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ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,

je před námi období jara, které je spojeno nejen s jarními pracemi 
na zahradách a úklidem města, ale hlavně s větší sluneční aktivitou, 
která by nás měla povzbudit do další části roku po dlouhé a mrazivé 
zimě.

Jako každoročně, tak i letos pro nás příchod teplého počasí zname-
ná pokračování v započatých investicích a v případě příznivé finanční 
situace spuštění nových staveb ku prospěchu rozvoje města. Určitě jste 
si všichni všimli, že koncem loňského roku započala výstavba tolik 
očekávaného sběrného dvora, která je brána jako první etapa nového 
způsobu  nakládání s odpady a  jejich třídění. Pokud bychom se této 
problematice pečlivě nrvěnovali, mohl by v budoucnu nastat pro měs-
to a občany velký problém.

 Zastupitelstvo města dne 25.11.2010 vyslovilo souhlas se záměrem 
vybudovat v Městě Albrechticích kompostárnu. V roce 2011 vstoupí 
v platnost dlouho očekávaná novela zákona o odpadech, která bude 
městům a obcím jako původcům odpadů ze zákona ukládat, že musí 
s biologicky rozložitelným odpadem nakládat stejným způsobem, jako 
třeba s papírem, sklem, plasty atd. V našem případě to znamená, že 
z důvodu velké vzdálenosti nejbližších kompostáren musíme uvažovat 
o výstavbě vlastní kompostárny, ve které bychom zlikvidovali veškerý 
biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný v katastru našeho měs-
ta (domácnosti, firmy, organizace atd.) Vyprodukovaný kompost se 
bude používat jako rekultivační vrstva na veřejné plochy, popř. může 
být rozdáván občanům zadarmo. Pokud dochází ke  kompostování 
řádným způsobem, je kvalita kompostu natolik dobrá, že je o něj vět-
šinou velký zájem.

V rámci této druhé etapy bychom řešili zřízení kompostárny + ná-
doby na svoz - tzn. nádoby hnědé - vhodné na sběr bioodpadů - které 
by měly objem 240 litrů a byly by dány zdarma do domácností. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v  rámci Operač-
ního programu životního prostředí – prioritní osy 4, opatření 4.1 
– zkvalitnění nakládání s odpady, kde výše dotace dosahuje až 90% 
uznatelných nákladů.

Tím bychom celý tento řetězec vznikajících odpadů uzavřeli. V rám-
ci odpadového centra bychom řešili veškeré odpady v rámci kompostár-
ny, biologické odpady ze zeleně z veřejných ploch a od občanů i pod-
nikatelů. Výstavba kompostárny je naplánována hned vedle sběrného 
dvora tak, aby vznikl jeden areál. V současné době máme přichystaný 
projekt pro územní řízení, který je důležitou přílohou k žádosti o do-
taci. Pokud půjde vše podle našich představ a náš záměr bude kladně 
posouzen, tak by mohla být výstavba započata koncem příštího roku.

 V  lednu letošního roku proběhlo výběrové řízení na  dodavate-
le stavby Rozhledna Město Albrechtice, která je spolufinancována 
z  Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká 
republika – Polská republika. Veřejnou soutěž vyhrála firma Bögl 
a Krýsl, k. s., za celkovou cenu 4.480.800,-Kč. Vznikne tak rozhledna 
originální koncepce se dvěma vyhlídkovými plošinami na  dvou vě-
žích výšky 24 m, jež budou propojeny spojovací lávkou. Tato atrakce 
by měla podpořit rozvoj turistického ruchu v naší oblasti. Dokončení 
se předpokládá do konce července 2011. 

Také v letošním roce proběhne několik menších, ale také důležitých 
investičních akcí, o kterých Vás budeme informovat v dalších vydá-
ních našeho zpravodaje. 

 Za sebe i své spolupracovníky přeji Vám všem krásné jaro, hodně 
úspěchů, pohodu, klid a spokojenost jak v běžném, tak v pracovním 
životě.

Luděk Volek,
starosta
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Informace ze zastupitelstva města
Výběr z programu:

Na 2. zasedání zastupitelstva města dne 21.listopadu 2010 bylo 
projednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:
-  OZV č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj a jiné technické herní zařízení 
-  OZV č. 3/2010 o místních poplatcích 
-  OZV č.4/2010 o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů

-  záměr výstavby kompostárny v Městě Albrechticích 
-  přípravu záměru na provedení směny lesních pozemků mezi 

Městem Město Albrechtice a  Lesy ČR, s.p., Lesní správou 
Město Albrechtice

Na 3. zasedání zastupitelstva města dne 15.prosince 2010 bylo 
projednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:
-  rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2011, dle předlože-

ného materiálu, v členění na příjmy ve výši 61 349 825,- Kč 
a financování 4 813 349,- Kč a výdaje ve výši 66 163 174,- Kč. 

-  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na  rok 2011 
v celkové výši 5 875 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro Mateř-
skou školu, příspěvkovou organizaci, Celní 11, 793 95 Město 
Albrechtice, na rok 2011 je stanoven ve výši 1 775 000,- Kč. 
Příspěvek na provoz pro Základní školu Město Albrechtice, 
okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice, na rok 
2011 je stanoven ve výši 4 100 000,-Kč 

-  neinvestiční příspěvek na granty z rozpočtu města Město Al-
brechtice v roce 2010 ve výši 820 000,- Kč. 

-  plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na  rok 
201, kde náklady jsou ve výši 6 491 441,- Kč a výnosy ve výši 
7 093 206,- Kč.

-  smlouvu o  zajištění kulturních služeb na  zámku Linharto-
vy, která byla uzavřena jako inominátní smlouva mezi měs-
tem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, a panem Jaroslavem 
Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov 794 01 

-  smlouvu na  zajištění projekčních a  inženýrských prací 
na  akci: „Kompostárna Město Albrechtice“ mezi městem 
Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechti-
ce, a Ing. Zdeňkem Vendolským, Okružní 4550, 760 05 Zlín

-  zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na stavbu pod ná-
zvem „Slezsko bez hranic – Rozhledny a vyhlídková místa“

 Na  4. zasedání zastupitelstva města dne 16.února 2011 bylo 
projednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:
-  příspěvek Římskokatolické farnosti Město Albrechtice, nám. 

ČSA 3, 793 95 Město Albrechtice ve výši do 95.000,-Kč na re-
konstrukci zvonů farního kostela Navštívení P.Marie v Městě 
Albrechticích s tím, že vyúčtování rekonstrukce zvonů bude 
doloženo fakturou s rozpisem prací. 

-  využití výtěžku z  provozování výherních hracích přístrojů 
za rok 2010 na sportovní a kulturní účely.

-  rozdělení finančních příspěvků na  Dlouhodobé projekty 
na základě žádostí jednotlivých organizací dle níže uvedené 
tabulky:

Název organizace schváleno ZM Kč 
Základní umělecká škola Město Albrechtice 0
ZKO č.664 Město Albrechtice 20.000
TJ Město Albrechtice 220.000
Římskokatolická farnost Město Albrechtice 50.000
Dechová hudba Město Albrechtice 25.000
Jan Košulič Město Albrechtice 10.000
TJ Tatran Hynčice 30.000
Klub důchodců Město Albrechtice 20.000
SDH Město Albrechtice 20.000
Myslivecké sdružení Oldřich 5.000
TJ AVÍZO Město Albrechtice 330.000
Klub důchodců Hynčice 50.000
Sportovní klub policie Bruntál 0
Celkem 780.000

-  poskytnutí grantů v sociální oblasti následovně:
 Help-in, o.p.s. Bruntál -100 000,-Kč na 30 klientů
 Charita Krnov - 23 333,-Kč na 7 klientů 
 Slezská diakonie, sociální asistence - 70 000,-Kč
 Slezská diakonie, raná péče - 5 000,-Kč
-  smlouvu o  dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 

27/10, 79395 Město Albrechtice, a firmou Hrat, s.r.o., Druž-
stevní 294, 739  61 Třinec, na  zpracování žádosti o  dotaci 
včetně vybraných povinných příloh v rámci výzvy Operač-
ního programu životní prostředí, prioritní osa 6, pro projekt 
Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech

-  smlouvu o  dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 
27/10, 793  95 Město Albrechtice, a  vítězným uchazečem 
BÖGL a KRÝSL, k.s., Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha -Zbra-
slav, na akci: „Rozhledna Město Albrechtice“ 

-  smlouvu o dílo na „Zpracování lesního hospodářského plá-
nu pro Město Albrechtice“ mezi Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, a Ing.Pavlem Vi-
ačkou, Červenka 1588, 75501 Vsetín, za cenu díla 315,-Kč za 1 
ha zařizované plochy

Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Město Město Albrechtice pořádá dne 14. května 2011
přehlídku dechových orchestrů 

„Na společnou notu“ 
Akce se uskuteční na náměstí od 14.00 hod.

Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Pozvánka
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Kdo z vás jezdí, nebo si udělal procházku, z Města Albrechtic 
směrem na Třemešnou, jistě si povšiml probíhajících stavebních 
prací na  pozemku mezi silem a  bývalým podnikem Zeměděl-
ských staveb. Nejedná se však o výstavbu nákupního centra ani 
benzínovou pumpu, jak se mezi občany proslýchalo, ale o výstav-
bu sběrného dvora, jehož investorem je město Město Albrechtice. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a  Státním fondem životního prostředí ČR v  rám-
ci Operačního programu životního prostředí. Byť město od SFŽP 
obdrželo rozhodnutí o přiznání dotace, uzavření smlouvy o  fi-
nancování, jak je u  tohoto institutu obvyklé, je delší záležitostí 
z důvodu „složité“ administrace projektu.

Stavební část provádí firma Ecovia Haná s.r.o., a to na zákla-
dě výběrového řízení, ve kterém zvítězila. V současné době jsou 
provedeny terénní úpravy, návozy podkladních vrstev, vykopá-
ny základy, provedena betonáž základových patek a smontována 
ocelová konstrukce haly. Technologické vybavení sběrného dvo-
ra, kontejnery, vysokozdvižný vozík, štěpkovač a další vybavení, 
bude dodávat vítěz   výběrového řízení firma MEVATEC s.r.o. 
Celkové náklady stavební části jsou podle smlouvy 16.918.751,-Kč 
vč.DPH, na technologické vybavení je uzavřená smlouva na část-
ku 2.758.236,-Kč vč.DPH. Předpokládané uvedení sběrného dvo-
ra do provozu je červenec – srpen 2011.

Ing.Hynek Vavera,
tajemník

Výstavba sběrného dvora probíhá

Město Město Albrechtice pořádá 
dne 4. června 2011 

Dětský den a Den sociálních služeb 
s bohatým programem:

- pro děti zábavné odpoledne s kouzelníkem
- v odpoledních hodinách vystoupí skupina „Šuba duba band“

- večer k tanci a poslechu bude hrát skupina „MASH“ a DJ Hanuščák
Akce se uskuteční na náměstí od 13.00 hod.

Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Pozvánka
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Na základě požadavků občanů jsme připravili seznam s kon-
takty na poskytovatele sociálních služeb, kteří působí na území 
Města Albrechtic a pro občany Města Albrechtic:

Poskytovatel:   Help-in.o.p.s.
Sociální služba:   Pečovatelská služba
Cílová skupina:  Senioři, zdravotně postižení, chronicky nemocní
Pracoviště:   Nemocniční 6, 793 95 Město Albrechtice 
Působnost:  Město Albrechtice, Heřmanovice, Liptáň
Kontakt:  tel: 554725414, 733535582, help-pecovatel@atlas.cz
Web:  www.help-in.cz
Hrazená služba:  ano

Poskytovatel:   Charita Krnov
Sociální sužba:  Pečovatelská služba
Cílová skupina:  Osoby se zdravotním a tělesným postižením
Pracoviště:  Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov
Působnost:  Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko
Kontakt:  Marie Pešková, tel: 554611366, krnov@caritas.cz
Web:  www.charita-krnov.webnode.cz
Hrazená služba:  ano
  
Poskytovatel:  Slezská diakonie, Sociální asistence Krnov, Rýmařov
Sociální služba:   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina:  Rodiny s dětmi ve věku 0-18 let
Pracoviště:  nám.Míru 13, 794 01 Krnov  
Působnost:  Krnovsko, Rýmařovsko
Kontakt:  Hana Munclingerová, tel: 736758972, soc.as@sdk.cz
Web:  www.sleszkadiakonie.cz, www.sdk.cz
Hrazená služba:  ne

Poskytovatel:   Slezská diakonie, Středisko Benjamín
Sociální služba:   Denní stacionář
Cílová skupina:  Lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 60 let
Pracoviště:  SPC 54, 794 01 Krnov  
Působnost:  Krnovsko
Kontakt:  Šárka Gaudková, tel: 737702896, 554610402
 benjamin@sdk.cz
Web:  www.sdk.cz
Hrazená služba:  ano

Poskytovatel:  Slezská diakonie, Poradna rané péče
Sociální služba:   Raná péče
Cílová skupina:  Rodiny s dětmi ve věku 0-7 let se specifickými potřebami
Pracoviště:  Šmeralova 3, 794 01 Krnov  
Působnost:  Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko
Kontakt:  Ivana Kmínková tel: 731191868, ranapece@sdk.cz
Web:  www.sleszkadiakonie.cz, www.sdk.cz
Hrazená služba:  ne

Poskytovatel:  ČKCH, Charitní domov Město Albrechtice
Sociální služba:   Sociální péče pro seniory mladší 65-80 let a starší nad 80 let 
Cílová skupina:  Řeholní sestry Kongregace Milosrdných sester sv.Karla Boro-

mejského a kněží
Pracoviště:  Úzká 106/1, 793 95 Město Albrechtice  
Působnost:  Celorepubliková
Kontakt:  tel: 554652142, 554652899, charita.albrechtice@seznam.cz
Web:  www.ckch.cz
Hrazená služba:  ano

Poskytovatel:  Harmonie, příspěvková organizace
Sociální služba:   Chráněné bydlení
Cílová skupina:  Lidé s mentálním postižením od 18 let
Pracoviště:  Pod Hůrkou 20,22,26,28,30, P.Bezruče 4, 
 793 95 Město Albrechtice
  Krnovská 1, Město Albrechtice, Opavská 40, 794 01 Krnov

Působnost:  Moravskoslezský kraj
Kontakt:  Mgr. Miroslava Fofová, tel: 777005771, 
 reditel@usp-harmonie.cz
Web:  www.usp-harmonie.cz
Hrazená služba:  ano

Poskytovatel:   Harmonie, příspěvková organizace
Sociální služba:   Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Cílová skupina:  Lidé s mentálním postižením od 18 do 64 let
Pracoviště:  B.Smetany 536/35, 793 95 Město Albrechtice 
Působnost:  Moravskoslezský kraj
Kontakt:  Mgr. Miroslava Fofová, tel: 777005771, 
 reditel@usp-harmonie.cz
Web:  www.usp-harmonie.cz
Hrazená služba:  ano

Poskytovatel:   Harmonie, příspěvková organizace
Sociální služba:   Sociálně terapeutická dílna 
Cílová skupina:  Lidé s mentálním postižením od 18 let
Pracoviště:  nám.Míru 7, 793 95 Město Albrechtice  
Působnost:  Moravskoslezský kraj
Kontakt:  Klegová Věra, tel: 774652202, harmonie.dilna@seznam.cz 
Web:  www.usp-harmonie.cz
Hrazená služba:  ne

Poskytovatel:   Help-in.o.p.s.
Sociální služba:   Kompenzační pomůcky-krátkodobý pronájem,
Cílová skupina:  Senioři, zdravotně postižení, chronicky nemocní
Pracoviště:  U Rybníka 4. 792 01 Bruntál  
Působnost:  Bruntálsko, Krnovsko, Albrechticko
Kontakt:  tel: 554725414, 733535582, help-pecovatel@atlas.cz
Web:  www.help-in.cz
Hrazená služba:  ano

Poskytovatel:   Charita Krnov
Sociální sužba:  Půjčovna kompenzačních pomůcek
Cílová skupina:  Senioři, osoby po úrazech, operacích a nemocní
Pracoviště:  Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov
Působnost:  Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko
Kontakt:  Liana Kašpárková tel: 554611366, 725104442 krnov@caritas.cz
Web:  www.charita-krnov.webnode.cz
Hrazená služba:  ano

Co se nám podařilo
-  V  komunitním plánování pokračuje práce na  vytvoření středně-

dobého plánu rozvoje sociálních služeb. Vytváří se priority, cíle, 
opatření. O  jednotlivých krocích budeme průběžně informovat 
na stránkách města.

