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Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou.
Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se
týká naší základní školy.
Pravidelná vítězství žáků v rychlosti psaní na počítači nebo zanícení ředitele školy pro informatiku. I takové je pozadí projektu,
který vzniká v Základní škole Město Albrechtice. Především je to
ale chuť města a vedení školy poskytnout nejen žákům ale i učitelům odpovídající prostor a moderní vybavení pro výuku. S těmito
cíli investuje Město Albrechtice jako předkladatel projektu do vybudování dvou učeben sloužících zejména pro výuku cizích jazyků
a výpočetní techniky. Učebny vzniknou půdní vestavbou na historické budově školy. Přes 22 milionů korun z celkových 24 milionů
jsme získali prostřednictvím Regionálního operačního programu
NUTS II. Moravskoslezsko.
S ohledem na současné potřeby a vývojové směry ve vzdělávání
nabídneme dětem nejmodernější vybavení výpočetní a digitální
technikou. Projektem se snažíme oslovit a zaujmout rodiče našich
žáků, ostatní děti a mládež ve městě i v přilehlých oblastech, zájemce o vzdělávací kurzy nebo i nezaměstnané, matky na mateřské
a rodičovské dovolené a seniory. Učebna bude nejen multimediální, ale i multifunkční.
Na eleganci dodávají projektu půdní prostory historické budovy základní školy – mohutné dřevěné trámy ve dvou propojených

učebnách, kde bude možné variabilně uspořádat stoly, lavice i pořízenou techniku.
Ukončení fyzické realizace projektu je plánováno na konec října tohoto roku, přes prázdniny se tedy bude usilovně pracovat.
Tento projekt je již třetí investicí, kterou se do naší školy podařilo získat během posledních dvou let. Na sklonku roku 2007 jsme
získali dva milióny z ministerstva financí, díky kterým se nám podařilo vyměnit veškerá okna a vstupy v historické budově školy
a na nové budově byla opravena střecha.
V roce 2008 jsme byli úspěšní v rámci OPŽP – realizace úspor
energie a byla získána dotace téměř 5,5 mil. Kč. V rámci tohoto
projektu byla zateplena nová budova školy a byly vyměněny všechny otvory a výplně dveří a oken.
Třetí úspěšný projekt momentálně probíhá, ale tímto projektem
ještě stále nekončíme, protože rekonstrukci by si již zasloužila, a to
hlavně z hygienických důvodů, i školní kuchyně s jídelnou. Proto
jsme se v letošním roce rozhodli podat žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci, včetně nového vybavení, jejíž hodnota přesáhne
částku 10 mil. Kč. Nyní již musíme jen doufat , že budeme i nadále
úspěšní a dotaci se nám podaří získat.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidnou dovolenou, dětem příjemné a hlavně slunné prázdniny, abychom všichni načerpali novou pozitivní energii do druhé poloviny roku.
Luděk Volek,
starosta
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Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu
Na 22. zasedání zastupitelstva města dne 26.února 2009 bylo
projednáno:

Na 23. zasedání zastupitelstva města dne 30.dubna 2009 bylo
projednáno:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

-

-

-

převod práv za smlouvy o prodeji části podniku firmy Josef
Žídek, IČ: 12086169, Okružní 31, Město Albrechtice se společností van Gansewinkel, a.s. Modřice, U Vlečky 595, IČ:
63483360
podporu záměru návrhu řešení dopravně bezpečného propojení Města Albrechtice s částí Hynčice pro chodce a pro cyklisty

Zastupitelstvo města schválilo:
-

-

-

-

Zastupitelstvo města schválilo:
-

žádost FK Avízo – přípravka, o poskytnutí dotace ve výši 50,tis. Kč z výtěžku VHP na dopravné k fotbalovému turnaji
do maďarského Kaposváru
žádost Služeb obce s.r.o., Město Albrechtice, Nemocniční 13,
Město Albrechtice na zajištění modernizace a rekonstrukce
chlórovacího zařízení, které je majetkem města a nesplňuje již
současné normy za cenu ve výši 81.805,- Kč vč. DPH
dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
ve městě Město Albrechtice ze dne 10.12.2003 se společností
van Gansewinkel, a.s. Modřice, U Vlečky 595, IČ: 63483360
smlouvu o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích v majetku města Město Albrechtice s firmou Rudolf Blahuš, Karlovice, IČ: 14570416,
přijetí úvěru do maximální výše 15,-mil. Kč na financování
realizace akce: ,,Dostavba kanalizačního systému města Město
Albrechtice“
smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na akci ,,Středisko hasičské a záchranné služby
Město Albrechtice“, mezi městem Město Albrechtice a firmou
STUDIO – D Opava s.r.o., Holasovice, IČ: 26833115, s cenovou nabídkou 270.130,- Kč včetně DPH
mandátní smlouvu mezi městem Město Albrechtice a firmou
EKOTOXA s.r.o., Kosmánkova 28, Brno, IČ: 64608531, pobočka Opava, na podání žádostí o dotaci včetně požadovaných
příloh pro projekt ,,Stavební úpravy a modernizace Základní
školy Město Albrechtice – kuchyně, učebna“
použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů
za rok 2008 na účel kulturní a sportovní
záměr města Město Albrechtice připravit a vydat knihu Město
Albrechtice a okolí ve spolupráci s firmou Advertis

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

-

-

-

-

-

-

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Město Albrechtice FK
AVÍZU, Osoblažská 1, Město Albrechtice ve výši 130.000,- Kč
na nákup sekacího traktoru
mandátní smlouvu na poradenské služby a konzultační služby související s administrací projektu ,, Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice“ mezi městem Město
Albrechtice a firmou HRAT s.r.o., Družstevní 294, Třinec, IČ:
6487352, za maximální cenu 65.000,- Kč bez DPH
dohodu o spolupráci v rámci projektu ,,Slezsko bez hranic –
nová turistická destinace“, mezi městem Krnov, Hlavní nám.1,
Krnov a městem Město Albrechtice
Město Město Albrechtice souhlasí s realizací projektu ,,Veřejná
prostranství Mikroregionu Krnovsko“ a schvaluje partnerskou
smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování projektu ,,Veřejné prostranství Mikroregionu Krnovsko“
smlouvu o dílo na ,,Zhotovení nové části oplocení parku Bedřicha Smetany Město Albrechtice“ mezi firmou Kalina – AGROKAL, Boční 4, Krnov, IČ: 18098916 a Městem Město Albrechtice za cenu 190.440,- Kč včetně DPH
smlouvu o dílo na ,,Dodávku a montáž plastových oken budovy Městského úřadu Město Albrechtice“ mezi firmou Věra
Wolfová, Město Albrechtice a Městem Město Albrechtice
za cenu 317.492,- Kč včetně DPH
rozdělení výsledku hospodaření Města Město Albrechtice
za rok 2008 z hospodářské činnosti města tak, že 1.500.000,Kč bude ponecháno v hospodářské činnosti a 82.760,71 bude
převedeno do rozpočtu města
cenu prodeje střešní krytiny demontované z domova s byty pro
důchodce, a to za cenu 6 Kč/ks včetně DPH

Informace z města
Město Město Albrechtice pořádá dne 29. srpna

posezení s polskými přáteli z Komprachtic.
Akce se uskuteční v parku B. Smetany od 16.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina „Rock girls end man“.
Srdečně zveme všechny občany.

PODĚKOVÁNÍ
Město Město Albrechtice děkuje Sboru dobrovolných hasičů v Městě Albrechticích
za provedené ořezy stromů v katastru města,
na kterých strávili jeho členové zdarma 139 hodin svého volného času.

