ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

3/09

Vážení spoluobčané,
přiblížil se nám konec roku a nastal čas na krátkou rekapitulaci roku 2009. Na konci srpna byl úspěšně dokončen projekt s názvem „ Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“,
o němž jste byli podrobněji informováni v předchozím čísle.
V rámci projektu „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“ byla realizována výstavba víceúčelového hřiště v našem
městě, která byla dokončena v srpnu 2009. Víceúčelové hřiště je
možné využívat celoročně – v letních i zimních měsících – pro
celou řadu sportů, od malé kopané, přes florbal, tenis, badminton,
volejbal, košíkovou až po hokej či bruslení. Sportoviště je volně
přístupné, jeho využívání je bezplatné. Na realizaci projektu byla
získána dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko ve výši 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu, jejichž celková výše byla 2.663.173,-Kč, z čehož vlastní podíl
města činí 199.738,-Kč.
Další projekt, který bude zrealizován do konce letošního roku je
„Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice”, který je dotován z OPŽP. Byla získána dotace ve výši 22.227.908,- Kč
a celkové náklady projektu jsou 34.708.852,- Kč. Na dofinancování vlastního podílu bude naše město zatíženo úvěrem u ČSOB
na dobu deseti let.
Na začátku listopadu započala kompletní rekonstrukce části

komunikace na ulici Bedřicha Smetany, jejíž rozpočet se vyšplhal
na částku 3,5 mil. Kč a bude plně hrazena z rozpočtu města.
Rádi bychom v roce 2010 pokračovali v získávání dotací pro
naše město a chtěli bychom udržet tempo, které se doposud daří,
i když současná ekonomická recese se již začíná projevovat i v rozpočtu našeho města. Máme připraveno několik velkých projektů,
jako například další etapa kanalizace (vilová čtrvť), rekonstrukce
stravovacího zařízení v ZŠ, výstavba střediska hasičské a záchranné služby a výstavba tolik potřebného sběrného dvora. Co se týče
menších projektů, jedná se zejména o výstavbu chodníků kolem
komunikace I/57 a také bychom se chtěli pustit do rekostrukce
náměstí ČSA, která se bude týkat zejména přerostlé a nevyhovující zeleně a také bychom chtěli dokončit výměnu oken v mateřské
škole. Jak sami vidíte, plány jsou velké, ale vše je závislé na vývoji
daňových přijmů, které z větší části tvoří rozpočet města.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních
svátků, dětem hodně dárků pod stromečkem, všem občanům hodně zdraví, spokojenosti a úspěšný vstup do nového roku 2010.
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Luděk Volek,
starosta

Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu
Na 24. zasedání zastupitelstva města dne 25. června 2009 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
-	smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
Město Albrechtice a vítěznou firmou KARETA s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, s cenovou nabídkou 3.496.544,- Kč včetně
DPH na akci „Rekonstrukce ul. B. Smetany Město Albrechtice.
-	změnu operačního systému „KEO“ na Městském úřadě
v Městě Albrechticích a jeho nahrazení operačním systémem
„GINIS“ od firmy GORDIK.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
-	uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 3 OPŽP – individuální projekty mezi SFŽP ČR a Městem Město Albrechtice, kdy
předmětem smlouvy je poskytnutá podpora v rámci OPŽP,
prioritní osa 1-1- Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 – Snížení
znečištění vod, podoblast podpory – 1.1.1. Snížení znečištění
z komunálních zdrojů na akci: „Dostavba kanalizačního systému Města Město Albrechtice“.
Na 25. zasedání zastupitelstva města dne 24. září 2009 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
-	zřízení dočasného sběrného dvora v areálu firmy p. Josefa
Žídka v Městě Albrechticích od 1.1. 2010.
-	Příspěvek na neinvestiční náklady za rok 2008 ve výši 4.000,Kč za žáka Základní školy v Městě Albrechticích.
-	Smlouvu na veřejnou zakázku na vypracování tendrové doku-

mentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby, zpracování
a podání žádosti SFŽP a autorský dozor na akci: „Odpadové
centrum Města Albrechtice“ mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, a vítězným uchazečem firmou ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, Zlín, za cenu
492.000,-Kč bez DPH.
-	Souhlas s projektem a smlouvu na veřejnou zakázku pod názvem: „Slezsko bez hranic – rozhledny a vyhlídková místa“
mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, a vítězným uchazečem firmou Enterprise plc, s.r.o.,
Jeremenkova 485/13, Ostrava – Vítkovice, za cenu 93.350,-Kč
+19% DPH celkem 111.086,50,-Kč.
-	Smlouvou úvěru č.2357/09/5138 na dofinancování výstavby
kanalizačního systému ve výši 15,-mil. Kč mezi Městem Město Albrechtice a Československou obchodní bankou, a.s., se
sídlem Radlická 333/150, Praha 5.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
-	žádost p. Martina Stibůrka, Opavice 53, Město Albrechtice,
o příspěvek – dotaci na zřízení vrtané studny
Na 26. zasedání zastupitelstva města dne 22. října 2009 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
-	uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Město Albrechtice
a THT s.r.o. Starohradská 316, Polička na dodávku 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 30 – Tatra 815 6 x 6.2
za celkovou cenu 7.882.203,-Kč vč. DPH.
-	Smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Informace z města
Město Město Albrechtice pořádá
dne 28. prosince 2009