-  Na letošní rok byly finanční prostředky z rozpočtu města na sociální 
oblast rozděleny dle grantů a byly schváleny zastupitelstvem města.

-  Dne 3.3.2011 proběhla v Ostravě konference k Individuálnímu pro-
jektu kraje – Plánování sociálních služeb, kde jsme vystoupili s pre-
zentací komunitního plánování Albrechticka, jako příklad dobré 
praxe v rámci plánování rozvoje sociálních služeb v obcích kraje. 

-  V tisku je katalog sociálních služeb, který bude k dispozici na konci 
června 2011.

-  Od března 2011 má svoji kancelář v Městě Albrechticích Slezská dia-
konie, která poskytuje sociální službu – sociální asistenci pro rodiny 
v sociální tísni.

-  Pro členy pracovních skupin komunitního plánování proběhla dvě 
školení, znalosti v této oblasti byly prohloubeny. 

-  Probíhá příprava Dne sociálních služeb, který se bude konat společ-
ně s Dětským dnem 4.6.2011. 

ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – komunitní plánování
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Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 31.12.2010

Příjmy  Výdaje
Rozpočet Skutečnost % rozpočet skutečnost %

Daňové příjmy celkem 28 547 786,00 28 547 739,46 100,00
Správní poplatky - matrika 107 830,00 107 830,00 100,00
 - stavební úřad 40 200,00 40 200,00 100,00
 - výpis z KN 16 100,00 16 100,00 100,00
 - výherní hrací příst. 360 000,00 322 000,00 89,44
 - výpisy z rejst.trestů 6 750,00 6 750,00 100,00
 - výpisy z obch.rejst. 1 950,00 1 950,00 100,00
 - výpisy ze živn.rejst. 2 100,00 2 100,00 100,00
 - bodové hod.řidičů 300,00 300,00 100,00
 - ověření Czech-Point 120,00 120,00 100,00
Ostatní daně a poplatky 1 328,00 1 328,00 100,00
Místní poplatky - poplatek za psy 90 000,00 89 998,00 100,00
 - popl. rekreační pob. 1 220,00 1 220,00 100,00
 - užívání veř.prostran. 33 296,00 37 616,00 112,97
 - popl. vstupné 9 493,00 9 493,00 100,00
 - popl. ubyt.kapacita 7 288,00 7 288,00 100,00
 - popl. výh.hrací přís. 403 761,00 397 761,00 98,51
 - popl. komun.odpad 1 948 000,00 1 946 521,40 99,92
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů 217 133,00 217 133,00 100,00
Dotace na sociální dávky 7 500 346,00 7 500 346,00 100,00
Dotace na školství 654 919,00 654 919,00 100,00
Dotace na státní správu 4 624 000,00 4 624 000,00 100,00
další dotace - na volby do Parlamentu 64 412,00 64 411,10 100,00
 - na volby do zastupitels. 142 720,00 142 720,00 100,00
 - na hasičské auto 6 889 924,00 6 889 923,98 100,00
 - na činnost v lesích 69 420,00 69 420,00 100,00
 - 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 243 400,00 243 400,00 100,00
 - na ZŠ - OP Vzdělávání 1 098 187,00 1 098 186,60 100,00
 - dotace pro MŠ 82 500,00 82 500,00 100,00
 - dotace na den soc.služeb 71 750,00 71 750,00 100,00
 - dotace na ZŠ 21.století 11 290 322,00 11 290 320,34 100,00
 - dotace na komunitní plán. 568 701,00 568 701,00 100,00
 - dotace na kanalizaci 19 698 389,00 19 698 388,10 100,00
 - dotace na sčítání lidu,.. 17 317,00 17 317,00 100,00
 - na opravu domu nám. ČSA 238 000,00 238 000,00 100,00
 - dotace na obnovu parku 130 256,00 130 256,00 100,00
Transfery od obcí 201 350,00 201 350,00 100,00
Transfery od DSO 2 464 977,00 2 464 977,00 100,00
Převody z vlastních fondů 406 116,00 406 115,88 100,00
Splátky půjček 28 661,00 28 172,90 98,30
Pozemky 117 186,00 117 186,00
Lesnictví 185 024,00 185 023,69
Zařízení pro nalezené psy 2 400,00 2 400,00 3 966,00 3 965,73
Pitná voda 535 928,00 476 816,13
Kanalizace, ČOV 30 002 251,00 30 002 249,28
Vodní díla v zeměd.krajině ( rybník) 163 701,00 163 701,00
Odvádění a čištění odpadních vod 124 000,00 124 000,00
Doprava celkem 8 291 800,00 8 241 126,95
Kabelová televize 75 705,00 75 705,00 168 554,00 168 553,90
Školství celkem 726 835,00 726 835,00 9 240 521,00 9 240 520,28
Zpravodaj města 60 798,00 60 798,00
Kultura 19 500,00 19 500,00 143 622,00 145 296,29
Knihovna 15 539,00 15 539,00 497 774,00 497 736,81
Zámek Linhartovy a park Linhartovy 1 286 439,00 1 286 436,53
Ostatní záležitosti ochrany památek 1 050,00 1 044,88
Činnosti registrovaných církví 45 000,00 45 000,00
Ostatní zájmová činnost 63 922,00 63 922,00 385 514,00 385 514,00
Tělovýchova, sportovní činnosti 1 572,00 1 572,00 874 571,00 874 269,06
Ostatní nemocnice 3 000,00 3 000,00
Bytové, nebytové hospodářství 34 093,00 34 093,00 469 863,00 469 862,10
Veřejné osvětlení 9 995,00 9 995,00 2 926 506,00 2 923 743,16
Pohřebnictví 10 741,00 10 741,00 66 348,00 66 348,00
Veřejná zeleň, veřejné prostranství 1 124 861,00 1 124 859,26
Komunální odpad, skládka,sběrný dvůr 133 518,00 133 518,00 3 110 479,00 3 110 614,50
Správa majetku 1 056 027,00 1 056 027,00 1 346 968,00 1 346 997,17
Sociální dávky 7 170 163,00 7 170 163,00
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Ostatní příjmy, výdaje 300 991,00 100 990,54
Mezinárodní spolupráce 106 517,00 106 517,00
Komunitní plánování 521 067,00 521 064,84
SPOZ 112 042,00 112 042,00
Péče o staré občany, zdrav.postiž. 164 500,00 164 500,00
Správa 28 835,00 28 835,00 9 575 335,00 9 543 052,47
Pokuty z přestupků 2 400,00 2 400,00
Požární ochrana 16 685,00 16 685,00 8 582 627,00 8 579 653,52
Finanční operace 90 800,00 75 228,18 1 265 869,00 1 266 583,75
Finanční vypořádání 3 637 543,00 3 637 542,77 32 755,00 32 754,44
Zastupitelské orgány 1 705 820,00 1 705 818,73
Volby do zastupitelstev 95 136,00 95 134,87
Volby do Parlamentu ČR 64 412,00 64 411,10
Linhartovské kulturní léto 198 440,00 198 440,00 534 080,00 534 079,20
Celkem: 94 741 676,00 94 684 404,40 99,94 91 283 038,00 90 937 428,18 99,62
Konsolidační položky 250 000,00 21 200 000,00 250 000,00 21 200 000,00
Financování -3 458 638,00 -3 746 972,22
Celkem k 31.12.2010 91 533 038,00 112 137 432,18 91 533 038,00 112 137 428,18