—2—

Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Výstavba kanalizace se blíží
V předchozím čísle Zpravodaje byli občané předběžně seznámeni s výstavbou dalších úseků kanalizace v Městě Albrechticích.
Protože v průběhu několika uplynulých měsíců došlo k upřesnění
plánované výstavby, považuji za nutné občany dále informovat.
Výběrové řízení na realizaci kanalizace vyhrála firma KARETA
s.r.o., Bruntál, za celkovou cenu díla 34,399.425,- Kč včetně DPH,
doba realizace díla 120 dnů. Přípravné práce byly firmou už zahájeny. V počáteční fázi se jedná o aktualizaci vyjádření správců sítí
plynu, elektřiny, telefonu, vodovodu, veřejného osvětlení a kabelové televize a jejich přesné vytyčení v terénu. Předpokládáme,že vlastní práce na kanalizaci budou zahájeny v polovině měsíce
července.
Z důvodu navržené doby výstavby 120 dnů budou práce na výstavbě kanalizaci probíhat velmi intenzívně, a to na všech větvích
zároveň. Vždyť se jedná o 3496 m kanalizačních stok se 111 šachtami a 100 kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům o celkové
délce 449 m.
Pro osvěžení paměti připomínám ulice, kudy kanalizace povede. První větev kanalizačního řadu bude začínat na ul. Poštovní,
kde se vedle pošty napojí už na stávající kanalizaci. Dále bude pokračovat na ul. Českých Legií. Zde bude končit u restaurace „Nonstop“ a pokračovat směrem k autobusovému nádraží. Z Českých
Legií budou ještě vysazeny kanalizační odbočky v délce cca 50 m
do uličky na ulici Osvobození a na ul. Vodní. Od autobusového
nádraží povede kanalizace k mostu přes Opavici. Před mostem
projde protlakem pod hlavní silnicí na ulici B. Němcové, kolem
bývalé „bramborárny“ a končit bude cca 40 m za mostem spojující
ul. B. Němcové a Nábřežní.
Druhá větev se bude začínat napojením na stávající kanalizaci
u parku B. Smetany a povede po ul. B. Smetany až k ÚSP „Krajánek“. Z této kanalizace bude vysazeno odbočení s napojením ul.
Polní. Z B. Smetany projde kanalizace zahradou vedle spojovací
uličky na ul. Nábřežní a povede až k rodinnému domku Kozelských. Taktéž bude provedeno odkanalizování ul. Krátká, U Koupaliště a rodinných domků v lokalitě Hůrka.
Znovu upozorňujeme, že na kanalizaci byly zjištěny 3 objekty,
a to na ul. B. Němcové RD na p.p.č. 885, ul. Vodní RD p.p.č.826
a 828, které nebude možno napojit na kanalizaci gravitačně a bude
nutné, aby si majitelé zajistili přečerpávání splašků do šachty
na přípojce, nebo aby si provedli úpravu vnitřních rozvodů kanalizace.
Pro občany je důležité, že z hlavních kanalizačních řadů budou
vybudovány kanalizační přípojky k rodinným domkům a bytovým
domům. Přípojky jsou zakresleny v realizační projektové dokumentaci. Je důležité trasu navržených přípojek předem odsouhlasit. V případě, že by mělo dojít ke změně navržené trasy kanalizační přípojky, je nutno nové umístění projednat na městském úřadě

a následně na změnu bude upozorněna firma provádějící výstavbu
kanalizace. Na městském úřadě v kanceláři tajemníka Ing. Vavery je k nahlédnutí projektová dokumentace, kde je možno zjistit
umístění domovní přípojky a projednat její případnou změnu.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl občany našeho města upozornit na nebezpečí související s prováděním stavby a ztížené podmínky (otevřené výkopy, bláto, prach, zvýšený provoz stavebních
mechanizmů, ztížený přístup a příjezd k domům a apod.), které
budou stavbu doprovázet a nelze je úplně eliminovat. Tím chci zároveň občany poprosit o pochopení a trpělivost.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Veřejná služba
Od 1.1.2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 111/2006 Sb.,
o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví, že
osobě, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních
měsíců, náleží částka pouze ve výši existenčního minima. Toto
ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha
zvýšit si příjem vlastní prací, osobu pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu, která má příjem z výdělečné činnosti a osobu, která vykonává dobrovolnickou
službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci..
Město Město Albrechtice zřídilo institut veřejné služby, osoby
s trvalým pobytem v Městě Albrechticích, kterým hrozí snížení
dávek pomoci v hmotné nouzi z důvodu pobírání těchto dávek
déle jak 6. měsíců, se mohou přihlásit na Městském úřadě Město

Albrechtice na sociálním odboru, kde jim budou poskytnuty informace a tiskopisy nutné pro vykonání veřejné služby. Po odpracování minimálně 20 hodin, bude výše dávky pomoci v hmotné
nouzi – příspěvek na živobytí vyplacen v nezměněné výši, pokud
bude odpracováno minimálně 30 hodin, bude příspěvek na živobytí vyplacen ve zvýšené míře, tj. bude zvýšen o 50% rozdílu mezi
životním a existenčním minimem. Všichni, kdo pobírají dávky
pomoci v hmotné nouzi, byli informováni o změnách v zákoně
o pomoci v hmotné nouzi a záleží pouze na nich, zda se spokojí
s částkou existenčního minima či se rozhodnou, že budou pracovat a dávka pomoci v hmotné nouzi jim bude vyplacena ve zvýšené míře.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru
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Střednědobý plán sociálních služeb – komunitní plánování
Máme za sebou první prezentaci na veřejnosti, dne 13.6.2009
proběhl v parku B. Smetany Dětský den a Den sociálních služeb.
Po týdnu plačtivého počasí, nám vysvitlo sluníčko a můžeme říci,
že počasí nám přálo.
Den sociálních služeb byl spojen s prezentací poskytovatelů
sociálních služeb, kteří působí na území Albrechticka. Harmonie, p.o., Krajánek, p.o., Naděje, p.o., Slezská diakonie, Rút Krnov
mimo své prezentace prodávali výrobky svých klientů. HELP-IN,
o.p.s. měl připravenu ukázku kompenzačních pomůcek, které lze
zapůjčit prostřednictvím krátkodobého pronájmu, dále prezentovali pečovatelskou službu. Slezská diakonie, sociální asistence, připravila pro děti dotazník týkající se volnočasových aktivit,
každý malý návštěvník obdržel malý dáreček. Občanské sdružení
Sebastian, které se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí v Třemešné, připravilo pro děti zdobení perníků, které se dětem velice
líbilo. Dále svou činnost představilo Město Krnov a Město Město
Albrechtice, které prezentovaly komunitní plánování sociálních
služeb na svém území, SZZ Krnov, nemocnice Město Albrechtice
provádělo za velkého zájmu veřejnosti měření tlaku a měření hladiny cukru v krvi. Svoji činnost prezentovala všeobecná zdravotní
pojišťovna, která nabízela vitamíny a minerální látky a předávala
informace o své činnosti a svých příspěvcích pojištěncům. Každý
z účastníků měl možnost se blíže seznámit se službami poskytovanými na území Albrechticka, všichni poskytovatelé předávali své
zkušenosti a přispěli radou při řešení konkrétních případů.
Podle ohlasů z řad občanů Města Albrechtic i okolních obcí lze
říci, že se celá akce zdařila, služby byly přiblíženy a prezentovány
široké veřejnosti, což bylo hlavním smyslem celé akce. Poděkování
patří všem, kteří přispěli svojí pomocí ke zdárnému průběhu Dne

sociálních služeb.
Naše práce na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb
dále pokračuje, pracovní skupiny pracují na svých úkolech vycházejících z problematiky oblastí, kterou se zabývají. Máme za sebou
3. setkání pracovních skupin, která proběhla u poskytovatelů sociálních služeb.
Pracovní skupina pro děti , mládež a mladé dospělé, etnické
skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi a jiné se sešla v Třemešná, v bývalé faře, kde nyní sídlí občanské sdružení Sebastian. Celá
budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí, vnitřní prostory jsou již
částečně opravené, schází se tu děti z Třemešné i z Města Albrechtic, pořádají se zde víkendové pobyty pro děti a o prázdninách pobytové tábory pro děti.
Pracovní skupina pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou se sešla v Jindřichově v Naději, příspěvkové organizaci. V zařízení probíhá transformace,
od 1.7.2009 dochází ke spojení s Harmonií, př.org., Krnov. Stávající budova zámku se má opustit a pro klienty vznikne několik samostatných budov. Starosta Jindřichova představil Dům pro
seniory, který seniorům přináší velice kvalitní bydlení a příjemné
prostředí pro trávení volného času.
Dalšími úkoly vycházejícími z pracovních skupin je zajištění
schůzky s představiteli Moravskoslezského kraje k možnostem
zkvalitnění péče o seniory a průzkum mezi dětmi na zjištění zájmu
o možnosti trávení volného času.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Poděkování sponzorům
Děkujeme všem sponzorům Dětského dne a Dne sociálních služeb:
Christos Liolios
Astra
Epigon Savický
Baláž Zdeněk
Šindelářová Š.
Metelka A.
Schwarz M.

Caisbergerová V.
Wolf L.st.
Wolf L. ml.
Žídek J.
Velman
Svoboda A.
Ivanek G.