Vánoční koncert s ohňostrojem
Akce se uskuteční v kostele Navštívení P. Marie v 16.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Obnova kapličky v Biskupcích
Stav účtu k 31. 10. 2009 byl 14.912,50 Kč.
Možnost posílat finanční dar je do 31. 3. 2010 na účet 155949106/0300, VS 20103326
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Rozšíření kanalizační sítě
Výběrové řízení na zhotovitele stavby: „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice“ vyhrála z celkových sedmi
uchazečů firma KARETA s.r.o., Bruntál. Komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek jmenovaná zastupitelstvem města
vybrala a doporučila zadavateli z předložených nabídek uchazečů
a podle vypsaných soutěžních kritérií (celková cena díla a termín
výstavby) uzavřít smlouvu s výše uvedenou firmou. Po schválení výběrového řízení SFŽP byla dne 4.6.2009 s vítěznou firmou
podepsána smlouva. Dne 27.7.2009 bylo stavební firmě předáno
staveniště a zahájena stavba kanalizace. V souladu s uzavřenou
smlouvou provádí v subdodávce částečně výstavbu kanalizace firmy DIOS spol.s.r.o., Šternberk a LB 2000 s.r.o., Olomouc. Celková
cena díla je 34.399.452,- Kč včetně DPH. Předání zhotoveného díla
objednateli včetně všech dokladů potřebných ke kolaudaci je stanoveno na 23.11.2009.
Připomínám, že se jedná o zhotovení kanalizace z PVC o průměrech DN 300 a 250 a celkové délce cca 3,5 km na ulicích: Č. Legií, Vodní, B. Němcové, Krátká, B. Smetany, Polní, Nábřežní,
U Koupaliště, Pod Hůrkou. Na této kanalizaci bude realizováno
100 přípojek o celkové délce 450m. Na kanalizaci byly zjištěny
3 případy (na ul. B. Němcové RD na p.p.č. 885, ul. Vodní RD p.p.č.
826 a 828), kde tyto objekty nebude možno napojit gravitačně
a bude nutné, aby si majitelé zajistili přečerpávání splašků do šachty na přípojce, nebo provedli úpravu vnitřních rozvodů kanalizace.
Kanalizační přípojky ve většině případů jsou ukončeny plastovou šachticí o profilu DN 400 s litinovým poklopem na veřejné
části pozemku. Umístění šachtice bude písemným protokolem
odsouhlaseno s majitelem připojované nemovitosti a pověřeným
pracovníkem provádějící firmy. Připojit se na kanalizaci mohou
občané a organizace až po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby,
které se předpokládá v průběhu ledna 2010. Napojení na kanalizaci je třeba předem projednat s provozovatelem kanalizace, Služby

obce Město Albrechtice s.r.o., s p. Berkovcem, tel. 554652241, který
stanoví podmínky připojení. Dotazy ke kanalizaci je možno směrovat na tajemníka městského úřadu Ing. Vaveru tel. 554637392.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl občany našeho města upozornit na nebezpečí související s prováděním stavby – otevřené výkopy, bláto, prach, zvýšený provoz stavebních mechanizmů apod.,
které budou stavbu doprovázet a nelze je úplně eliminovat. Tím
zároveň občany prosím o pochopení a trpělivost. Věřím, že v době,
kdy budete tento článek číst, budou rozkopané komunikace uvedeny do původního stavu.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Semafor
V rámci zvýšení bezpečnosti chodců na průjezdním úseku silnice I/57 ul. Krnovská v Městě Albrechticích bylo zastupitelstvem

města rozhodnuto o zakoupení a instalaci bezpečnostního zařízení
tzv. „semaforu“ na ul. Krnovské před křižovatkou s ulicí Tyršova.
Jedná se vlastně o klasický semafor vybavený řídicí jednotkou s radarem, který reaguje na rychlost přijíždějících vozidel. Na semaforu svítí stále „červená“ a v případě, že vozidlo přijíždí povolenou
rychlostí, semafor přeblikne na „zelenou“ a vozidlo může projet.
V případě, že vozidlo přijíždí vyšší než povolenou rychlostí, na semaforu zůstává svítit „červená“ a vozidlo je nuceno před semaforem zastavit a vyčkat na „zelenou“. Před vlastní realizací semaforu
bylo nutno nechat zpracovat projektovou dokumentaci a tuto odsouhlasit Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Severomoravského kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Brno, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Ostrava a po jejich kladných vyjádřeních požádat
o vydání rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Tato „papírová válka“ nám
zabrala šest měsíců. Vlastní realizace semaforu proběhla koncem
září a 8.10.2009 byl semafor předán a uveden do provozu.
Na výstavbě se podílela firma Technické služby Krnov, která
provedla osazení stožáru a připojení na rozvody elektro, firma
Značky Morava a.s. Krnov provedla vodorovné a svislé dopravní značení a vlastní dodávku a montáž semaforu, řídicí jednotky
a radaru provedla firma Autron s.r.o., Jablonec nad Nisou. Celkové
náklady nepřekročí částku 230 tis. Kč.
Věříme, že instalace tohoto bezpečnostního zařízení přispěje
ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v daném úseku a hlavně
dětí přecházející z města do základní umělecké školy, do „vilovky“
a zpět.
Ing.Hynek Vavera,
tajemník
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Střednědobý plán sociálních služeb – komunitní plánování
Práce na tvorbě střednědobého plánu
sociálních služeb pokračuje. Proběhly 6.
schůzky pracovních skupin. Pracovní skupina pro děti, mládež, etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi a jiné osoby
se sešla ve Slezské diakonii, sociální asistence Krnov, kde jsme se seznámili s jejich
prací a pomocí rodinám. Pracovní skupina
se soustřeďuje na volnočasové aktivity dětí, je připravován dotazník pro děti a mládež. Slezská diakonie podala projekt na rozšíření
služby sociální asistence pro rodiny a děti na území Albrechticka,
kde by byly poskytovány služby rodinné asistence.
Pracovní skupina pro seniory, zdravotně postižené občany
a osoby pečující o osobu blízkou vypracovává SWOTT analýzy,
výstupy analýz jsou podkladem pro tvorbu střednědobého plánu

sociálních služeb. Dále se připravuje dotazník pro seniory. Je navázán kontakt s Charitním domem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromějského ve Městě Albrechticích, který nabízí
možnost využití volné části budovy pro vznik domova pro seniory.
Poslední schůzky pracovních skupin se konaly v komunitním
centru Základní školy Město Albrechtice.
Zástupci sociálních služeb prezentovali své služby na Adventním setkání dne 4.12.2009 na náměstí ve Městě Albrechticích. Připravili si výrobky s vánoční tématikou, svou přítomností přispěli
k příjemně strávenému odpoledni.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílí a podíleli na komunitním plánování Albrechticka. Všem přeji do dalšího roku hodně zdraví a pohody.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Veřejná služba
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o institutu veřejné
služby pro občany pobírající příspěvek na živobytí dle zákona č.
111/2006 Sb. o hmotné nouzi.
Výkon veřejné služby byl ve Městě Město Albrechtice zahájen
v měsíci červnu 2009, kdy nastoupilo 5 občanů, každý odpracoval
bez nároku na odměnu 4 pracovní dny, tj. 32 hodin. Tuto svou aktivitu poznali na výši dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku
na živobytí, který jim byl zvýšen o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem. V měsíci červenci a srpnu praco-

valo 7 občanů, v měsíci září 8 občanů, v měsíci říjnu pracovalo již
15 občanů. Veřejná služba je vykonávána v Technických službách
Město Albrechtice, kde občané pracují na úklidu města. Dále tito
občané pracují v organizacích města, např. v základní a mateřské
škole, kde provádějí úklidové a pomocné práce. Jejich práce je také
využívána pro přípravu akcí, které pořádá Město Město Albrechtice.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Do knihovny on-line

V letošním roce se knihovně podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury ČR na rozšíření knihovnického programu. Program
KPWIN SQL umožňuje čtenářům a uživatelům knihovny on-line
přístup do katalogu knihovny a čtenářského konta, takže každý
návštěvník webových stránek si může doma zjistit, zda konkrétní
titul naše knihovna vlastní a zda je volný nebo vypůjčený. Čtenáři
mohou nahlédnout i do svého čtenářského konta. Tyto možnosti
naleznete na webových stránkách knihovny: www.knihovnamestoalbrechtice.cz, kde najdete i základní informace o knihovně, knihovní řád, krátkou historii, provozní dobu, poplatky, fotogalerii.