Hospodářská činnost města k 31.12.2010
Výnosy Náklady

plán plnění % plán plnění %
Kabelová televize 1 108 299,00 1 101 941,81 99,43 756 499,00 741 843,73 98,06
Nebytové prostory 646 851,00 660 451,67 102,10 816 361,00 864 221,96 105,86
Bytové hospodářství 897 446,00 927 997,30 103,40 1 653 032,00 1 699 070,89 102,79
Dům s byty pro důchodce 409 607,00 409 307,00 99,93 65 237,00 66 208,61 101,49
Kopírování 2 580,00 2 578,24 99,93 1 500,00 0,00 0,00
Skládka pro inertní odpad 27 850,00 27 031,60 97,06 24 196,00 50 595,42 209,11
Lesní hospodářství 1 821 822,00 1 867 093,98 102,48 1 026 724,00 1 008 217,09 98,20
Pronájem pozemků 213 880,00 213 646,00 99,89 0,00 0,00
Pohřebnictví 199 289,00 230 887,17 115,86 230 444,00 286 465,70 124,31
Obchodní činnost 45 700,00 45 697,93 100,00 31 000,00 33 838,84 109,16
Ostatní:
 faxování 1 100,00 1 096,67 99,70 0,00
 internet v knihovně 5 868,00 5 867,26 99,99 0,00
 poplatek za pračku 15 700,00 15 699,38 100,00 0,00
 režie 33 600,00 36 512,32 108,67 414 266,00 601 249,39 145,14
 za umístění reklamy 6 000,00 5 999,80 100,00 0,00
 za pronájem honitby 5 800,00 5 739,98 98,97 0,00
 Lázeňská 2 5 042,00 4 999,80 99,16
Koupaliště 19 500,00 19 492,20 99,96 247 865,00 234 969,74 94,80
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV 934 284,00 934 279,44 100,00 91 050,00 90 949,40 99,89
Pronájem NP na zámku 36 667,00 36 666,16 100,00
Pronájem parku 1 434,00 1 433,32 99,95 5 400,00 2 781,39 51,51
Internet v kabelové televizi 490 543,00 484 384,29 98,74 237 316,00 237 314,58 100,00
Celkem k 31.12.2010 6 928 862,00 7 038 803,32 101,59 5 600 890,00 5 917 726,74 105,66

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

Informace o finančním stavu města k 31.12.2010
Stav peněžních prostředků na účtech:
běžný účet 15 802 233,05
účet fondu bytové výstavby  1 306 099,22
účet fondu na opravy vodovodu a kan. 1 524 143,82
fond zaměstnanců 89 807,03
depozitní účet (cizí prostředky) 595 927,84
hospodářská činnost 6 817 851,49
termínovaný vklad 1 600 666,78
celkem : 27 736 729,23

Půjčky a úvěry: zůstatek k 31.12.2010 splátka v 2010
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB - úročeno 8,5 %
splatnost úvěru do 20 let 6 302 272,47 474 346,50
Dlouhodobý úvěr na výstavbu kanalizace  12 564 000,00 1 316 000,00
Kontokorentní úvěr k běžnému účtu 0,00 20 369 813,51
celkem: 18 866 272,47 22 160 160,01

Alena Bodnárová,
ved. fin. odboru
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Rozpočet na rok 2011

Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 3. jednaní konaném dne 15.12.2010 schválilo rozpočet města na rok 2011 - usnesení 
č.10/3/44

Rozpočet na rok 2011
Název položky Příjmy Výdaje

Daňové příjmy 29 123 000,00
Správní poplatky 549 500,00
Místní poplatky, odvod z výtěžku VHP 2 959 200,00
Splátky půjček 7 000,00
Neinvestiční dotace správa, školství 5 225 125,00
Ostatní neinvestiční dotace 954 000,00
Investiční dotace na sběrný dvůr 20 300 000,00
Správa majetku- pozemky 450 000,00 206 500,00
Komunikace, chodníky 2 498 200,00
Autobusové nádraží, zastávky 32 000,00
Dopravní obslužnost 90 000,00
Vodní hospodářství, rybník 1 603 000,00
Kanalizace a ČOV 636 216,00
Školská zařízení 900 000,00 6 631 025,00
Knihovna 20 000,00 559 860,00
Kultura 152 900,00
Kronika 13 500,00
Zámek Linhartovy- kultura 200 000,00 585 200,00
Zámek Linhartovy - běžný provoz 541 600,00
Park Linhartovy 380 000,00
Ostatní záležitosti ochrany památek 1 050,00
Kabelová televize 8 310,00
Zpravodaj 69 000,00
SPOZ 160 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 500,00 220 900,00
Využití volného času mládeže 80 000,00
Koupaliště 150 000,00
Nemocnice 3 000,00
Správa bytů 17 000,00 82 711,00
Nebytové prostory 436 000,00
Veřejné osvětlení 1 100,00 2 270 000,00
Pohřebnictví 35 000,00
Mezinárodní spolupráce 109 000,00
Správa majetku 1 000,00 2 861 700,00
Komunální odpad, černé skládky 2 936 000,00
Sběrný dvůr 22 595 000,00
Zpracování odpadu - příjem od Eko-komu, papír 121 000,00 0,00
Veřejná zeleň 1 413 000,00
Park B.Smetany 286 000,00
Veřejné prostranství - úklid , vánoční výzdoba 196 000,00
Zařízení pro nalezené psy 22 500,00
Sociální dávky (v rozpočtovém opatření č.1) 0,00
Komunitní plánování 920 760,00
Dobrovolní hasiči 1 514 900,00
Bezpečnost a veřejný pořádek( přestupky) 5 000,00 0,00
Správa- městský úřad 211 100,00 9 884 062,00
Zastupitelské orgány 1 698 680,00
Finanční operace 55 300,00 1 009 600,00
Fond zaměstnanců tvorba, převod 250 000,00
Fond zaměstnanců - čerpání 250 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 000 000,00
Dotace na granty 1 020 000,00
Celkem: 61 349 825,00 66 163 174,00
financování - zapojení přebytku z minulých let 6 872 549,00
splátky půjček a úvěru -2 059 200,00
Celkem s financováním 66 163 174,00 66 163 174,00
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Investiční výdaje zahrnuté v rozpočtu pro rok 2011
Zpracování projektových dokumentací
- PD na novou hasičskou zbrojnici 890 000,00
  
Realizace investičních akcí:  
- Zámek Linhartovy sociální zařízení na II.poschodí 150 000,00
- Nové osvětlení kolem zámku 1 sloup 43 000,00
- Koupaliště - nadstřešení technologie 150 000,00
- Nové osvětlení ul. Nádražní  270 000,00
- Nové osvětlení ul. B. Smetany  80 000,00
- Výstavba sběrného dvora  22 595 000,00
- Chodník v parku ke Katovně  80 000,00
- Studie nové společenské budovy v parku 80 000,00
- Chodník ulice K. Čapka - Nemocniční 380 000,00
- Rozhledny Biskupise vlastní podíl 750 000,00
- Bytové- plynofikace bytu nám. ČSA 15 byt č. 4 80 000,00
- Plynofikace NP nám. ČSA 7  90 000,00

Ostatní investiční výdaje:  
- Investiční transfer DSO splátka půjčky na velkou kanalizaci 232 016,00
- Nákup pozemků  70 000,00
- Územní plán  100 000,00
- Nákup auta  100 000,00
- Správa - splátka programového vybavení 500 000,00
  
Celkem:  26 640 016,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2011

Náklady Výnosy
Kabelová televize 1 099 200,00 781 880,00
Internet v kabelové televizi 393 500,00 286 440,00
Nebytové prostory 823 850,00 498 500,00
Správa bytů 905 300,00 1 801 200,00
Byty Nemocniční 6 423 300,00 858 000,00
Kopírování 2 500,00 1 500,00
Skládka k rekultivaci 0,00 43 000,00
Správa hřbitovů 367 700,00 258 100,00
Lesní hospodářství 1 642 000,00 1 189 621,00
Vodárna, ČOV 1 126 500,00 8 000,00
Koupaliště 19 500,00 318 000,00
Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky 73 676,00 441 700,00
Pronájem pozemků 210 000,00 0,00
Internet v knihovně 5 000,00 0,00
Pronájem parku 1 300,00 5 500,00
Celkem: 7 093 326,00 6 491 441,00

Hospodářský výsledek: -601 885,00 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 2011
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V  současné době se rozmáhá volné pobíhání psů po  ulicích 
a prostranstvích města. Majitelé psů i jiných zvířat by měli znát 
obecně závaznou vyhlášku města, která se vztahuje na  všech-
ny chovatele hospodářských, domácích a  ostatních zvířat. Tato 
vyhláška je k  nahlédnutí na  internetových stránkách města  
www.mesto-albrechtice.cz, v  části „Dokumenty“ na  straně 3, 
nebo na Městském úřadě Město Albrechtice.