Obec Třemešná
Obec Jindřichov
Obec Vysoká
Obec Petrovice
Vrba – květinářství
Chovanec –Stihl
Macek Miroslav

Dakon Bosch Termotechnika
Soldátová Eva
Ing. Václavík –Ingenia
van Gansewinkel
Lechovice –vinné sklepy
Kofola
Chovaniok Petr
Služby obce s.r.o.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka
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Děti seniorům
Občanské sdružení Sebastian je zapojeno do komunitního plánování sociálních služeb Albrechticka. Nabízí volnočasové aktivity
dětem, které se scházejí na bývalé faře v Třemešné. Členové tohoto
sdružení nabízí našim seniorům možnost spolupráce, která by byla
postavena na pravidelném kontaktu mezi nimi a dětmi. Jde hlavně
o to, aby osaměle žijící senioři měli prostřednictvím mladých přátel
kontakt s okolím, který jim právě děti zprostředkují. Pokud budou

mít někteří z Vás chuť se do této aktivity zapojit, bližší informace je možné získat u paní Ester Bartoňové, tel.č. 731515069, pana
Petra Kachela, tel.č. 737832123, nebo na Městském úřadu Město
Albrechtice u ing. Hany Rousové, tel.č. 554637363, 777781198.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Místní poplatky
Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacený místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za II. pololetí
2009 (poplatek za odvoz komunálního odpadu), ať tak učiní
do 15.8.2009.
Správa místních poplatků
Správu místních poplatků provádí Městský úřad Město Albrechtice a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, pokud
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění nestanoví jinak.
Na území města Město Albrechtice jsou zavedeny následující
místní poplatky:
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- poplatek ze psů
- poplatek za užívání veřejného prostranství
- poplatek ze vstupného
- poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Nejčastěji občané platí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů. Poplatníci by
měli věnovat větší pozornost zejména oznamovací povinnosti, tj.
vyplnění přihlášky k jednotlivým místním poplatkům nebo oznamovat v dané lhůtě jiné okolnosti, které mají vliv na výši poplatku.
Za nesplnění této oznamovací povinnosti hrozí uložení pokuty
podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí osoby, které mají trvalý pobyt na území města Město Albrechtice a osoby, které vlastní na území města Město Albrechtice
stavbu sloužící k individuální rekreaci. Jestliže dojde v průběhu
kalendářního roku ke změně, která má vliv na výši poplatku, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodující stav na konci tohoto
měsíce. Může dojít například k těmto případům:
- dítě se narodí nebo se občan přihlásí k trvalému pobytu v průběhu měsíce – musí platit již za tento měsíc,
- je-li poplatek již zaplacen a občan zemře nebo dojde k odhlášení trvalého pobytu občana v průběhu měsíce – vzniká přeplatek
za tento měsíc.
Přeplatky se vrací v případě, že u poplatníka převyšují částku
50,- Kč. Dojde-li k přeplatku z důvodu úmrtí občana, vrací se přeplatek pouze na základě dědického řízení.
Místní poplatek ze psů
se platí ze psů starších 3 měsíců. Platí se již za měsíc, ve kterém
pes dovršil stáří 3 měsíců. Důležité je vyplnit přihlášku k poplatku
a při platbě přesně identifikovat osobu, která poplatek platí, tj. osobu, která vyplnila přihlášku k poplatku. Nezbytné je hlásit prodej,
darování nebo úhyn psa.
Všechny obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků
jsou k nahlédnutí na internetových stránkách města www.mestoalbrechtice.cz nebo na sekretariátě města.
Ing. Věra Vaverová,
referent finančního odboru

Sběrný den
V dubnu 2009 se uskutečnil sběrný den velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. K odvozu odpadů bylo přihlášeno rekordních 255 domácností. Svoz probíhal celou sobotu 25.4.2009
a zásluhou místních pracovníků firmy van Gansewinkel i v nedě-

li 26.4.2009. Bylo odvezeno celkem 65,67 tun odpadů a 117 kusů
spotřebičů. Za tento svoz zaplatilo Město Město Albrechtice téměř
300 000,- Kč.
Iveta Adámková

Divákům kabelové televize
Dne 10. července jsme přestali vysílat TV JOJ. Společnost MAC
TV s.r.o., která je vysilatelem televizní programové služby JOJ
(dále jen TV JOJ), nás upozornila na ustanovení v autorském zákoně. Z toho vyplývá povinnost všech kabelových operátorů tento
program vyřadit z programových nabídek.
Během letních prázdnin plánujeme změnu v řízení internetu.
Uživatelé si budou muset jednorázově změnit nastavení IP adresy

ve svých zařízeních (počítač, notebook, router). Termín realizace, postup změny nastavení a další informace budeme zveřejňovat
v Infokanálu TKR a na webových stránkách města www.mestoalbrechtice.cz .
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Miroslav Holub

Linhartovský zámek
Plán akcí Mezinárodního kulturního léta
na zámku v Linhartových pro rok 2009.
Téma sezóny: Turistika a cestománie
Nové expozice
1) Lahve, flašky, sklenice
2) Zvony, zvonky, zvonečky
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Expozice 1 374 plyšových medvědů
Zámecká zbrojnice
Expozice poštovnictví - muzeum Praha
Expozice Hornových citer
Rozšíření expozice pana Kutálka
Zámecká obrazárna

Stávající expozice
1) První dětská galerie v ČR
2) Keramika Jana Kutálka
3) Šicí stroje od roku 1900
4) Historie křesťanství
5) Expozice dobového nábytku
Akce:
4. července
·
vernisáž výstavy výtvarníka Krzystofa Rusieckigo –
Polsko, obrazy a kresby
·
Ladislava Steiningera - Krnov, dřevěné objekty
a reliéfy
1. srpna
·
vernisáž výstavy Luďka Jirouska – Praha,
velkoplošné obrazy, vizuální hudba
·
vernisáž výstavy pohlednic Arnolda Dudka – Hlučín
·
výstava fotografií Magdaleny Majdzik – Polsko
8. srpna
·
divadelní představení na nádvoří zámku pod vyšším
uměleckým dohledem Bolka Polívky – DON QUIJOTE
de la mAncha – v hlavní roli vystoupí přední světový
chůdoherec Lenoire Montaine
22. srpna
·
noční prohlídka zámku s ohňostrojem
29. srpna
·
koncert skupiny Alchemy s jejími hosty
5. září
·
vernisáž výstavy ilustrátorky dětských knížek Edity Plickové –
Praha
·
výstava fotografií Jana Kostery - Ostrava
5. prosince
·
vánoční jarmark
12. prosince
·
vánoční koncert Církevní konzervatoře Opava
Změna programu vyhrazena.
www.zameklinhartovy.cz
Jaroslav Hrubý,
kastelán
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Taktické cvičení
Ve čtvrtek 4.6. 2009 v 9:00 hodin proběhlo na zámku v Linhartovech česko – polské cvičení hasičů. Osm jednotek hasičů z okresu
Bruntál a polského Opolského vojvodství se zapojilo do společné
likvidace požáru střechy památkově chráněného zámku Linhartovy s evakuací osob a materiálu. Požár vznikl zkratem na elektroinstalaci světelného okruhu v půdním prostoru. Všiml si jej (kouře)
kolemjdoucí člověk a ohlásil na tísňovou linku hasičů. Podmínky
cvičení komplikoval špatný přístup do půdního prostoru zámku
(pouze jeden vchod) a nutnost nasazení výškové techniky. Do cvičení se zapojily dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic v Bruntálu a Krnově a dvě dobrovolné jednotky Město Albrechtice a Jindřichov. Z polské strany
přijela jedna profesionální jednotka z Prudniku a tři dobrovolné
jednotky z okresu Prudnik.
Cvičení ověřilo schopnosti velitele řídit zásah při požáru v památkově chráněném objektu, který je značně velký a náročný
na vedení zásahu vnitřním prostorem, samozřejmě také spolupráci a komunikaci mezi českými a polskými jednotkami hasičů.
Na závěr bylo provedeno zhodnocení cvičení a proběhlo setkání
hasičů v základní škole v Městě Albrechticích.
Zúčastněné stanice, technika, a jednotky Integrovaného záchranného systému (IZS)
Složka
Místo dislokace
Technika
HZS MSK Bruntál
P2 Krnov
CAS 24 T 815
AVP 27 T 815
C1 Bruntál
CAS 32 T 815
PPLA MB
VEA Mitsubishi
JSDHO
Město Albrechtice
CAS 24 L 101
CAS 32 T 148
AP 27 T 148
JSDHO
Jindřichov
CAS 24 L101
Policie ČR
Město Albrechtice
Škoda Octavia
KP PSP
Prudnik
SLOp Skoda Octavia
SLOp KIA Sportage
GBA 2,5/16
OSP
Biala
GBA 2,5/16
OSP
Glogowek
GBA 2,5/16
OSP
Lubrza
GBA 2,5/16