Jedná se zatím o zkušební provoz, stránky se ještě dotvářejí.
Současně doplňujeme katalog o záznamy starších knih a knihy
označujeme čárovými kódy, abychom mohli v co nejkratší době
spustit plně automatizované půjčování.
Na leden příštího roku připravujeme dětskou čtenářskou soutěž o zajímavé ceny. Podrobné informace o soutěži naleznou děti
na webových stránkách knihovny, v kabelové televizi a na letácích
ve třídách.
Dagmar Horáková,
vedoucí knihovny
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Linhartovské kulturní léto
Zahájení sezóny Linhartovského kulturního léta opět nabídlo mnoho nových expozic a velice pestrý kulturní program. Zámeckou zbrojnici vybavenou zbraněmi z depozitáře krnovského
muzea, myslivecké trofeje zapůjčené panem Jiřím Čížkem z Města
Albrechtic.
Expozici pod názvem Lahve, flašky, sklenice nám zapůjčil Jaromír Dohnal z Krnova. Mapuje období od dob Rakousko - Uherska
až do konce dvacátého století.
Děti si mohly prohlédnout výstavu 1544 kusů plyšových medvědů, medvídků i medvíďat od paní Svatavy Ryparové z Klokočí.
K vidění bylo také nepřeberné množství zvonků, zvonů i zvonečků
ze sbírky paní Dany Kutálkové z Prahy. Bez povšimnutí nezůstaly
ani prostorové práce vytvořené dětmi na téma „Máme rádi zvířata.“

muzika z Krnova, ti všichni přilákali na zámek velké množství návštěvníků. Zajímavé byly také letošní trojvernisáže nabízející každý měsíc nové výtvarné techniky a zajímavé umělce nejen od nás,
ale také ze zahraničí. Závěr sezóny jistě zpestřila autogramiáda
naší nejznámější ilustrátorky dětských knih paní Edity Plickové.

Pětimetrová žirafa, o poznání menší lev či medvěd, obohatili
sbírku již vystavených modelů z předešlých let. Další novinkou pro
návštěvníky byla expozice poštovnictví, kterou nám zapůjčilo Poštovní muzeum v Praze a Vyšším Brodě.
Zajímavé předměty poštovnictví byly doplněny výstavou poštovních známek Miroslava Vyroubala z Města Albrechtic a pohlednicemi Jiřího Petra z Krnova. Podle návrhu Tomáše Kaliny
vytvořila Česká pošta příležitostné razítko s platností až do konce
října.
Cizokrajný původ měla výstava mušlí Josefa Podhájského
z Hradce Králové.
I kulturní program na zámku byl velice pestrý a mnoho akcí se
uskutečnilo nad rámec připraveného programu. Velikonoční jarmark, pasování na prvňáčka, absolventský koncert Martiny Jalamasové, noční prohlídka zámku, divadlo Klauniky z Brna, koncert
mladých hudebníků skupiny Alchemy a jejich hostů, cimbálová

Organizátoři připravují v těchto dnech tradiční vánoční jarmark na 5. prosince. Celou úspěšnou sezónu završí 12. prosince
vánoční koncert pěveckého sboru Církevní konzervatoře z Opavy.
Letošní sezóna byla velice úspěšná, svým rozsahem sbírek i návštěvností se řadí zatím k těm nejlepším.
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Jaroslav Hrubý,
kastelán

Z činnosti hasičů…
19. září jsme pořádali již 3. ročník „Memoriálu Petra Šolce“
v požárním útoku, tentokrát v areálu hasičů na ulici Opavická.
Letos se této soutěže zúčastnilo celkově devět družstev mladých
hasičů, z toho dvě družstva z Polska, a to OSP Lubrza a OSP Dytmarow.Polští hasiči kvůli používání jiné techniky útoku byli zvlášť
hodnoceni. Výsledky soutěže byly následující:
Kategorie mladší
Celkové pořadí
1
2
3

Družstvo
Janovice
Slezské Rudoltice
Město Albrechtice

Výsledný čas
17,65 s
21,22 s
27,86 s

Kategorie starší
Celkové pořadí
1
2
3
4

Družstvo
Leskovec nad Moravicí
Krnov
Janovice
Město Albrechtice

Výsledný čas
16,28 s
17,41 s
18,16 s
30,92 s

Družstva Polska
Celkové pořadí
1
2

Družstvo
OSP Dytmarow
OSP Lubrza

Výsledný čas
34,88 s
39,38 s

V tomto roce se podařila velká věc, a to ve spolupráci s polskou
stranou v Prudniku, když byl schválen zpracovaný společný projekt na nákup dvou nových hasičských aut, financovaný z 90% Evropskou unií. V dubnu se již pracovalo na úspěšné realizaci tohoto
projektu, zpracovávaly se technické podmínky pro zadání výběrového řízení na nákup auta. Součástí tohoto projektu bylo pořádání dvou společných taktických cvičení. Jedno se konalo v červnu
na zámku v Linhartovech a druhé v říjnu v blízkosti Prudniku.
Naše strana rovněž pořádala společné setkání mladých hasičů, a to
současně s „Memoriálem Petra Šolce“. V září proběhlo výběrové