Mimo jiné obsahuje zákony, které stanovují práva i povinnos-
ti chovatelů. Mezi jinými chovatel dbá na to, aby chovem nebylo 
ohrožováno zdravé životní prostředí, čistota, bezpečnost a dobré 
občanské soužití. Není přípustné vypouštění zvířat na  veřejná 
prostranství a  komunikace, chovatel svá zvířata musí udržovat 
v čistotě, aby okolí nebylo zamořováno pachem, hlukem.

Je zakázán volný pohyb psů. Za volně pobíhajícího psa bude 
považován pes, který bude na veřejném prostranství pobíhat bez 
doprovodu majitele nebo osoby, která má psa v daném okamžiku 
v držení, bez vodítka a bez náhubku. Za veřejná prostranství se 

považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání, včetně 
míst, která za  takováto mohou být považována. Jsou to silnice, 
místní komunikace včetně chodníků, mosty, parky, dětská hřiš-
tě, sportovní zařízení, autobusové čekárny atd. Majitel také musí 
zabránit tomu, aby pes znečišťoval veřejná prostranství a již výše 
uvedená místa. Vzniklé nečistoty je povinen ihned odstranit.

Všichni psi musí být evidováni u finančního odboru městské-
ho úřadu Město Albrechtice do 15 dnů od nabytí. Poplatky se platí 
za psy starší 6 měsíců. Psi starší 3 měsíců musí být očkováni proti 
vzteklině v termínech, které stanoví okresní veterinární správa.

Doporučujeme se s obecně závaznou vyhláškou podrobně se-
známit, jelikož porušení povinností stanovených touto vyhláškou 
bude posuzováno podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích se sankcí do 30 000,- Kč.

Iveta Adámková,
odbor životního prostředí 

V  současné době proběhlo kácení tzv. „Kaštanky“na ulici B. 
Němcové, které bylo v minulém roce schváleno zastupitelstvem 
města. Již mnoho let často ze stromů padaly na komunikaci po-
škozené větve, které ohrožovaly procházející a projíždějící osoby 
a také majetek občanů. Havarijní stav stromů se řešil nekomplex-
ně, vždy jen akutním ořezem bez dalšího ošetření. Město se roz-
hodlo k celkové obnově této aleje. Souhlasné stanovisko k zamýš-
lené obnově bylo vydáno Agenturou ochrany přírody a  krajiny 
České republiky 12.4.2010.

Osázení novými vzrostlými kaštany bude provedeno ve dvou 
etapách, nejpozději do jara příštího roku. První etapa bude zahá-
jena v nejbližších dnech směrem od Hynčic k mostu u koupaliště. 
Současně s druhou etapou bude provedena rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v této části města.

Město se tímto omlouvá občanům žijícím v této lokalitě za pří-
padná omezení v  dopravě a  zároveň děkuje Sboru dobrovol-
ných hasičů města Město Albrechtice za rychlé pokácení stromů 
a úklid dřeva.

Iveta Adámková,
odbor životního prostředí

Pro chovatele zvířat

KAŠTANKA

V  návaznosti na  dosud realizované společné aktivity spojené 
s kulturou a ochranou kulturního dědictví v naší příhraniční ob-
lasti vznikla také potřeba vypracovat obecný projekt, jehož cílem 
by byla organizace společné přehlídky dechových orchestrů pod 
názvem „Na společnou notu“.
Projekt je realizován městem Město Albrechtice ve  spolupráci 
s partnerem projektu, střediskem kultury, sportu, turistiky a re-

kreace v obci Biala. Jeho úkolem je přiblížit obyvatelům partner-
ských obcí a hostům dlouholetou tradici spojenou s existencí de-
chových orchestrů. 
Příprava projektu započala v  lednu tohoto roku dohodou mezi 
partnery o  formě přehlídky. Na  přehlídku, která se uskuteční 
dne 14.května na náměstí v Městě Albrechticích, budou pozvány 
amatérské dechové orchestry z oblasti euroregionu Praděd.

Na společnou notu

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme hranice“
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Letošní sezonu na Linhartovském zámku zahájíme velikonoč-
ním jarmarkem. Ten se uskuteční v sobotu 9. dubna od 9 do 16 
hodin. Své zboží nabídne na 40 prodejců lidových řemesel, kteří 
předvedou tradiční řemeslnou práci. 

Chybět nebudou malovaná vajíčka, pletené pomlázky, kerami-
ka, malované i foukané sklo, šperky z drátů i smaltované šperky, 
zdobené perníčky a další a další atrakce. 

Zámek v Linhartovech otevře své brány 28. května 2011 v 10 
hodin. Můžete se těšit na nové expozice a zajímavé akce. 

Letošní novinkou budou expozice pod názvem Kouzlo starého 
porcelánu a Krása vánočních ozdob. Dále jsme rozšířili expozici 
Safari o další tři místnosti. 

V  minulých letech jsme dětem ukázali přes 2500 angličáků, 
1544 různých medvědů, medvídků a medvíďat a v loňském roce 
velice úspěšnou výstavu panenek. Letos se mohou děti těšit na ex-
pozici modelů letadel, tanků, lodí a postaviček z kinder vajíček. 

Stálou expozicí nadále zůstává keramika pana Jana Kutálka, 
zámecká obrazárna a expozice šicích strojů.

Součástí Mezinárodního kulturního léta na  zámku v  Lin-
hartovech budou výstavy, koncerty, jarmarky a divadelní před-
stavení. Všechny podrobnosti naleznete na  našich stránkách  
www.zameklinhartovy.cz.

Jaroslav Hrubý,
kastelán

LINHARTOVSKÝ ZÁMEK 2011

Nový kolektiv dechové hudby Město Albrechtice navazuje 
na dlouholetou tradici tohoto žánru v městě a okolí, která spadá 
až do roku 1948. Hlavní důvody:

 -  hlad a chuť si zahrát tento druh hudby, který více jak dva 
roky v Městě Albrechticích scházel

 -  tatáž reakce u většiny milovníků dechovky z řad jeho poslu-
chačů z města a okolí.

První kroky vzniku v počátku května 2010. Samotné zahájení 
činnosti tohoto kolektivu (sál ZUŠ) 13.9.2010. To, co se tentokráte 
podařilo, nikdy v minulosti v Městě Albrechticích nebylo akcep-
továno. Došlo k propojení města, ZUŠ a kolektivu muzikantů. 

Za to, že se tento 20-ti členný kolektiv (včetně zpěváků a mo-
derátorů) podařilo sestavit, je nutné poděkovat nejvyšším před-
stavitelům města starostovi Luďku Volkovi a  místostarostce 
Ing.  Jitce Hanusové, ředitelce ZUŠ paní Janě Fojtové a  učiteli 
panu Martinu Schulbertovi.

Tato pomoc obnáší nejen finanční pomoc města, ale i bezplat-
né poskytnutí sálu ZUŠ ke zkouškám včetně přípravy nejmlad-
ších muzikantů, současných žáků ZUŠ. 

Současný kolektiv řídí rada orchestru: 
 Petr Volný – vedoucí 
 Stanislav Konečný – zástupce vedoucího 
 Petr Janko – umělecký vedoucí 
 Zdeněk Břicháček – manažér 

Velkým úspěchem je to, že v tomto kolektivu je několik sou-
časných žáků ZUŠ. Věřme, že právě to je a bude určitě velkým 
příslibem do budoucnosti, aby dechová hudba v Městě Albrechti-
cích už nikdy nezanikla. 