Počet cvičících
1+3
1+1
1+1
1+1
1+1
1+5
1+1
1+1
1+3
2
1
1
1+3
1+5
1+5
1+5

V pátek 26. června 2009 dostala naše jednotka vyprošťovací zařízení, které se používá při
vyprošťování zaklíněných osob v havarovaných
motorových vozidlech při dopravních nehodách. Nyní se několikrát týdně schází členové
zásahové jednotky na cvičišti u základní školy,
kde si procvičují rozstříhávání motorových vozidel a poskytování první pomoci. Výcvik bude
v rozsahu 12 rozstříhaných vozidel. Přejme si,
aby nikdo z nás, občanů města, nezažil na vlastní kůži opravdové vyprošťování, na které se my
hasiči nyní cvičíme.
Ing. Petr Křištof,
velitel jednotky SDH Město Albrechtice
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Výběr zajímavostí ze statistiky dopravní nehodovosti v našem okrese
Nehodovost okresu Bruntál za rok 2008
- celkem 1025 dopravních nehod (o 287 méně než v roce 2007)
- 4 osoby usmrceny (o 4 méně)
- 34 osob těžce zraněno (o 2 více)
- 261 osob lehce zraněno (o 45 méně)

Úseky častých dopravních nehod:
Na třetím místě v okrese je úsek nad obcí Linhartovy
- celkem 15 dopravních nehod
- rizikový den sobota
- časový úsek 9.00 – 10.00 hodin
Rekordy řidičů:
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu
- 4,38 promile (rok 2008) Krnov
- 3,93 promile (rok 2002) Bruntál
- 3,70 promile (rok 2003) Bruntál
Překročení 50 km/hod v obci
- 150 km/hod (rok 2007) Město Albrechtice I/57
- 133 km/hod (rok 2004) Bruntál, Opavská ul.
- 122 km/hod (rok 2007) Krnov, Opavská ul.
Zdroj: Statistika dopravní nehodovosti Okres Bruntál
redakce

Základní škola, Hašlerova ul., Město Albrechtice
Školní rok 2008/2009 jsme zahájili dne 3.9.2008 se změnou
na odloučeném pracovišti v Osoblaze, kde pro větší počet žáků
byla zřízena třída pro žáky nižšího stupně.
V průběhu školního roku 2008/2009 jsme měli 89 žáků, bylo
přijato celkově 14 žáků s vyučovacím programem zvláštní škola
nebo ŠVP Hašlerka, školu opustilo odstěhováním 14 žáků. Na konci školního roku opustilo školu 14 žáků základní školy praktické
(11 žáků z 9. ročníku, 2 žáci z 8. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku),
1 žák speciální školy, 3 žáci kursu pomocné školy. Všichni vycházející žáci základní školy praktické byli přijati na střední školy.
Pozitivně hodnotím přístupy pedagogů k žákům, střídání přímé a samostatné práce, metodicky správné vedení vyučovacích
hodin. Konstatuji splnění vyučovacích osnov ve všech ročnících,
kladně hodnotím především maximální individuální přístup
ke všem dětem. Z celkového počtu 58 žáků základní školy praktické na konci školního roku prospělo 15 žáků s vyznamenáním. Pochvaly třídních učitelů (celkově 16) byly žákům uděleny za píli, aktivitu a snahu po lepších vyučovacích výsledcích, pochvaly ředitele
školy (6) byly uděleny žákům za výborné vyučovací výsledky, píli,
aktivitu, vzornou školní docházku, kázeň ve škole a reprezentaci
školy na oblastních soutěžích. Ze závažných kázeňské přestupků
jsme na pedagogické radě, ve výchovných komisích i ve spolupráci
se sociálními odbory řešili pouze velké množství neomluvených
hodin především žáků dojíždějících z Vína, Slezských Rudoltic
a Slezských Pavlovic.
V rámci okresních soutěží mezi speciálními školami okresu
Bruntál se žáci školy zúčastnili recitační soutěže v Krnově, turnaje
ve vybíjené v Rýmařově, turnaje ve stolním tenise v M.Albrechticích, atletického čtyřboje v Bruntále, vědomostní a dovednostní
soutěže Zlatokopové 21. století ve vyhledávání informací v Bruntále a závodu všestrannosti v Bruntále. Těší nás, že žáci naší školy
patří v okrese Bruntál k nejlepším.
Žáci se zapojili do tří zájmových útvarů, sportovní napomáhal
fyzickému rozvoji chlapců, v kroužku dovedných rukou dívky vařily, šily, vyšívaly a společně s kroužkem dovedných rukou se sta-

raly o výzdobu školy.
V rámci environmentální výchovy byly velice úspěšnými akcemi návštěva v ekologické farmě Bellama Holčovice-Jelení a celoškolní výlety do Zlatých hor a ZOO Ostrava. Ochrana životního
prostředí je pedagogickými pracovníky uskutečňována především
pobytem dětí v přírodě, kde se učí přírodu poznávat a získávat
k ní kladný vztah. Vyučování probíhá i na pozemku školy nebo je
organizováno v krásné okolní přírodě. V rámci školního projektu
Den Země žáci všech ročníků sbírali odpadky podél cest na Hynčice a Piskořov, posbírali jsme přes 600 litrů odpadků, především
plastů. Environmentální výchova a ochrana životního prostředí je
vyučována ve všech ročnících, aby žáci mohli získané vědomosti,
dovednosti a návyky přenášet na své sourozence, rodiče a kamarády, aby se kladný vztah k naší přírodě stal samozřejmostí a stylem
všech lidí.
Mezinárodní spolupráci se speciální školou v polském Prudniku jsme rozvíjeli i v letošním školním roce, kdy jsme zorganizovali přátelské utkání ve stolním tenise a v bocce, uspořádali dětské
karnevaly na obou stranách hranic. V březnu a dubnu jsme zorganizovali pracovní dílny zaměřené na tradiční jídla polské a české kuchyně a výrobky z keramiky, soutěžili ve znalostech v rámci
školního projektu Den Evropy. Hlavním cílem je přátelství, tolerance k jiné kultuře národa a obohacování společného kulturního
dědictví. Tuto spolupráci můžeme realizovat díky finanční podpoře Občanského sdružení přátelé speciální školy, které při škole
působí již šestým rokem.
Osvědčila se nám propagace naší školy na veřejnosti (vývěska na ulici Poštovní, články v regionálním tisku, webové stránky
školy), prezentovali jsme se na veřejnosti na vánočním jarmarku,
podíleli jsme se na oslavách Dne dětí.
Nejen žáci, ale i pedagogové se těší na zasloužené prázdniny.
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Mgr. Jiří Kropáč,
ředitel školy

Jeden školní rok na střední škole
Kdybych měla co nejvýstižněji charakterizovat školní rok
2008/2009, asi bych použila slovo úprk, sprint, lavina, divoký tanec. Deset měsíců uplynulo jako jedno tlesknutí, ale práce, která
byla odvedena, by vydala minimálně za školní roky dva.
Takže jen velmi krátce o tom, co všechno pracovníci a žáci naší
školy zvládli.
Začátek školního roku se odehrával v duchu akcí spojených
s propagací školy. Jako první proběhl „Den školy“, který byl určen pro žáky 9.tříd a výchovné poradce základních škol. Akce se
opravdu vydařila. Školu navštívila přibližně stovka žáků z Osoblažska, Krnova a Bruntálska. Žáci naší školy si pro návštěvníky
připravili dovednostní soutěže, provedli je školou, seznámili s nabídkou učebních a studijních oborů, ukázali jim odborné učebny
a pracoviště praktického vyučování. Výchovní poradci měli možnost v rámci informační schůzky se zástupci vedení školy získat
potřebné informace o možnostech studia na naší škole.
Propagace školy pokračovala dále v měsíci říjnu a listopadu naší
účastí na burzách škol v Krnově, Bruntále, Opavě a Jeseníku.
A to vše se dělo současně se zahájením prací na tvorbě školních
vzdělávacích programů studijních oborů Ekonomika a podnikání,
Agropodnikání a učebních oborů Kuchař- číšník, Strojní a automobilový mechanik, Zahradník a Cukrářské práce, podle kterých
bude výuka zahájena od 1. 9. 2009. Učitelé i učitelé odborného
výcviku celých deset měsíců intenzivně pracovali a nelehký úkol
zvládli se ctí. Další velký úkol je však ještě čeká, protože v dalším
školním roce budou muset připravit školní vzdělávací programy
pro další čtyři učební a jeden studijní obor.
V průběhu měsíce listopadu a prosince 2008 začaly práce
na tvorbě a přípravě čtyř projektů na čerpání prostředků z fondů
Evropské unie. Úspěšnost byla 50%.
V březnu byl zahájen česko-polský projekt „Tradiční českopolská kuchyně – přibližování vzdělávací nabídky střední školy
v Prudniku a Městě Albrechticích“ v celkové hodnotě 4 mil. Kč,
který je pokračováním několikaleté spolupráce obou škol a bude
ukončen v listopadu 2009. Projekt byl slavnostně zahájen českopolským divadelním představením „Hrátky s čertem“, které již
od podzimu intenzivně žáci partnerských škol společně nacvičovali. Účast představitelů obou měst na tomto představení je dokladem důležitosti a velkého významu projektu pro obě zapojené
strany.
V měsíci září 2009 zahájíme druhý úspěšný projet zaměřený
na environmentální výchovu „Vybavení laboratoře biochemické
analýzy plodin“.