řízení a jako vítěz tohoto výběrového řízení byla vyhlášena THT
Polička, jedna z největších firem v ČR, která se zabývá výrobou nových hasičských aut. Tato firma na základě výsledků výběrového
řízení dodá v měsíci lednu cisternovou automobilovou stříkačku
CAS 30 - T 815 6 x 6.2 Terrno. Bude se jednat o první auto v naší
republice v tomto provedení, osádku bude tvořit šest lidí, vozidlo
bude osazeno nerezovou nádrží na vodu o objemu 8 500 l a nerezovou nádrží na pěnidlo o objemu 520 l. Téměř veškeré vybavení
bude zcela nové, naše strana dodá pouze 6 ks dýchacích přístrojů, dva hliníkové kufry (lékárnička, nářadí), savice a radiostanice.
Výbavu bude tvořit lanový naviják o síle 12 tun, asanační lišta,
elektrocentrála, osvětlovací stožár, přetlakový ventilátor, motorová
pila, plovoucí čerpadlo, sada hliníkových žebříků, kompletní sada
hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS, která je určena
pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, sada zachytávačů
airbegů, sada vakuových dlah atd. Celková cena vozidla i s výbavou bude okolo 7 800 000,- Kč. Mohu říci, že to bude velice pěkný
dárek pro naše hasiče a minimální předpokládaná doba životnosti
je 14 let.
V současné době naši hasiči mají již vlastní internetové stránky,
kde se můžete dozvědět, pokud budete mít zájem, mnoho zajímavostí. Internetová adresa je:
www.hasicimestoalbrechtice.webnode.cz
Ing. Petr Krištof,
velitel jednotky

Svoz komunálního odpadu
Vážení občané,
jako firma zajišťující ve Vaši obci svoz komunálního odpadu,
bychom Vás rádi informovali o úpravách a nových službách pro
rok 2010.
I. Svozové dny v roce 2010
4.1.2010 - pondělí odpoledne
Hašlerova, Odboje, P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská,
Č. legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní, Opavická,
Nemocniční, Jirásková, nám. Míru, nám ČSA, Vodní, Slezská, Krnovská, Osvobození
5.1.2010 - úterý dopoledne
Biskupce, Piskořov, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Linhartovy, Opavice
5.1.2010 - úterý odpoledne
K Čapka, P. Nováková, Tyršova, Pod Lesem, Dvořáková, Na Pastuši, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, B. Smetany, Polní, Krátká, B.
Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, Pod Koupalištěm
6.1.2010 - středa
Hynčice, V Sadě, veškeré nádoby o objemu 1100 l
Uvedené svozové dny pak zůstávají pro celý rok 2010 a to v každém lichém týdnu!

II. Informace k otevření sběrného dvora
Od 9.1.2010 pro Vás bude v Městě Albrechticích nově otevřen
sběrný dvůr.
Místo: ulice Osvobození 50, areál společnosti Josef Židek
Provozní doba:
každé úterý od 12:00 hod. – 18:00 hod.
každou sobotu od 8:00 hod. – 12:00 hod.
Do sběrného dvora můžete přinášet následující odpady:
objemný odpad jako starý nábytek apod., lednice, mrazáky, televizory,monitory a drobné nebezpečné odpady jako barvy, obaly od
barev a olejů, oleje.
III. Možnost nákupu sběrných nádob
110 l nádoba plechová
929,- Kč
120 l nádoba plastová
759,- Kč
1100 l nádoba plechová 10.210,- Kč
1100 l nádoba plastová 7.123,- Kč
ceny jsou uvedeny včetně DPH
V případě zájmu o nákup nádob volejte na bezplatnou linku
800 100 207.
Po závazné objednávce pro Vás budou nádoby připraveny ve sběrném dvoře do 7 pracovních dnů.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví do nového roku 2010.
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Tradice v mateřské škole
Již v mateřské škole se děti seznamují s českými a světovými tradicemi. Je to jeden z cílů našeho školního vzdělávacího programu
a jeho výchovného projektu „S pohádkami tam i zpět obletíme celý
svět.“
V letošním školním roce si opětovně děti ze třídy U SLUNÍČKA připomněly jednu ze světových tradic - Halloween, den duchů a strašidel. V této třídě se také děti seznamují hravou formou
s angličtinou, a tak už i proto seznámení s tímto svátkem k tomu
neodmyslitelně patří.
Děti se na tuto tradici vždy velmi těší, neboť si ji můžou naplno
prožít v mateřské škole i s přespáním.
Nebylo tomu jinak ani letos. Děti ze třídy U SLUNÍČKA a nejstarší děti ze třídy U KLAUNA se už nemohly dočkat tolik očekávaného dne, kdy Halloween show, aneb Strašidlácké běsnění,
vyvrcholí.
V den této třídní akce děti již od samotného rána vydlabávaly
dýně a společně pak přihlížely, jak jejich p. učitelky H. Blažková
a P. Šlorová vyřezávají do dýní nejrůznější strašidelné obličeje. Dýňové lucerny se povedly, a tak už jen zbývalo je rozmístit v prostorách školní zahrady. Dětem se moc líbily a p. učitelky od dětí sklidily pochvalu. V letošním roce se nám sešlo dýní hned několik, a to
především za přispění rodičů dětí a také samotných zaměstnanců
školy. Zahrada tak večer mohla být rozzářená světýlky v plné kráse. Dýně byly přichystány, zbývalo vyzdobit třídu, nachystat slavnostní tabuli a také tajně připravit pro děti stezku odvahy.
K večeru jsme se pak opětovně s dětmi sešli v MŠ a v 18.00 hod.
HALLOWEEN SHOW vyvrcholila s přizvanou Míšou Růžičkovou
a jejím programem – Strašidel se nebojíme. Pro děti to bylo velké

překvapení, o kterém vůbec nevěděly. Míša společně s Hopsalínem
děti pořádně roztancovala. Po hodinovém tancování a soutěživém
hraní si děti na přání mohly zatancovat s Míšou tolik vytoužené
Žirafátko, které v loňském školním roce společně se svými třídními učitelkami secvičily a také s ním vystupovaly v místním parku
při oslavách dětského dne. Po ukončení programu nás čekal slavnostní přípitek s občerstvením, které si děti samy připravily.
Počasí nám v tento den nepřálo – pršelo. Měli jsme obavy, zda
se naše strašidlácké běsnění městem uskuteční. K večeru přestalo
pršet a my jsme mohli ve strašidláckých kostýmech vyjít do ulic.
Na cestu jsme si svítili lampiony. Cestou jsme dělali pořádný rachot, že lidé otvírali okna a dívali se, co se to ve městě tak pozdě večer děje. Pod okny jsme lidičkám zazpívali písničky o strašidlech,
a to nejen v češtině, ale i v angličtině. S veselou jsme se vraceli zpět
do MŠ, kde už na děti čekala cesta za pokladem čarodějnice, pavoučnice a kostlivce. Na stezku odvahy se děti moc těšily. Všichni
dokázali svůj strach překonat a dojít tak až k samotnému pokladu.
Každý byl na sebe pyšný, že cestu zvládl a pevně ve svých ručičkách
svíral získaný poklad. Pak již následovala večerní diskotéka s průběžným občerstvením. Bylo už dosti pozdě, děti již byly unavené,
postupně uléhaly do připravených postýlek a při usínání u dětského filmu Casper si nechaly zdát krásné sny o prožité akci.
Děkujeme touto cestou všem rodičům, kteří byli vstřícní a pomohli nám při přípravách této náročné, ale úžasné akce. Tak zase
někdy příště s novými kamarády.
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Helena Blažková