1.12.2010 se tento nový kolektiv poprvé představil v  Městě 
Albrechticích na svém prvním veřejném vystoupení. Potěšitelné 
bylo, že se všem zúčastněným (a nebylo jich málo, téměř plný sál 
bývalého kina) výkon tohoto tělesa velmi líbil. 

Cíle kolektivu do roku 2011 - účast na kulturních akcích po-
řádaných městem, Euroregionem Praděd, celoměstské oslavy 
MDŽ, májové oslavy, 14.5. + 15.5. účinkování na  mezinárodní 
přehlídce dechovek Město Albrechtice + Biala Polsko, v  měsíci 
červnu účinkování na Štítu Albrechtic, v měsíci červenci neděl-
ní dopolední koncert v nemocničním parku a v neposlední řadě 
6.8.2011 účast na mezinárodní přehlídce dechovek ve Slezských 
Rudolticích. 

Petr Volný 

Dechová hudba v Městě Albrechticích opět žije
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V  minulém roce jsme uskutečnili poznávací zájezdy, jejichž 
cílem bylo seznámit seniory se zajímavými místy Moravskoslez-
ského kraje.

Dne 21. 7. 2010 jsme navštívili zámek Velké Losiny a okolí. 46 
seniorů si prohlédlo zámek, ruční papírnu a  muzeum papíren. 
Absolvovali jsme jízdu lázeňským expresem přes celé lázeňské 
město. Při zpáteční cestě jsme navštívili dřevěný kostelík v Mar-
šíkově a v Žárové.

18. 8. 2010 se uskutečnil zájezd do Bouzova. Státní hrad Nou-
zov byl zajímavý svou historií a krásným okolím. Pak následova-
la návštěva ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Senioři byli 
překvapeni úpravou areálu a rozmanitostí druhů zvířat. Na závěr 
výletu jsme si prohlédli Arboretum v Bystrovanech s překrásnou 
parkovou a zahradní úpravou, včetně umělých vodopádů.

Na našich členských schůzích jsme hodnotili výlety jako zda-
řilé, všichni jsme byli velmi spokojeni. Srdečně děkujeme za  fi-
nanční prostředky na naše společné akce, při kterých zapomene-
me, že už jsme staří.

Květoslava Vondráková

Klub důchodců v Městě Albrechticích

 Tento rok se řadí mezi velice úspěšné. K datu 31.12. 2010 zasa-
hovala naše jednotka celkově u 126 událostí. Naše práce u zásahů je 
velice různorodá, hašení požárů co do počtu výjezdů se přesunulo 
až na třetí místo, a to hlavně proto, že jednotka je předurčena pro 
zásahy při dopravních nehodách, což se odrazilo v počtu jednotli-
vých zásahů:

-  18 požárů - 8 na území města 
 -  z tohoto počtu požárů jsou tři v rámci námětových cviče-

ní – z toho byla dvě na území našeho města, a to v nemoc-
nici a v zemědělské škole

- technická pomoc  75 
- únik nebezpečných látek  2 
- záchrana osob  1
- dopravní nehoda  27 – 16 na území města
- planý poplach  3

 Největším úspěchem za  několik desítek let se stal v  letošním 
roce Projekt příhraniční spolupráce mezi Městem Albrechticemi 
a polským Prudnikem na nákup nového vozidla, který byl úspěš-
ně ukončen předáním auta CAS 30 T 815  6 x 6 Terno. Vozidlo je 
určeno pro šest osob, nádrž na vodu bude mít obsah 8 500,- l vody 
a 510 l pěnidla. Vozidlo bylo zařazeno do plného provozu při zása-

zích v dubnu a hned první den zasahovalo u dopravní nehody nad 
Dívčím Hradem. 

 V  rámci projektu na  nákup nového vozidla jsme se zúčastnili 
jednoho mezinárodního cvičení na polské straně nad Dívčím Hra-
dem, kdy byl oficiálně ukončen projekt při cvičném požáru lesa, kte-
rého se zúčastnilo naše i polské vozidlo. V rámci výcviku jednotek 
jsme se zúčastnili prověřovacího cvičení na požár objektu Harmo-
nie (bývalý ústav sociální péče v Jindřichově) v Krnově. 

 Co se týká technického vybavení, tak v  úterý 14.12. 2010 byl 
předán dar MSK - tři kapesní a  jedna vozidlová radiostanice Matra 
v hodnotě asi 170 000,- Kč. Bez těchto radiostanic již nejsme schopni 
od 7.12. plně zasahovat, protože od tohoto data bylo zrušeno operační 
středisko v Bruntále a naši činnost v současné době řídí KOPIS Ostra-
va. To znamená, že jakýkoliv telefonát na číslo 150, 112 a155 přebírají 
tísňová volání až v Ostravě a odtud jsou pak povolávány složky IZS.

 V letošním roce se však stala také pro nás nemilá věc, protože 
nám byla vykradena odstavená tatra CAS 32 T 148\15000. Z vozidla 
byla ukradena RDST Motorola v hodnotě asi 17 000,- Kč. Pachatel 
byl dopaden Policií ČR, ale vzhledem k tomu, že v době krádeže ne-
měl 15 let, stíhání bylo zastaveno. Z RDST se našel pouze čelní panel 
a mikrofon.

Ing. Petr Krištof,
velitel jednotky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
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„Tam, kde je semínko, vyroste rostlinka – i naše děti jsou malé 
rostlinky, které chtějí, aby je mámina a tátova náruč ochraňovala, 
a proto i my pedagogové chceme děti vést a naučit je ochraňovat 
naši matičku Zemi. Vždyť co je krásnější, než dívat se a žasnout 
nad zázraky naší přírody. Půjdeme krůček po krůčku, našlapovat 
tiše a poznávat život kolem nás.“

Na  jaře loňského roku 2010 se naše mateřská škola přihlásila 
s projektem „Malí průzkumníci“ do dotačního programu na pod-
poru školních projektů v  oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních, který každoroč-
ně vyhlašuje Moravskoslezský kraj jako poskytovatel dotací tohoto 
programu. Byli jsme velice rádi, že náš projekt prošel schválením 
a my jsme tak získali plnou výši dotace, o kterou jsme požádali (plá-
novaná výše uznatelných nákladů na  projekt 116.050,- Kč, z  toho 
dotace z kraje činí 82.500,-Kč a spolufinancování MŠ 33.550,- Kč).

Prostřednictvím tohoto projektu chceme obohatit naše ekolo-
gické aktivity s dětmi. Průběžně jsme již ve  třídách vytvořili eko-
logické koutky k  experimentování, zkoumání a  objevování, které 
jsme v  MŠ postrádali. Vybudováním ekologických koutků máme 
tak větší možnost vést děti k  ještě  aktivnějšímu zapojení do péče 
a ochrany životního prostředí a zároveň jeho dokonalejšího pozná-
ní. Naše ekologické aktivity s dětmi provádíme přímo v přírodě, ale 
také ve třídě. Naši „Malí průzkumníci“ zkoumají a poznávají zvlášt-
nosti a proměny přírody v průběhu čtyř ročních období. Postupně 
chceme tímto projektem obohatit i dětskou činnost o soubory her 
a soubory didaktického materiálu k ekologické výchově. V průbě-

hu vzdělávacího procesu uplatňujeme nejrůznější metody a  formy 
vzdělávání: pozorování, předvádění, pokusy, exkurze, vycházky, ex-
perimentování, prožívání, srovnávání…

Tento projekt je také provázen nejrůznějšími aktivitami s rodiči, 
veřejností a institucemi města, s kterými již máme navázanou dlou-
holetou spolupráci. Spolupracujeme i s lesním pedagogem p. Lubo-
šem Kmínkem, s kterým podnikáme výpravy do přírody. Nejstarší 
děti měly možnost účastnit se školy v přírodě v ekologickém středis-
ku Maya ve Zlatých Horách. S dětmi také uskutečníme výlety mimo 
naše město, např. na farmu Bellama, výlet do ZOO, poznáme okolí 
Rejvízu, navštívíme arboretum u Opavy… Je toho ještě mnoho, co 
jsme neprozkoumali a neobjevili. Už teď ale víme, že naše děti se 
začaly více zajímat o okolní přírodu a snad se nám podaří tímto pro-
jektem u dětí probudit kladný vztah k naší přírodě a krajině.

Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11
oznamuje rodičům, že dne 

19. a 20. dubna se uskuteční

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
na školní rok 2011/2012

V těchto dnech Vám nabízíme od 8.00 – 15.30 hod.

Den otevřených dveří

Malí průzkumníci z mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přijďte se podívat, prohlédnout si prostory a vybavení naší MŠ, 
společně si s  dětmi zahrát a seznámit se s  denním programem 
dětí v mateřské škole.

Náš školní vzdělávací program: „Kdo si hraje, nezlobí“
►  naše priorita je vzdělávání dětí,  

poznávání okolního světa již od 3 let
►  bezproblémové začlenění dětí do života  

a vytváření kompetencí, kterých by měly děti  
dosáhnout na konci předškolního období

►  kvalitní příprava pro vstup do školy
►  zapojení do ekologických aktivit a projektů,  

vytváření pěkného vztahu k přírodě
►  aktivní spolupráce s rodiči
►  spokojenost a pohoda v dětském kolektivu
►  vytváření kamarádských vztahů

Dětem také nabízíme a pořádáme pro ně nápravu řeči v logope-
dické poradně v  naší škole, výlety do okolí, do ZOO, pobyt ve 
škole v  přírodě, seznámení s  počítačem, divadelní představení 
v  mateřské škole, společné setkání a oslavy dětí – rituály školy 
– Drakiáda, Bramboriáda, Mikuláš, Vánoce, Masopust, vynášení 
Moreny, Den Země, Den dětí, Slavnostní rozloučení s předško-
láky na zámku v Linhartovech, tvořivé dílny společně s rodiči ...

Přijďte se k nám podívat.

SRDEČNĚ VÁS ZVE 
KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MĚSTO ALBRECHTICE

kontakt: 
ředitelka školy: Dagmar Lapuníková

tel.: 554 652 858
e-mail: skolka.albrechtice@tiscali.cz

Haló, milé děti, kamarád KAŠPÁREK 
na Vás opět volá, přijďte děti, 

přijďte včas, na hraní ať máte čas.
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Poslední sobotu v březnu zahájí svoje mistrovské soutěže šest druž-
stev FK AVÍZO Město Albrechtice. Všechna družstva kromě přípravky 
mají naději na velmi dobré umístění mezi prvními třemi družstvy své 
soutěže.

Po podzimu muži A vedou okresní přebor před Branticemi o jeden 
a před Karlovicemi o pět bodů, muži B vedou tabulku IV. třídy o pět 
bodů před Janovem a  o  šest před Slezskými Pavlovicemi. Obě druž-
stva mužů aspirují na postup do vyšší soutěže. Dorost je po podzimu 
na druhém místě za Krásnými Loučkami o tři body a rád by postou-
pil do krajské soutěže. Starší žáci vedou krajskou soutěž a mladší jsou 
na  třetím místě, do  zahájení soutěží není zatím jasný systém žákov-
ských soutěží v kraji ani v okrese, vše závisí na vrcholných orgánech 
ČMFS. Přípravka se drží na sedmém místě a cílem je přivést na hřiště 
co nejvíce nových fotbalistů.

Zimní období bylo věnováno jednak přípravě v tělocvičnách a také 
účasti na  různých halových turnajích ve  všech mládežnických kate-
goriích, muži sehráli několik přípravných zápasů na umělých travách 
v Mikulovicích, Krnově a Bruntále.

Vedení jednotlivých mužstev: 
   muži A – Santarius G., Vávra R.
   muži B – Kropáč T., Špalek M.
   dorost – Kala R.
   žáci st. – Lhotka M.
   žáci ml. – Hudeček J.
   přípravka – Kmínek P.

Kromě zajištění podmínek pro činnost všech družstev stojí před 
členy výboru a před všemi členy FK AVÍZO veliký úkol – dobře při-
pravit již 38. ročník setkání obcí s názvem Albrechtice, známý jako Štít 
Albrechtic. Hlavní akce proběhne v sobotu 25. června za účasti osmi 
obcí z celé ČR. O přípravách na toto setkání budete všichni pravidelně 
informováni pomocí naší kabelové televize. Věříme, že se k této akci 

kladně připojí nejen členové FK AVÍZO, ale také všichni občané a pod-
nikatelé, abychom pro naše hosty připravili pěkný sportovní i  spole-
čenský zážitek.

Program domácích zápasů družstev FK AVÍZO Město Albrechtice 
– jaro 2011:

Sobota 26. 3. 15:00 hod. Muži A – Světlá Hora
Sobota 9. 4. 13:00 hod. Přípravka – FK Krnov A
 15:30 hod. Muži A – Sokol Vrbno
Sobota 23. 4. 10:00 hod. Žáci – Budišov nad Bud.
 13:30 hod. Přípravka – Břidličná
 16:00 hod Muži A – Sokol Třemešná
Neděle 24. 4. 10:00 hod. Dorost – Nové Heřmanovy
Sobota 7. 5. 10:00 hod. Žáci – Olympia Bruntál
 14:00 hod. Přípravka – Juventus Bruntál A
 16:30 hod. Muži A – Sokol Stará Ves
Neděle 8. 5. 10:00 hod. Dorost – Světlá Hora
 15:00 hod. Muži B – Sokol Vrbno B
Sobota 21. 5. 10:00 hod. Žáci – Ludgeřovice
 17:00 hod. Muži A – Sokol Lichnov
Neděle 22. 5. 10:00 hod. Dorost – Krásné Loučky
 15:00 hod. Muži B – Sokol Třemešná B
Sobota 4. 6. 10:00 hod. Žáci – Sokol Vrbno
 14:30 hod. Přípravka – Horní Benešov
Sobota 11. 6. 14:30 hod. Přípravka – Juventus Bruntál B
 17:00 hod. Muži A – FK Slezan Osoblaha
Neděle 12. 6. 10:00 hod. Dorost – FK Slezan Osoblaha

Ve dnech 24. – 26. června proběhne Štít Albrechtic 2011 za účasti 
Albrechtic nad Vltavou, nad Orlicí, v Jizerských horách, u Lanškrouna, 
u Českého Těšína, Lesních Albrechtic, Velkých Albrechtic a domácích.

Josef Zikl 

FK AVÍZO Město Albrechtice před jarní sezonou…

Jubilantům v měsíci lednu 2011
Josef Zumer, Roman Novotný, Jiří Fizek, Verona Hrochová, Dra-

hoslava Kutá, František Sklenář, Ladislav Kodrla, Rudolfa Kostel-
ná, Karel Gančarčík, Terézia Siváková, Alžběta Záhumenská, Ma-
rie Bouřová, Viktor Štěpánek, Zbyněk Píca, Josefina Kamenárová, 
Zdenka Drastichová, Eva Pírková, Bohuslav Moravčík, Miroslava 
Hájková, Mgr. Jitka Hlaváčková, Miloslav Cigoš, Vincencie Augusti-
nová, Petr Volný, Marie Švrčková, Albín Strakulák, Josefa Kutnohor-
ská, Oľga Tesárová, Božena Skotálková, Dana Bočková, Anna Tuhá

Jubilantům v měsíci únoru 2011
Ing. Ivan Roller, František Segeč, Eftimis Iliadis, Jaroslav Pavlík, 