Leden 2009 začal 10. plesem naší školy a započal maratón s přípravou nové maturitní zkoušky. Jednotliví vyučující museli postupně absolvovat různé vzdělávací aktivity, které i v době prázdnin pokračují e-learningovou formou a budou ukončeny 30. 9.
2009.
A aby všeho nebylo dost, od března 2009 jsme vstoupili do víru
„nového“ přijímacího řízení, které škole přineslo 185 nových žáků.
Školní rok 2009/2010 bychom měli zahajovat s počtem 410 žáků
z celkové možné kapacity školy 440 žáků. Důležité je, že škola
poskytuje vzdělání nejen žákům základních škol, ale také absolventům učebních oborů a veřejnosti. V rámci dalšího vzdělávání ,
v měsíci červnu, úspěšně zvládli závěrečnou zkoušku a získali výuční list dva absolventi dílčích kvalifikačních zkoušek a 38 úspěšných studentů denní a dálkové formy nástavbového studia Podnikání získalo maturitní vysvědčení.
Je samozřejmostí, že při tom všem probíhala teoretická výuka,
žáci se připravovali a úspěšně se zúčastnili odborných a sportovních soutěží, pomáhali při ochraně přírody, pracoviště praktického
vyučování nejen zabezpečovala odborný výcvik, ale školní kuchyně vařila pro 292 strávníků, školní pracoviště Bufet, mimo jiné,
zajišťovalo společenské rauty a objednávky studené kuchyně, pracoviště cukrářů peklo a vyrábělo cukrářské výrobky, kterých nikdy
nebylo dost, opravárenské dílny prováděly menší opravárenské
činnosti pro veřejnost a to vše zvládli zaměstnanci školy společně
se žáky.
Také nesmím zapomenout na provozní pracovníky, kteří měli
to štěstí, že si letos naši školu „vylosovaly“ snad všechny kontrolní
orgány a od podzimu až do jara školou prošla Česká školní inspekce, Inspektorát bezpečnosti práce, kontrolní oddělení Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje a několikrát Okresní hygienická
stanice. Kdybych měla svým zaměstnancům vystavit vysvědčení,
dostali by samé jedničky.
A co o prázdninách? Určitě nebudeme zahálet! Od 1. července
budou prostory školy využívat vzdělávací agentury pro rekvalifikační kurzy, domov mládeže v měsíci srpnu zajistí ubytování sportovním oddílům z města Krnov a Ostrava, školní kuchyně v měsíci
červenci dostane nový ventilační systém za 600 tis. Kč a budova
školy nová okna a dveře za 2 mil. Kč.
Na závěr jen pro připomenutí, že 1. 9. 2009 začíná nový školní
rok! Poděkování všem zaměstnancům školy.
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Lenka Metzlová,
ředitelka Střední školy zemědělství a služeb v Městě Albrechticích

Den dětí a kácení máje v Hynčicích

Akci od samého počátku provázela smůla. Několik dní po postavení máje nám jej nějaký „dobrák“ shodil a sebral májku. Měl
však značné nedostatky v dodržování pravidel této staré tradice,
a proto jsme máj mohli postavit znovu.
V sobotu nás přivítalo deštivé ráno a déšť neustával ani během
dopoledne, kdy jsme ještě dokončovali organizační záležitosti.
Přesto jsme se nevzdali a věřili, že se počasí umoudří. A skutečně. Ve 14.00 hod. vysvitlo toužebně očekávané sluníčko a program
plný soutěží, her a zábavy, který jsme museli trochu upravit, mohl
začít. Přestože připravený program byl velmi pestrý, děti se nemohly dočkat, kdy začne „hon za pokladem“, který měl být původně na začátku. Po vyhlášení „honu“ se s vervou pustily do hledání
trasy, plnění úkolů a hledání pokladu. Za odměnu si mohly celý
poklad, do posledního dukátku, sníst. Příznivci kopané sestavili
dva týmy a zahráli si jen tak pro zábavu. Orientačním závodem,
kterým jsme měli dětský den zahajovat, jsme jej ukončili. Potom
následovalo kácení máje a diskotéka. Takže smůla, která se na nás
od počátku lepila, nás opustila v pravou chvíli a akce se nakonec
velmi zdařila. Na své si jistě přišli všichni zúčastnění. Někteří vytrvalci odcházeli až za ranního kuropění.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Nikole Chovancové a Simoně Dragošové za jejich velmi pěkné a inspirativní taneční vystoupení, kterým náš program zpestřily. Snad tím navnadily své
vrstevníky k tomu, jak využít volný čas.
Velký dík patří také sponzorům, kteří nám přispěli na ceny
do soutěží a tomboly.
Sponzoři: Kofola a.s. Krnov, prodejna p. Solawa, STK Krnov
– p. L. Ondrák, KLM koupelny Kamil Lovás, Zelenina p. Volková, Drogerie p. Hudečková, Potraviny Hynčice p. Cimeráková,

DUHA Pega, TUPPERWARE p. Petreková, fa René Kaňa.
Akce byla dotovaná Městem Město Albrechtice.

Děkujeme
Občané Hynčic děkují pořadatelům akce Den dětí a kácení máje v Hynčicích,
paní Heleně Petrekové, Heleně Petrekové ml. a Silvii Kaňa.
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Helena Petreková

Rekreace v Zálužné
Rekreaci jsme připravovaly od začátku roku, chtěly jsme se jet
podívat do Zálužné, kde jsme už jednou byly, ale hlavně Marcela chtěla navštívit Vítkov, kde v mládí žila, pracovala, narodil se
jí syn. Vyrazily jsme 1. června, Marcela však už bydlela s Láďou
na Hůrce a tak se k nám také připojili a už jsme vyrazili na nádraží.
Vlakem jsme dojeli až do Opavy a dále žlutým autobusem rovnou
před penzion Bílá Holubice. Přes louku jsme už viděli naši chatu.
Ubytovali jsme se v samostatné vilce, kde nás nikdo nerušil
a hned po obědě šly holky na menší vycházku do okolí. Hned nás
přivítaly mlsné kozičky, které ve výběhu mečely. Druhý den ráno
jsme jeli do Vítkova, v tašce měl každý velký řízek místo oběda a už
jsme se těšili, jak nás Marcela povodí po známých. Nejvíc jsme se
však těšili na oslavu narozenin Evy Vlachové a na pohár, na který
nás pozvala. Na náměstí jsme měli rozchod, nakupovali jsme dárky a dobroty. Marcela navštívila známé, domov důchodců. Usadili jsme se v zahrádce cukrárny, zbaštili řízky a dobré zmrzlinové
poháry. Poté jsme navštívili kostel a místní hřbitov, kde Marcela
našla hrob svých rodičů, který si kdysi zakoupili. Nazpět jsme jeli
až v 16 hodin, protože dřív nic nejelo. Přesto jsme nejeli rovnou
domů, ale přes Podhradí a Melč oklikou. Druhý den utekl jako
voda a večer šly holky ještě do Janských Koupelí, kde Marcela kdysi pracovala, ale dneska jsou prázdné a zničené. Třetí den jsme jeli
společně se školou na exkurzi ke Kružberské přehradě. Na Velkém
sedle jsme si dali pivko, obdivovali výcvik horolezců na Dívčí skále. Od průvodce jsme se dozvěděli, že je v přehradě pitná voda pro
Ostravu, nesmí se tam nikdo koupat, v nádrží je 3,5 miliónů kubíků vody, hloubka u hráze je 32 metrů. Nejvíc jsem se bála já, mám
strach z malých prostor, turbína hučela, celá zpocená jsem koukala
pod nohy a nemyslela na to, co by se všechno mohlo stát. Ušlapali
jsme 7 km. Zpět jsme se vrátili rovnou na oběd a odpoledne jsme
se natáhli na válendy, jenom Eva Mlčochová chtěla jít zase večer
na procházku. Jako průvodce se neosvědčila, zavedla by celou partu snad až do Budišova, kam jsme jeli další den. Ládík tam chtěl
navštívit svou sestřenici a tak jsme ho doprovázeli. Žlutým autobusem jsme po obědě vyrazili, Dáša říkala, že se jí o těch autobusech
bude doma ještě půl roku zdát. Ládík vyrazil za rodinou a my jsme
několikrát obešli náměstí, dali si zmrzku i pivko a v restauraci
U Huberta čekali na Láďu. Pozorovali jsme lidi a podle místních

zarostlých chlapů jsme usoudili, že v Budišově není ani holič nebo
kadeřnice. Ládík nám představil svou sestřenici, několikrát jsme
se vyfotili a žlutým autobusem hurá domů. Večer byla u penzionu velká akce, 6 nafukovacích balónů se pomalu plnilo a odlétalo s lidmi na vyhlídkový let. My jsme rekreaci ukončili opékáním
párků a táborákem. Ještě jsme naposledy nakrmili kozičky, šli spáchat hygienu, abychom nepřijeli domů jako barabové - tekla totiž
studená voda! Každá jsme si sbalila tašku a ráno v 6 hodin budíček,
snídaně a v 7 hodin odjezd domů. Pan Urbanský, majitel penzionu,
nás vyprovodil až k louce, poděkovali jsme za pěkný týden a už
nám přijížděl autobus. Kolem 11 hodin jsme už byli v Albrechticích a rekreace skončila slavnostním obědem v kavárně u Wolfa.
Rekreace se vydařila, nezklamalo ani počasí, ale příští rok si chceme zaplavat v moři v Itálii.
„Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!“
Svatava Vorlíčková,
chráněné bydlení Město Albrechtice