Půdní vestavba, vše je hotovo…
Od myšlenky využít půdu historické budovy školy k vybudování odborných učeben až k její úspěšné realizaci uplynulo hezkých
pár let. Původní záměr z konce 80. let minulého století dostal reálné obrysy úspěšným podáním projektu do 1. kola výzvy pro oblast
podpory 4.1. Rozvoje venkova (školství a volnočasové aktivity)
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ
Město Albrechtice“.
Jak se podařilo záměry uvedené v projektu uvést do života,
o tom se mohli jako první přesvědčit v den slavnostního zahájení
provozu ve čtvrtek 3. září 2009 všichni, kdo přijali pozvání zřizo-

Foto: Milan Pokorný
vatele nebo vedení školy. Prostředí vybudované pracovníky firmy
Ingenia pana ing. Romana Václavíka a jeho subdodavateli splňuje
nejnáročnější požadavky kladené na kvalitu stavební části, technického vybavení i estetiky školního prostředí.
Od počátku školního roku 2009/2010 jsou žákům školy, rodičovské veřejnosti i účastníkům akcí organizovaných pracovníky
Městského úřadu Město Albrechtice souvisejícími s naplňováním

cílů uvedených v městském komunitním plánu k dispozici nové
prostory.
Díky finanční podpoře z evropských fondů získané prostřednictvím Regionální rady Moravskoslezsko ve výši 92,5% uznatelných nákladů a úhradě zbývajících nákladů z prostředků zřizovatele školy mohou žáci a učitelé, ale i další zájemci o celoživotní
vzdělávání z řad široké veřejnosti využívat ke svému vzdělávání
a zájmové činnosti krásné prostory i moderní výukové prostředky
v celkové hodnotě přes 20 milionů korun.
K 17 kmenovým třídám, k nadstandardnímu vybavení pro výuku tělesné výchovy a ke stávajícím odborným učebnám hudební
výchovy, dílen, výtvarné výchovy, dvěma učebnám informatiky
a výpočetní techniky, chemie a fyziky přibyly učebny pro výuku
cizích jazyků, informační a komunitní centrum s proměnnou
kapacitou místo od 30 do 60 účastníků sloužící k pořádání besed a k prezentacím projektů zpracovaných žáky. Zvýšil se počet
dataprojektorů ze 3 na 6, interaktivních tabulí z 1 na 3. Změny
grafiky i jejich redakčního systému doznaly webové stránky školy.
Kabelové rozvody internetu do všech učeben a kanceláří školy byly
posíleny o signál šířený WiFi, a tak lepší uplatnění najde 30 notebooků získaných z projektu pro žáky, stejně jako 24 notebooků
pro učitele. Prostřednictvím služeb nabízených www.iskola.cz se
nabízejí rodičům i učitelům rozšiřující možnosti ke zrychlení vzájemné komunikace.
Dobrá věc se podařila. Poděkování patří všem, kdo se jakkoliv
o ni zasloužili. Těm, které bylo vidět víc, ale i těm, kteří se „jen“
každodenně podíleli na nerušném chodu školy bez ohledu na probíhající stavební a dodavatelské práce, tedy všem pedagogickým
pracovníkům, žákům a zejména správním zaměstnancům. Další
podrobné informace ze života školy můžete najít na www.zsma.cz.

Foto: Milan Pokorný
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Karel Knapp,
ředitel školy

Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2
Víte, že…
•	na škole jsou žáci vyučováni podle čtyř vzdělávacích programů
- v praktické škole jsou žáci vyučováni podle Osnov zvláštní školy pro 1.-9. ročník, které schválilo MŠMT ČR, č.j.
22 980/97-22 ze dne 20.6.1997 s platností od 1.9.1997
-o
 d 1.9.2007 jsou žáci 1.,2.,3. a 6.,7.,8. ročníku základní školy praktické vyučováni podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu Hašlerka platného od 1.9.2007,
č.j.ZŠ/190/2007/Kr
- v e speciální škole jsou vyučováni žáci podle Vzdělávacího
programu pomocné školy a přípravného stupně PŠ, který
schválilo MŠMT ČR č.j. 24 035/97-22 platného od 1.9.1997.
Žáci tohoto kursu jsou vyučováni podle upraveného učebního
plánu 10 vyučovacích hodin týdně (čtení / psaní, počty a věcné učení).
-n
 a odloučeném pracovišti v Jindřichově jsou vyučováni žáci
podle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy
(MŠMT ČR č.j. 15 988/2003-24).
•	v současné době je na škole 62 žáků a 12 žáků kursu pomocné
školy
•	zřizovatelem školy je od 1.10.2001 Moravskoslezský kraj
•	ředitelem školy je od 1.8.1989 Mgr. Jiří Kropáč, potvrzen
ve funkci Radou kraje z října 2009 na dalších pět let.
•	součástí školy je školní družina, která má ranní i odpolední
provoz
•	součástí školy jsou i dvě odloučená pracoviště
a) jedna třída v Jindřichově v budově bývalé školní družiny
b) d
 vě třídy (pro nižší a vyšší stupeň) v budově Základní školy

v Osoblaze
•	na škole v odpoledních hodinách pracují čtyři zájmové útvary
(kroužek domácích prací, sportovní kroužek, nepovinný předmět angličtiny a počítačový kroužek)
•	při škole je vytvořeno Občanské sdružení přátelé speciální školy, které především financuje školní i mimoškolní aktivity žáků
školy
•	již šestým rokem na velmi dobré úrovni spolupracujeme se Zespólem Szkól Specjalnych v Prudniku (pravidelně pořádáme
workshopy, výstavky prací žáků, soutěžíme v kopané, stolním
tenisu, bocce, při neformálních setkáních s pracovníky polské
školy si vyměňujeme zkušenosti s prací s mentálně postiženými
žáky)
•	každým rokem v rámci environmentální výchovy sbíráme pohozené odpadky především plastové lahve podél cest směrem
na Hynčice a Piskořov
•	žáci jsou nadšenými sběrači kaštanů, letos nasbírali přes 700 kg
•	škola pořádá dva turnaje ve stolním tenisu (utkání proti speciální škole Prudnik a okresní přebor žáků speciálních škol)
•	součástí oslav Dne dětí bývá na škole mimo jiné i pobyt na farmě Bellama
•	škola se zúčastňuje vánočních jarmarků na náměstí
•	na okresních soutěžích a přehlídkách speciálních škol patříme
k nejlepším
•	většina našich žáků se do školy těší
Mgr. Jiří Kropáč,
ředitel školy

