cz

NOVINKA
PO DOMLUVĚ MŮŽEME PROVÉST PEDIKÚRU I U VÁS DOMA

Salon LENNY

Placená reklama

Ridera Bohemia a.s. - sklad Liptáň
Liptáň 316 (bývalý teletník), tel.: 739 521 738. Provozní doba: Po-Pá: 8-16 hod., So 8-12 hod.

    www.riderabohemia.cz                                                                      zelená linka: 800 888 860

PRODEJ  UHLÍ  PRODEJ  UHLÍ  LiptáňLiptáň
Právě Právě 

otvírámeotvíráme
HNĚDÉ UHLÍ HNĚDÉ UHLÍ 
ČERNÉ UHLÍ  ČERNÉ UHLÍ  
KOKSKOKS

NEJLEPŠÍ CENY V REGIONU!NEJLEPŠÍ CENY V REGIONU!

Balené i volně ložené. Zajistíme odvoz.
Dárek pro prvních 150 zákazníků při odběru nad  20 q (PIVO)