Zápis do mateřské školy
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.
Ve dnech 27.4. – 30.4.2009 se uskutečnil zápis dětí do Mateřské
školy v Městě Albrechticích.
K zápisu se dostavilo celkem 32 dětí, které spolu s rodiči mohly
nahlédnout do dění v mateřské škole. Při zápisu každé přijaté dítě
obdrželo dáreček od svých nastávajících kamarádů.
Zápis dětí má stanovena následující kritéria, podle kterých ředitelka MŠ postupuje při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
1. pravidelné očkování dítěte dle očkovacího řádu
2. trvalý pobyt dítěte v obci, v které MŠ sídlí
3. dosažení věku 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku
4. délka docházky do mateřské školy
5. zaměstnanost rodičů
6. datum podání žádosti
Dle vyhlášky č. 43/ 2006 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka
MŠ rozhoduje o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního

pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to s přihlédnutím k daným kritériím.
Je důležité se zmínit o odstavci č. 4 této vyhlášky, kdy se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce
školní docházky před zahájením školní docházky. Pokud nelze
dítě v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout
z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého
pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
Pro školní rok 2009/2010 bude mateřskou školu navštěvovat
celkem 104 dětí, kterým bude zajišťovat výchovně vzdělávací proces 8 pedagogických pracovnic, včetně provozního personálu.
Náš výchovně vzdělávací proces vychází ze školního vzdělávacího programu:
„Kdo si hraje nezlobí aneb s pohádkami tam i zpět, obletíme
celý svět“
Na této cestě bude děti provázet Kašpárek náš kamarád, se kterým se vydáme na cestu letem světem, do současnosti a do přírody.
Těší se na vás vaši kamarádi a celý kolektiv zaměstnanců MŠ.
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Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Transformační záměry
Dne 5.3.2008 rada kraje usnesením č.169/6012 rozhodla o zahájení procesu transformace organizace Krajánek, příspěvková organizace a zároveň rozhodla o předložení žádosti o dotaci projektu
„Chráněné bydlení Krajánek“ do 1. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013,
prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb.
S přípravou na transformaci organizace Krajánek bylo započato
již 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 klienty. Naše žádost byla
na KÚ MSK v Ostravě vyslyšena a dne 20.12.2007 usnesením
č.21/1821 rozhodlo zastupitelstvo kraje svěřit tento nemovitý majetek do správy Krajánku, p.o., Město Albrechtice.
Transformace zařízení Krajánek bude probíhat ve dvou fázích.
V první fázi, která je obsahem projektu „Chráněné bydlení Krajánek“, bude zrekonstruována vila v Městě Albrechticích na službu
chráněného bydlení pro 10 – 12 současných uživatelů organizace
Krajánek. Stavebními úpravami by v objektu vznikly 2 – 3 bytové
jednotky určené pro chráněné bydlení s možností dále byty využí-

vat pro podporu samostatného bydlení. Je zde počítáno i s částečnou koedukací jednoho z bytů, kde by mohly bydlet s muži i ženy.
Pokoje v bytových jednotkách budou 1 – 2 lůžkové. Součástí každého bytu bude sociální zařízení, kuchyň a obývací pokoj. Byty
budou v přízemí a v 1. patře vily. S realizací přestavby vily by se
mělo začít na konci r. 2008 a dokončení je plánováno nejpozději
do března r. 2010.
Následovat by pak měla druhá fáze transformace, která se však
již bude připravovat v průběhu realizace první fáze. V této druhé
fázi dojde k přebudování stávajícího objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu pro přibližně
20 osob. Proto bude potřeba snížit stávající kapacitu zařízení, kdy
po odchodu klientů do chráněného bydlení je nutno řešit situaci
dalších asi 10 uživatelů. Jednou z možných cest je zastavení příjmu
nových uživatelů za přirozeně uvolněná místa. Druhá fáze transformace by měla být realizována do roku 2013. Realizací obou fází
dojde k celkové transformaci sociálních služeb poskytovaných organizací Krajánek, příspěvková organizace, Město Albrechtice.
Mgr. Miloslav Juráň,
ředitel

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Lucie Nováková
Kateřina Teichmannová
Barbora Hermanová
Jiří Horák

nar. 02.02.2009
nar. 07.03.2009
nar. 23.03.2009
nar. 24.03.2009
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Izabela Šimková
Vojtěch Babík
Barbora Tupá

nar. 04.05.2009
nar. 28.05.2009
nar. 31.05.2009

Základní umělecká škola Město Albrechtice
po domluvě děti po obědě vyzvednou z mateřské i základní školy
a po skončení výuky si rodiče děti vyzvednou do domácí péče.
Výuka probíhá hravou formou, děti rozvíjejí své dovednosti
a seznámí se s hudbou, tancem i výtvarným projevem.
Starší žáky vyučuje v tanečním oboru p. uč. Barbora Šenfeldová, ve výtvarném oboru – ŠIKOVNÉ RUČIČKY – p.uč. Alena
Křištofová.
V letošním roce vyhlásilo MŠMT taneční přehlídky a soutěže dechových nástrojů a pěvecké hlasové výchovy.

Základní umělecká škola Město Albrechtice,
Tyršova 1, příspěvková organizace
pobočky – Třemešná, Sl. Rudoltice, Jindřichov, Osoblaha, Holčovice
INFORMACE
Zřizovatelem ZUŠ je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Učitelé s odbornou kvalifikací vyučují:
obor: -hudební – hra na klavír, elektronické klávesy (keyboard),
housle, violoncello, kytaru, zobcové flétny, trubku, bicí a také pěveckou hlasovou výchovu.
- výtvarný, taneční a dramatický.
Existují různé pedagogické směry a školy. Nelze říct, která
z nich je nejlepší. O školách, o postupech a metodách se hodně
diskutuje. Naší škole je blízká taková škola a takový směr, jehož
hlavním cílem je pomoci kterémukoliv dítěti, bez ohledu na jeho
věk, vrozené schopnosti, vyjádřit se hudbou, pohybem, kresbou,
pocítit radost z tvoření, vzbudit v něm fantazii, zájem, zvídavost.
My učitelé můžeme dětem usnadnit složitou cestu do světa
umění.
Nabízíme výuku pro nejmenší děti, školáky i dospělé.
Paní uč. Alena Křištofová vyučuje v dopoledních hodinách
„RODIČE A DĚTI“ – rodiče a jejich děti se aktivně účastní pohybové a výtvarné lekce. Systematicky se tak kolektivně podílí
na rozvíjení schopností svých dětí.
Paní uč. Monika Galušková a A. Křištofová vyučují přípravné
výchovy pro obor hudební, taneční, výtvarný a dramatický.
Aby rodičům usnadnily starosti s docházkou, p. učitelky si