Střední škola zemědělství a služeb aneb Pořád se něco děje
Kdo říká, že ve škole je nuda? Z pozice člena pedagogického
sboru mohu naprosto upřímně konstatovat, že dění u nás velmi
často připomíná zrychlený film. Už se blíží čtvrtletí a mnohým
z vyučujících přijde, že je to jako včera, co jsme 1. září přivítali
studenty zpět ve školních lavicích. Kam se všechen ten čas poděl?
Posuďte sami:
1.10. 2009 se konal každoročně pořádaný Den školy. Současní
studenti na sebe vzali role zkušených průvodců a představili zvědavým potenciálním zájemcům o zdejší studium prostředí ško-

ly. Mohli tak nahlédnout do tříd, kde právě probíhala výuka, ale
i např. do nově upravené posilovny, která pro mnohé po náročném
dni v lavicích znamená příjemnou relaxaci.
A protože i výchova tělesná je součástí vzdělávání, konal se 21.
9. pro naše studenty Sportovní den. Netradiční disciplíny vyžadovaly týmovou práci, zručnost, fyzickou kondici a vhodně zvolenou
strategii. Tyto pak přinesly zúčastněným sladkou odměnu.
Učni oboru Kuchař-číšník měli 21.-22. 10. plné ruce práce, když
pomáhali s organizací 2. ročníku soutěže Potravinářský výrobek
Moravskoslezského kraje 2009. Odborná komise totiž zasedala
právě v naší škole a bylo třeba přichystat degustační porce přihlášených vzorků a všechny potraviny profesionálně prezentovat odborníkům z oblasti gastronomie.
Iniciativu a podnikavost našich studentů velmi rádi vítáme,
proto jim vedení školy umožňuje připravit si pro ostatní studenty zábavné dny. 27. 10. tak nastal pod taktovkou třídy I. a II. E
Akční den v lese. Po hromadném výstupu do lesa v oblasti Žáry
čekala na všechny série náročných úkolů – poznávání zvířecích
stop, rychlostní běh v náročném terénu či stavba největší hranice
ze suchých větví. Studenti se do boje pustili s překvapivou vervou
a nadšením a celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu.
A co je ještě před námi? Jen namátkou vybírám z blížících se
akcí: 16. 12. se bude konat Den otevřených dveří, který poradí žákům a jejich rodičům s výběrem vhodného oboru. A ke kulturnímu vyžití v Městě Albrechticích určitě přispěje 11. školní ples, jenž
roztančí hosty 15. 1. 2010. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni.
Mgr. Lucie Richtárová
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Stavební úpravy nemocniční vily
Pokračující transformace sociálního zařízení pro zdravotně
postižené Krajánek v Městě Albrechticích se v poslední době rozběhla skutečně naplno. Konečně začaly stavební práce na bývalé
nemocniční vile. Ta po provedené rekonstrukci bude sloužit jako
chráněné bydlení pro 11 současných uživatelů z domova Krajánek.
Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, zhotovitelem jsou
Slezské stavby Opava s.r.o.
Po podepsání smlouvy mezi těmito subjekty došlo přímo
na místě dne 18.9.2009 k předání staveniště a hned následující
den začaly stavební práce naplno. Celá stavba by měla být realizována během 92 dnů, t.zn. do 20.12.2009. Pokud se to skutečně
podaří, bude to pro uživatele Krajánku ten nejkrásnější vánoční
dárek. Zahájení stavby pro ně bylo velmi silným impulsem, velmi
se o ni zajímají, několikrát týdně sledují,co je na stavbě nového
a jak se doslova mění před očima. Po dokončení budou ve vile 2
byty pro 6 a 5 uživatelů. V jednom bytě budou 3 dvoulůžkové pokoje a ve druhém 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový. Do budoucna
počítáme,že v některém z pokojů budou bydlet i ženy. Ke každému
bytu patří společný obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení. Vše
bude samozřejmě vybaveno novým nábytkem a spotřebiči. Celý
objekt bude bezbariérový, součástí stavby je i nový výtah. Mezi
obyvateli tohoto chráněného bydlení tak mohou být i zdravotně
postižení upoutaní na vozík.
Současně se stavebními pracemi však finišují i přípravy vybraných uživatelů na přestěhování a zvládnutí nových životních situací. Vše probíhá pod vedením pracovníků v sociálních službách
současného domova Krajánek, kteří s nimi přejdou a budou žít
i v novém typu služby. Zde se v daleko větší míře uplatní jejich samostatnost a seberealizace. Dle vypracovaných kritérií předpokládaných dovedností a schopností a vytipování možných krizových
situací se pravidelným nácvikem učí, jak tyto nové situace zvládat.
Velkým příkladem jim v těchto snahách mohou být i ženy –
uživatelky chráněného bydlení Harmonie, které již nějaký čas sa-

mostatně bydlí v rekonstruované lékárně a v domcích typu Okal,
postavených nad koupalištěm po povodních. Zařízení Harmonie
bude totiž sociální služby v oblasti Albrechticka zastřešovat, poněvadž po sloučení s bývalým ústavem v Jindřichově se od 1.1.2010
slučuje i s organizací Krajánek. Všichni věříme, že současně probíhající transformační proces bude pokračovat a že všichni uživatelé se stanou pevnou součástí našeho krásného města, jak bývalo
i doposud zvykem. Vždyť i oni si jistě zaslouží plnohodnotný život
a my všichni, kteří s nimi žijeme a pracujeme, jim to určitě chceme
usnadnit. Někdy stačí i úsměv a trochu porozumění.
Mgr. Miloslav Juráň,
ředitel Krajánku

Poděkování
Klub důchodců v Městě Albrechticích děkuje městskému úřadu a zastupitelům města za finanční podporu v roce 2009.
Květoslava Vondráková