Rostislav Cikánek, Hana Haluzová, Hana Kabátová, Jarmila Hájko-
vá, Jiřina Hedvíčková, Josef Veselý, Drahomíra Topičová, Jindřich 
Michna, Jaroslava Musilová, Eliška Hudečková, Emília Štolovská, 
Ludmila Parmová, Anežka Jurošková, Milada Lorencová, Štefan 
Kravec, Miroslav Návrat, Lola Růžičková, Ján Holák, Lubomír Mu-
sálek, Libuše Stanislavová, Bedřiška Burkertová, Dana Koleňaková, 
Alena Bannertová, Marie Koleňáková, Jiřina Kravczyková, Josef 
Matoušek, Hana Kondasová, Naděžda Nosková, Vojtěch Foldyna, 
Ludmila Turcerová, Dáša Hakenová, Karel Kodeš, Milan Kynický, 
Karel Czolko, Jenovéfa Sedláčková

Blahopřejeme
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Jubilantům v měsíci březnu 2011
Veronika Krkošková, Naděžda Seidlová, Atina Karidopulosová, 

Josef Mrkva, Ing.  Dušan Vopelka, Věra Wolfová, Vojtěch Trnav-
ský, Ludmila Bajtková, Jiří Buček, Alena Trpkošová, Štefan Sýkora, 
Anna Ledvoňová, Květuše Pazderníková, Terezie Štěpánková, Josef 
Vyhlídal, Marie Gřundělová, Vlasta Forštová, Božena Kociánová, 
Alexandra Gonsiorová, Růžena Zaoralová, Vladimír Vranka, Taťá-
na Konečná, Antonín Holaza, Irena Mičíková, Jozef Kiss, Ludmila 
Musilová, Zlatuše Kleckerová, Stanislav Konečný, Zdenka Stanciu-
lescuová, Stanislava Bušosová, Milada Holmová, Kamila Byrdová, 
Květa Lapková, Marie Zelenková, Josef Pavlík, Emanuela Dudková, 
Zdeněk Chamrád, Libuše Vykopalová

Jubilantům v měsíci dubnu 2011
Františka Daňová, Anna Sklenářová, Drahomíra Obracaníková, 

Anna Moravčíková, Miroslav Hrbáček, Ján Konopka, Jiří Blažek, 
Jaroslava Huňková, Ludmila Hanzlíková, Jiří Ryšánek, Ing. Roman 
Paprskarz, Ivana Marková, Božena Hlaváčková, Anna Schreibero-
vá, Alžběta Ženčáková, Božena Měrková, Jan Stejskal, Mečislav Fof, 
Božena Šišková, Vlasta Barešová, Marie Veselá, Helena Krchová, 
Darja Stýskalová, Marcela Poděbradská, Jiřina Zelingrová, Otilie 
Kruschová, Emilia Lovásová, Richard Kubla, Růžena Vašendová, 
Miroslav Brada

Jubilantům v měsíci květnu 2011
Božena Šobrová, Dana Lovasová, Marie Janková, Anna Mrkvová, 

Vlasta Pennová, Ing.  František Vyhlídal, Rozálie Kolárová, Anděla 
Mrázková, Jarmila Miliánová, Jaroslav Ohnoutek, Růžena Fuksová, 
Růžena Drahokoupilová, Marta Kovalová, Jana Schreierová, Jaroslav 
Hlaváček, Anna Jarošová, Lubomír Varecha, Anna Mičíková, Jiří 
Lošťák, Jaroslava Košinárová, Emilie Soušková, Anastasie Karchová, 
Rudolf Lysoněk, Jiřina Pavlová, Karla Fišárková, Julie Kotasová, Jaro-
slav Ulma, Drahomíra Lánszká, Květoslava Vondráková, Alois Boháč, 
Petr Palůch, Kiriakos Vasiliadis, Vlasta Kadlecová, Malvína Klímko-
vá, Ing.  Igor Kozelek, Vlastimil Jurečka, Božena Šípková, Rajmund 
Weingart, Radomíra Strickerová, Roman Šprinz, Eliška Baránková, 
Jozef Segeč, Zdeněk Břicháček, Jiří Čížek, Terezia Kajnarová

Jubilantům v měsíci červnu 2011
Ing. Jaromír Kukelka, Jana Kadlecová, Blažena Čůtová, Ludmila 

Cikánková, Dana Maršalská, Jindra Sedlářová, Sokratis Vasiliadis, 
Mgr.  Anna Brdová, Olga Michnová, Dagmar Zoubková, Naděž-
da Kublová, Miluška Balnarová, Věra Hudová, Alžběta Štefková, 
Zdeněk Zlámalík, Dana Schwarzová, Oldřich Pustka, Štěpánka 
Nováková, Petr Novák, Věra Blažková, Miroslav Kyška, Marie Ja-
vůrková, Karel Blažek, Marie Vitásková, Alena Nováková, Marie 
Vitásková, Zdeňka Volná, Marie Mašková, Zdeněk Kondas, Karel 
Směja, Anna Němcová, Helena Fialová, Ing. Yvetta Čtvrtníčková, 
Eliška Hlaváčková, Matěj Hlaváček, Vanda Jandorová, Rudolf Bra-
da, Anna Andersová, Marie Zumerová, Helga Gojná, Anna Bra-
dová, Mgr. Karel Knapp, Marie Holubová, Zdenka Bradová, Josef 
Dunča, Amálie Kyselá.

Blahopřejeme

Placená reklama
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NOVÁ PRODEJNA 
POTRAVIN TUTY 
VE MĚSTĚ 
ALBRECHTICÍCH

Třetí prosincový den loňského roku otevřelo obchod-
ní družstvo TEMPO svou další prodejnu potravin, a to 
ve Městě Albrechticích.  Obchod na ulici Míru nese název 
TUTY a zákazník zde nakoupí základní zboží denní potře-
by, jako jsou mléčné výrobky, maso a uzeniny, čerstvé pe-
čivo rozpékané na místě ve vlastní peci, široký sortiment 
nápojů, ovoce a zeleniny, ale také drogérii. 

Jelikož se jedná o téměř stou prodejnu TEMPA, obchodního 
družstva, nástupce někdejší JEDNOTY OPAVA, může zde zákaz-
ník očekávat stejné služby jako v celé síti prodejen, tedy profe-
sionální přístup proškoleného kolektivu, široký sortiment kva-
litního čerstvého zboží, příjemné prostředí prodejny a zajímavé 
cenové nabídky. TEMPO, obchodní družstvo provozující malo-
obchodní síť je jedním z předních zaměstnavatelů okresu Opa-
va. V současné době společnost zaměstnává na 676 lidí a svůj 
obchodní tým rozšiřuje právě v Městě Albrechticích o dalších 
8 zaměstnanců. 

TUTY, jistota dobrého nákupu, jak uvádí firemní slogan, na-
bízí kromě čerstvých potravin také možnost využít slev ve výši 
až 5ti % z hodnoty každého nákupu! Stačí si pouze zařídit věr-
nostní kartu přímo v prodejně.  Na věrnostní kartu lze ukládat 

peníze a hradit z ní nákupy. Peníze vložené na tuto kartu jsou 
úročeny, takže nákupem v TUTY opravdu ušetříte. Prostřednic-
tvím věrnostní karty lze rovněž hradit bezhotovostní poukázky 
za pouhý tříkorunový poplatek. O platbách věrnostní kartou, 
zůstatku a především získaných slevách je zákazník každý měsíc 
informování dopisem, případně elektronickým výpisem doru-
čeným na e-mail. 

Prodejna je otevřena  od pondělí do pátku v čase 6.30 až 
18 hod., v sobotu 6.30 až 12 hod. , v neděli 7 až 11 hod. Více in-
formací o kartě i prodejnách TUTY získáte také na internetových 
stránkách www.odtempo.cz.

Placená reklama

►  Penzion Jana a jeho „Centrum krásy a zdraví“  
vás zvou k návštěvě svého areálu !

►  U nás se můžete nejen pobavit a přespat,  
ale můžete i odejít krásnější a zdravější !

►  Najdete nás v Hynčicích v areálu „Školicího 
střediska bezpečnosti práce“ kousek za odbočkou 
na Valštejn. Máme vlastní parkoviště.

►  Kompletní nabídku služeb můžete najít  
na www.janapenzion.cz a podnikatelé  
na www.bezpecnepracoviste.cz

CENTRUM KRÁSY A ZDRAVÍ
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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

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.: 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 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

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