Veřejně uděluji pochvalu a poděkování za reprezentaci školy
a města učitelům – Martinu Schubertovi, Janě Sedláčkové a Barboře Šenfeldová.
Veřejně uděluji pochvalu a poděkování za umístění v soutěžích a za reprezentaci školy a města žákům:
Terezce Lovásové – zobcová flétna - 1. místo v regionálním kole
Pavlovi Hanusovi – trubka – 1. místo s postupem do kraje
Markétě Strýčkové – zobcová flétna – 2. místo v regionálním kole
v pěvecké hlasové výchově Elišce Jančové – 2. místo v regionálním kole
Kristýně Solawové – 1. místo v regionálním kole, 3. místo v krajském kole
Barboře Dudkové – 1. místo v regionálním kole, 2. místo v krajském kole
Tereze Chlebovské – 3. místo v regionálním kole
Elišce Rollerové – 2. místo v regionálním kole
Johaně Handlířové a Marii Čechové – účast v taneční přehlídce
Děkuji ředitelům základních škol našeho regionu za celoroční spolupráci a také za to, že umožňují našim učitelům vyučovat
v prostorách škol. Tím dětem odpadá komplikované dojíždění
a mohou se věnovat umění v místě nebo poblíž bydliště.
Pokud máte zájem o studium na naší škole, můžete kontaktovat kolegy osobně v ZUŠ M. Albrechtice nebo telefonicky na čísle 605 038 758.
v Třemešné vyučuje p. uč. Andrea Vajdíková
ve Sl. Rudolticích – p. uč. Alena Křištofová, Andrea Vajdíková
v Jindřichově – p. uč. Jana Horáčková
v Osoblaze – p. uč. Monika Galušková, p. uč. D. Nosek
v Městě Albrechticích – p. řed. Jana Fojtová, p. uč. Martin Schubert, p. uč. Petr Meca, p. uč. Barbora Šenfeldová a již výše uvedení učitelé.
Za kolektiv učitelů přeje KRÁSNÉ PRÁZDNINY S PÍSNIČKOU
Jana Fojtová,
ředitelka ZUŠ
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Střípky z farnosti
Díky projektu Adopce na dálku naše farnost už 5. rokem podporuje dívku Marušku na Ukrajině. Tatínek tam každý rok o prázdninách jezdí s mládeží pomáhat lidem, kteří tyto projekty (adopce
na dálku, důstojný život a letní tábory pro děti...) ve spolupráci
s Charitou Ostrava realizují.
Letos bylo potřeba vypomoci již dříve, a tak se rozhodl vzít nás
s sebou. Vyrazili jsme v pondělí 5.5.2009 v 18 hodin. V Hranicích
na Moravě jsme ještě přibrali Martina s jeho maminkou. Cestovali jsme celou noc a v úterý nad ránem jsme překročili ukrajinské
hranice. Asi v 8:30 jsme dojeli do Tjačiva. Ohlásili jsme se u otce
Petra Kremnického a šli na mši. Ve městě jsme si vyměnili peníze
(americké dolary na hrivně – ukrajinská měna) a po přivítání jsme
pokračovali dál na cestě do hor do Usť-Čorné, na místo našeho
působiště.
Byli jsme ubytováni v domově pro seniory při klášteře sester
(bydlí tam i paní Irina, která ještě umí česky a s chutí si s námi
zazpívala naše písničky). Řidiči si po cestě potřebovali odpočinout,
ale my jsme si šli prohlédnout okolí města. Nejvíce nás zaujala legrační minibanka a pekárna s vysokým komínem.

chat ujít. Zajímavý byl i výlet na bazar – trh do Lopuchova. Na takovém trhu se dá koupit všechno - od jídla, oblečení, elektroniky,
kol až po živá prasátka a kuřátka a všechny domácí produkty.

Most přes řeku Tereblju u Koločavy ...

Platí zákaz koupání ...
Ve středu jsme se spolu se sestrami zúčastnili pouti v horské
vesničce Německé Mokré (všechny místní názvy jsou psané azbukou – ukrajinsky a německy). Zde jsme také byli pozváni na hostinu s biskupem Milanem. Moc nám chutnalo jejich národní jídlo
- holubci (zelí s rýží zabalené v zelném listu).
Po návratu jsme hráli karty. Další dny už byly pracovní, pomáhali jsme, kde bylo třeba. Čistili jsme odpad, opravili komín, skládali dřevo do velké kotelny a odváželi nepořádek z kůlny, opravovali tam podlahu atd... Samozřejmě jsme ale našli čas i na to, abychom se seznámili s vesnicí a také si hráli u řeky. Velký úspěch měl
náš koncert v domově důchodců (v budinku), české písničky se
ukrajinským důchodcům velmi líbily.
Každý den jsme chodili na mši svatou a k našemu údivu se naučili i brzy zpívat ukrajinské zpěvy k bohoslužbám..
V neděli byl naplánován výlet do města Tjačiva. Nejvíce nás
tam zaujal houpací most. Procházku po něm jsme si nemohli ne-

Koncert pro babičky a dědečky
V úterý po práci jsme u rybníka zachraňovali pulce. Ve středu
jsme absolvovali další výlet, tentokrát na Synevyrské ozero (jezero). Okolní příroda je tam všude nádherná. Cestou jsme potkávali
krávy, které se volně procházejí bez pasáka podél cesty, a tak se
stalo, že nám málem jedna skočila pod auto.
V pátek nastal čas loučení. Ještě jsme si udělali zastávku v Tjačivu a hurá domů. Na slovenských hranicích jsme se zdrželi téměř 2,5 hodiny, protože si nás všechny pohraničníci dopodrobna
prohlíželi. Brzy ráno v sobotu 16. 5. jsme konečně dorazili šťastně
domů.
Kristián a Norbert Jedelští

Zároveň přijměte pozvání

na setkání s papežem Benediktem XVI.,
který přijede do České republiky.
Naše farnosti pojede autobusem na celodenní zájezd do Brna v neděli 27. září 2009.
Bližší informace budou včas uveřejněny, cena asi 400 Kč.
Všichni jste srdečně zváni !!!
Mgr. Marcel Jedelský,
jáhen
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FK AVÍZO
Jarní sezona FK Avízo Město Albrechtice byla spojena s problémem, jak zajistit dostatek finančních prostředků pro provoz šesti
družstev. Původní návrh na odstoupení z divizní soutěže neprošel,
tak se hledalo jiné řešení. Spočívalo v tom, že soutěž dohrajeme
a pokud divizi zachráníme, přenecháme ji klubu SFC OPAVA.
Tento klub nám na dohrání soutěže poskytne potřebné finanční
prostředky. Toto řešení přijala Valná hromada 20. února.
Jakých výsledků dosáhla naše mužstva na jaře?
Muži A se v divizi pohybovali stále kolem středu tabulky, nakonec získali 42 bodů a při pasivním skóre 39:50 obsadili konečné
6.místo. V mužstvu pravidelně nastupovalo 12 základních hráčů
včetně dvou brankářů, nejlepším střelcem na jaře byl Tkadleček
(hostování z Opavy) se čtyřmi brankami.
Muži B měli za úkol udržet okresní přebor, což se jim bez potíží
podařilo, když na jaře získali tak jako na podzim 17 bodů. Celkově
34 bodů a poměr branek 49:47 stačilo na 9. místo. V mužstvu často nastupovali dorostenci, kteří měli v nohách dopolední utkání
a bylo to znát. Nejlepším střelcem mužstva byl dorostenec Kyška
s pěti brankami.
Dorostenci se na jaře proti podzimu neustále zlepšovali, v závěru se vrátili dlouhodobě zranění hráči a soutěž zakončili dvěma výhrami, což ale neodvrátilo sestup z krajské soutěže. I zde byl
nejlepším střelcem Kyška s pěti brankami. Starší žáci ve svém prvním roce v krajské soutěži podali spolehlivé výkony a ziskem 29
bodů a poměrem branek 45:44 obsadili 8. místo, což považujeme
za úspěch. Nejlepším střelcem byl Drahotuššký s pěti brankami.
Mladší žáci hráli na jaře velmi pěkný fotbal a výsledky byly ještě lepší než na podzim. Celkový zisk 45 bodů a kore 74:33 stačil
na obsazení pátého místa. Nejlepšími střelci byli Boček s 12 a Caisberger s 11 brankami. Obě družstva žáků se těšila velké podpoře
rodičů a příznivců, kteří doprovázeli naše nejmladší i na hřiště
soupeřů.
Přípravka po celé jaro držela čtvrté místo, nakonec získala 42
bodů s poměrem branek 96:52. Nejlepšími střelci byli Hrabovský
s 11 a Ondra Novák s 9 brankami.