Klub důchodců v Hynčicích
V dubnu letošního roku jsme získali registraci ministerstva vnitra a Klub důchodců v Hynčicích se tak osamostatnil. Setkáváme
se 1x měsíčně v klubovně, což je bývalá pošta, kterou jsme si svépomocně zútulnili.
Naše první velká samostatná akce byl zájezd na hrad Sovinec
a nedaleký Jiříkov. Abychom zaplnili autobus, zúčastnili se i někteří důchodci z M. Albrechtic. Počasí nám přálo, a tak jsme dorazili na hrad mezi prvními návštěvníky. Průvodce nás zajímavým
způsobem seznámil s historií hradu a pro spestření prohlídky nám

herci v dobových kostýmech předvedli krátké humorné scénky.
Protože jsou mezi námi zahrádkář, navštívili jsme nedaleké
„Arboretum Paseky“, kde jsme si po prohlídce zakoupili skalničky. Naším dalším cílem se stala Pradědova galérie v Jiříkově, kde
jsme si prohlédli dřevořezby mistra Halouzky, které jsou zapsány
i v Guinnessově knize rekordů. Na zpáteční cestě jsme se občerstvili v restauraci „Koliba“ a pak už jsme zamířili domů.
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Marie Vitásková

Národní park Jeseníky pomůže vyřešit řadu věcí
Již 4.000 občanů podpořilo svým podpisem petici na podporu
vzniku Národního parku Jeseníky.
Většina těchto hlasů byla získána v našich horách a zkušenosti z několika velkých veřejných akcí ukazují, že veřejnost vnímá
téma vyhlášení národního parku (dále jen NP) převážně pozitivně. Občané Města Albrechtic mohou petici podepsat v Městské
knihovně na ulici Nemocniční 6. Podrobné informace o petici
a o NP Jeseníky jsou k dispozici na www.actaea.cz Petice zatím
není časově omezena.
Proč vlastně petice vznikla a proč je zapotřebí vyhlásit národní park? Petiční iniciativu organizuje skupina občanů, kteří
aktivně působí v Jeseníkách. Hlavním cílem této veřejné kampaně je zlepšení praktické ochrany přírody v našich horách, zlepšení
možností využití finančních prostředků ze strany státu a fondů EU
a podpora udržitelného rozvoje Jeseníků.
Příroda Jeseníků je jedinečná, evropsky významná a zaslouží si
proto odpovídající a kvalitní formu ochrany a péče. Jedná se zejména o mimořádně zachovalé a rozsáhlé horské lesy, unikátní jesenickou arkto-alpínskou tundru, rašeliniště apod. Nachází se zde
mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně takových, které
se jinde v ČR a ani ve světě nevyskytují.
Současný stav praktické ochrany přírody v Jeseníkách je neuspokojivý a potýká se s několika zásadními problémy. Týká se
to jak nedostatečné osvěty a informovanosti obyvatelstva i turistů,
tak nedostatečné ochrany vzácných lokalit před neukázněnými
turisty. Na praktickou ochranu chybí finanční prostředky i lidské
kapacity. Jedná se také o zarůstání unikátní vysokohorské tundry
nepůvodní borovicí klečí, která vytlačuje vzácné jesenické druhy
a omezuje přirozené přírodní procesy. Jde ale i o další zásadní
věci: o udržitelný rozvoj regionu, který přírodu Jeseníků nepoškodí a zachová ji pro další generace. Tzn. rozvoj založený na kvalitě
služeb a na ekologicky šetrném turismu. Současná forma ochrany prostřednictvím CHKO tyto problémy neumožňuje efektivně
řešit. Realizace vhodné varianty NP naopak tyto problémy řešit

pomůže.
Je zapotřebí zdůraznit, že NP Jeseníky je koncepčně navrhován zcela jinak než NP na Šumavě či v Krkonoších, abychom předešli tamním problémům. Předpokládá se, že NP bude na území
neobydleném, tzn. mimo obce, a bude zahrnovat zbytky divoké
a zachovalé přírody, zejména v centrální části Hrubého Jeseníku. Zjednodušeně řečeno od rašeliniště Skřítek přes hlavní hřebeny a masivy až po Obří skály na jesenické straně. Rozloha NP
by tedy měla činit pouze cca 25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky.
Předpokládá se zde jiný způsob řešení problematiky kůrovce než
na Šumavě, tzn. že by zde neměl být uplatněn režim bezzásahovosti, který je hlavním důvodem sporu na Šumavě. V Jeseníkách
je také zapotřebí klást větší důraz na realizaci udržitelného rozvoje
regionu.
Realizací této varianty NP by nedošlo k případnému omezení života v obcích, ani k omezení současných turistických stezek
v horách. Na většině území dnešní CHKO Jeseníky a předpokládaného NP by byl stále povolen sběr lesních plodů, podobně
jako je tomu dnes.
Petice je určena Parlamentu ČR a Ministerstvu životního prostředí, které si již nechalo zpracovat odbornou studii vyhodnocující možnosti vyhlášení NP Jeseníky. Dosud největším úspěchem
petice byla pracovní návštěva pana ministra životního prostředí, RNDr. Ladislava Mika, dne 15. 9. 2009. Součástí bylo jednání
se starosty obcí CHKO Jeseníky v Karlově Studánce. Výsledkem
jednání bylo mj. to, že ministerstvo zpracuje první oficiální dokument k možnému vyhlášení NP Jeseníky a v polovině listopadu jej
rozešle všem významným subjektům (obce, Lesy ČR, kraje, myslivci) k připomínkám. Od toho se bude odvíjet další diskuse.
Petiční výbor petice na podporu vzniku NP Jeseníky uvítá spolupráci občanů. Kontakt: ondrej.bacik@centrum.cz.
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Ondřej Bačík ml.,
zástupce petičního výboru