Za úspěchy všech mužstev je třeba vidět obětavou práci trenérů
a vedoucích mužstev. Výbor FK Avízo děkuje tímto G.Santariusovi, Martinu Lhotkovi, Radku Kalovi, Martinu Víchovi, Romanu
Bočkovi, Petru Kmínkovi, jakož i celé skupině pořadatelů při jednotlivých utkáních.
Jaká bude situace na podzim 2009? Výbor FK Avízo ve složení
Ivan Polách – předseda, Roman Boček, Petr Bártek, Petr Lapuník
a Mgr.Jiří Kropáč odsouhlasil přihlášky mužů a dorostu do okresního přeboru, žáků starších a mladších do krajské soutěže a přípravky do okresního přeboru. V jednání jsou ještě možnosti zapojení mužů B a mladší přípravky.
Na závěr sezony se družstva zúčastnila několika turnajů. Na tradiční – již 36. ročník Štítu Albrechtic – odjela výprava složená
výhradně z našich kmenových hráčů a jen trochu štěstí při proměňování šancí jim zabránilo v umístění mezi nejlepšími třemi.
Přípravka vyhrála turnaj v Chomýži, žáci se ve Slezských Rudolticích umístili na 2.místě z osmi účastníků, proběhl 1. ročník turnaje
mladších žáků „Memoriál Dušana Ondrášcha“ a již podruhé se
v červenci zúčasnili naši žáci turnaje v maďarském Kaposváru.
S ukončením účasti našich mužů v divizní soutěži, kde jsme
hráli bez přestávky plných 16 let, skončil v našem kolektivu
na vlastní žádost i Antonín Mura. Jeho jméno je zapsáno poprvé
v kronice na jaře roku 1983, kdy přichází z PS Ostrava nejprve
jako hráč, později jako trenér a funkcionář v našem FK. Odehrál
za naše mužstvo v krajských soutěžích 73 mistrovských utkání
a dal v nich 11 branek. Na jaře 1986 pro zranění již hraje málo, ale
o to více pracuje jako trenér – nejprve u mužů B, později u mužů
A. Stává se stálým členem výboru FK, získává kvalifikaci trenéra licence A a v roce 1993 přivádí mužstvo mužů do divize, kde
hrálo až do této sezony. Výbor FK Avízo děkuje Antonínu Murovi
za 26 let obětavé práce pro náš oddíl ve všech funkcích, hlavně pak
ve funkci trenéra a předsedy FK Avízo. Přejeme mu hodně dalších
sportovních úspěchů v novém působišti – v divizních Mikulovicích.
Josef Zikl
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci 2009
Emilie Morongová, Anna Bartošová, Milan Kuřec, Antonie Poloková, Hana Šírová, Jaromír Strakoš, Anna Horňáková, Marta
Lisická, Milada Lysoňková, Olga Zombkovská, Helena Hrtoňová,
Mária Mrkvová, Marta Nohejlová, Antonie Pešková, Alois Tupý,
Johana Švehlová, Anna Kunická, Jan Radoň, Jindřiška Sedláčková,
Zdeněk Šebela, Olga Foldynová, Alena Bodnárová, Jan Gajdoš, Jan
Kudela, Rudolf Vyroubal, Zdeňka Partschová, Anna Vojkůvková,
Drahomíra Tichavská, Jiří Fof, Viktor Hud, Josef Petrek, Božena
Hradilová, Božena Kvasnicová, Vladimír Cikánek, Anna Kozáková, František Kobliha, Milan Janošec, Milan Kalmus, Jiřina Sekaninová, Ingrid Škereňová, Emilie Pelková, Gabriela Bezděková
Jubilantům v měsíci srpnu 2009
Roman Haluza, Lubomír Jordán, Stanislav Novák, Emilie Rogalová, Štefánie Němcová, MUDr. Jiří Šupík, Antonín Mrkva, Marie
Pilecká, Jana Galuszková, Miroslav Lyčka, Anna Halešová, Slavina
Šafaříková, Miroslav Kamenár, František Lakomý, Metoděj Měrka,
Helena Vojáčková, Rostislav Kurfürst, Marie Hanslíková, Jiří Křištof, Jindřich Kolárovček, Božena Sošková, Petr Mlčoch, Jarmila
Zapletalová, PhMr. Jiří Kutálek, Helena Kaperová, Margit Musilová, Alena Paluchová, Marie Římanová, Miroslav Šinal, Miroslav
Vyroubal, Anna Jahodová, Josef Křižnan, Drahomíra Vašendová
Jubilantům v měsíci září 2009
Eva Kudelová, Zdeněk Slonka, Soňa Mazurová, Anna Boháčová,
Ing. Pavel Oršulík, Karel Suda, Václav Dybalík, Mária Michálková, Jiří Hudeček, Jaromír Němec, Ludmila Blahutová, Marie Cigošová, Jiří Rossmanith, Ludmila Michalčíková, Ing. Vlastimil
Sedláček, Dagmar Zahálková, Milada Ciastoňová, Radomír Vydra, Jiřina Martinková, Božena Nekudová, Zdeňka Orlíková, Karel
Blažek, Světlana Kadlecová, Drahoslav Topič, MUDr. Vlasta Zendulková, Václav Richtár, Jaromír Synek, Veronika Tarabíková, Jan
Leskovjan

Jubilantům v měsíci říjnu 2009
Marie Adamová, Antonia Hesková, Stanislav Moravec, Květuše Spíšková, Emília Petreková, Milada Vyhlídalová, Miroslava
Budinská, Jiří Hrubý, Hedvika Šobrová, Albín Boháč, Anna Kahovcová, Helena Pavelková, Alena Kuklová, Ing. Věra Vaverová,
Jiří Kobliha, Marie Kurfürstová, Jozef Šporik, Bohumil Barbořák,
Terezie Dudková, Emilie Fiedorová, Jitka Blažková, Božena Kurfürstová, Eva Lošťáková, Jaroslav Paciorek, Stanislava Svobodová,
Vlasta Klegová, Emilie Tesařová, Alena Hlavíková, Štefanie Bílková, Ing. Milan Košulič, Pavlína Fialová, Radomír Hrubý, Dana
Trnavská, Katarina Holubová
Jubilantům v měsíci listopadu 2009
Anna Palmová, Zdeňka Zlámalíková, Božena Šaňáková, Olga Nádvorníková, MVDr. Karel Galuszka, Renata Placková, Anna Parchavá, Marta Vyhlídalová, Anna Hájková, Marcela Peksová, Anna
Ivanovová, Marie Kuřecová, MUDr. František Prejda, Antonín
Menzel, Alžběta Molinková, Libor Navrátilík, Karel Cyprich, Drahomír Jurčík, Růžena Tillová, Marie Okapalová, Dagmar Vopelková, Ing. Ondřej Maršalský, Marie Dvořáková, František Jahoda,
Hilda Šimčíková, Jaroslav Kurečka, Václava Kosová
Jubilantům v měsíci prosinci 2009
Marie Musiálková, Františka Jančíková, Radmila Petříková, Josef
Kutý, Olga Sedlářová, František Trnavský, Marie Hudečková, Josef
Kolner, Dana Kuřecová, Augusta Vařejková, Milada Michailidisová, Dušanka Rosnerová, Adolfína Šebelová, Antonín Titz, Bořivoj Zahradník, Eva Tomanová, Růžena Čížková, Jaroslav Mužík,
Eduard Višňovský, Vladimír Hrabal, Eva Foldynová, Dušan Kalaš,
Zuzana Maršálková, Antonín Smolík, Hana Valičková, Božena
Frančáková, Anna Kubalová, Alžběta Maňáková, Hana Řídká

Krnov a okolí
V podhůří Jeseníků – Krnov a okolí
V pokladně Městského úřadu je
k prodeji nabízena kniha „V podhůří Jeseníků – Krnov a okolí“,
kde naleznete tipy na výlet z našeho blízkého okolí. Kniha obsahuje
zajímavé informace a fotografie.
Prodejní cena je 125,- Kč.
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Stručný průvodce &
mapy & fotografie
Severní Morava
a Slezsko
Stručný průvodce byl vytištěn v rámci
edice turistických regionů České republiky. Obsahuje turistickou mapu
našeho kraje s přesným zakreslením
zajímavých turistických cílů a krátkým
popiskem. Prodejní cena je 30,- Kč. Zakoupit jej můžete v pokladně Městského úřadu.

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

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle
8.00 – 12.00
informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111

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

Ortopedie
Po, čt, pá 8.00 – 12.00
Urologie
Út
8.00 – 13.00

Poruchová telefonní čísla městského úřadu
- kabelová televize a internet 775905138 Holub,
777781194 Hlaváček
- veřejné osvětlení 777781197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554637365 Adámková
- vodovodní řad 731157690 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
Městské koupaliště
Po-ne
Vstupné: děti 20,-Kč
dospělí 30,-Kč

9.00 – 19.00

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
Úterý
8.30 – 12.30
Středa
8.30 – 12.30
Čtvrtek
8.30 – 12.30
Pátek
8.30 – 12.30
Telefon 554 652 528

Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici

Gynekologie
Po, čt
7.00 – 14.30
Interní amb.
Út
St
8.00 – 12.00

12.30 – 14.30
12.30 – 14.30

Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková
Tel. 554 652 206
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
10.00 – 12.00

12.30 – 15.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti

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

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 16.00

ČMSS a.s. (Liška)
Kancelář v budově pošty
Pondělí
9.00 – 11.30 13.30 – 16.00
Telefon 605 765 541

MUDr. Eva Němcová
Tel. 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
Čtvrtek
7.30 – 11.00
Pátek
7.30 – 11.00

13.00 – 14.30
13.00 – 14.30 kojenecká poradna

Ortopedická ambulance
MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00

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

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