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
„Albrechtický PUCHÝŘ“
Turistický oddíl TJ M.Albrechtice ukončil letošní sezonu poslední vycházkou Jelení - M. Albrechtice (11 km) a zároveň uspořádal valnou hromadu pro letošní rok.
Prostředím pro ukončení sezony se stal Lesní statek Bellama
s.r.o. pana Jiřího Čížka.
Po prohlédnutí sbírek z afrického kontinentu, účasti na výlovu
rybníka a ochutnání kulinářských specialit bylo možné projednat
stanovené body valné hromady TO.
1. Hodnocení akcí TO v roce: Bylo zorganizováno celkem
10 akcí, při kterých účastníci ušli celkem 111 km a zúčastnilo se
jich celkem 538 turistů, kromě toho se navíc na Nový rok a na květnový sdružený výšlap na chatu Annu dostavilo dalších 712 občanů
z M. Albrechtic i širokého okolí. Uspořádali jsme i společenskou
akci Turistické šibřinky. Oproti roku 2008 to je zvýšení jak kilometrů, tak počtu účastníků o celou třetinu.
2. Členská základna: Trvalý zájem o turistiku se významně promítá i do počtu členů TO.
Zatímco rok 2008 jsme končili počtem 86 členů, nyní má turistický oddíl zapsaných 127 osob. Během roku bylo u 8 osob členství
zrušeno, takže dospělých turistů je 100, mladých turistů do 15 let
je 13 a čestných členů je 6. Čili celkový stav představuje 119 členů, kteří mají zaplacen roční příspěvek. Kromě toho evidujeme
11 osob, významných sponzorů naší činnosti. Věříme, že v příštím
roce se náš počet opět rozšíří.
3. Hospodaření oddílu: Hlavním příjmem oddílu jsou vybrané členské příspěvky v celkové výši 21.300,- Kč Dále jsou to mimořádně ceněné dary sponzorů ve výši 13.800,- Kč a příspěvek
od OVČSTV ve výši 4.000,- Kč a příspěvky na cestovné pro použití
autobusu a vlaku ve výši 3.370,- Kč.
Díky těmto příjmům jsme mohli zajistit již výše jmenovaných
10 akcí, včetně dalších provozních nákladů tak, abychom si ještě
vytvořili určitou finanční zálohu pro příští rok, který chceme turisticky dále rozšířit a obsahově zkvalitnit, aby byl pro účastníky opět
zajímavější a přitažlivější.
4. Rámcový plán na rok 2010: Plánujeme uspořádání 10-11 akcí

s několika novými cíli jako je Karlova Studánka, Praděd, Petrovy Boudy, Biskupská kupa, Svinný potok, Karlovice, Šelenburg Úvalno rozhledna, Drakov a případně – Beskydy, Javoříčsko, Javorník, Otmuchov.
V plánu je i navázání recipročních vztahů a návštěv s turisty
z Trutnova. Významnou společenskou akcí pro celou TJ je již tradiční Sportovní ples.
5. Vyhodnocení turistů - diskuse - závěr: Ocenili jsme všechny
mladé turisty za mimořádné úsilí při zdolávání obtížných úseků
našich cest, ale i 70% až 100% účast dospělých turistů, ovšem poděkování patří všem, kteří se vycházek účastní a tím prospívají svému zdraví, pohodě v krásné přírodě a přátelství.
Závěrem chceme poděkovat sponzorům: p. Huserovi, Dr. Sedláčkovi, Dr. Šupíkovi, Dr. Tobiáškové, Dr. Kutálkovi, Dr. Juráňové,
Dr. Galuškovi, Dr. Weissové, p.Wellmanovi, p. Blahušovi, p. Urbanovi, dále OVČSTV, p. J. Čížkovi, p. Adámkové, p. Volkové, p. Cágové, LČR - Ing. Závodnému, Ing. Sosíkovi, Ing. Rollerovi, p. J. Vyhlídalovi za krásné melodie.
Dále poděkování patří Ing. K. Handlířovi, předsedovi TJ za organizační pomoc, V. Strakošové za mimořádnou organizační práci,
J. Šlagorové za vedení pokladny a Z. Šlagorové za vedení kroniky
a psaní plakátů, v neposlední řadě patří poděkování MÚ M. Albrechtice a tajemníkovi OVČSTV p. J. Urbanovi za náklonnost
a organizační pomoc.
Do roku příštího, přejeme všem pevné zdraví a neutuchající
chuť pohybovat se co nejčastěji po cestách, které otevírají brány
poznání, přátelství a kochání se krásami přírody a hist. památek.
Únava a případné puchýře i nepřízeň počasí nás nemohou odradit
od dalších kilometrů a jistě povedou k opětovnému překonání letošního čísla osobokilometru.
Albrechtickému PUCHÝŘI, rekreační turistice a turistům, přeje do příštího roku hodně dalších kilometrů, výbor turistického
oddílu TJ Město Albrechtice.
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Ing. Josef Jiřík

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
HC RED‘S TJ Město Albrechtice
V říjnu 2009 se rozehrálo již druhé kolo Hokejové Ligy Amatérů
Mikroregionu Krnovsko HLAMK
na zimním stadiónu Krystal v Krnově, do kterého se přihlásilo i naše
mužstvo RED´S TJ Město Albrechtice. Do soutěže se přihlásilo celkem 6
družstev:
- RED´S TJ Město Albrechtice
- Motorkáři KMK
- Olejáři
- PP Team
- Chasníci
- HC Zátor
Soupiska hráčů RED´S :
Libor Švec „C“, David Valenta „A“, Tomáš Vrba, Lukáš Včelný,
Zdeněk Koudelka, Jakub Sháněl, Jaromír Sháněl, Milan Šlagor,
Robert Mičík, Viliam Valočík, Radek Heinisch, Kostas Vasiliadis,
Miroslav Frančák, Marek Florián, Jan Láša, David Leszczynski, Jan
Mrozek, Ladislav Mrozek, Tomáš Blažek , Václav Spurný a hostující Pavel Majda a Radim Rudzinský.
Brankáři: Martin Vích a Adam Sháněl
Trenér mužstva: Luděk Vrba
Mužstvo sponzorsky podporují: Stavebniny Velman, Bosch termotechnika s.r.o., Květinářství Luděk Vrba

Chcete-li přijít povzbudit naše mužstvo nebo zjistit podrobnější informace a rozpis zápasů, sledujte www.info-z-mesta.cz, kde
najdete také soupisky mužstev, výsledky zápasů, tabulku střelců
a mnohé další informace o této soutěži.				
		
Libor Švec,
kapitán mužstva

Šachy
V sezoně 2008/09 se naši šachisté stali okresními přeborníky.
Po dlouhém přemýšlení a váhání jsme nevyužili možnosti postupu do krajské soutěže. Zvolili jsme variantu 2 mužstev v okresním
přeboru. Našimi soupeři budou tradiční oddíly se silnou členskou

šachovou základnou Krnov, Bruntál, Rýmařov, Mor. Beroun a Vrbno.
Soupiska mužstev:

A
Hrbáček M. /k/
Richter I.
Václavík R
Zlámal Zd.
Kurovský P.
Vyhlídal Fr.
Musil M.
		

B
Zlámal Fr.
Pospíšil M.
Gavlas Zd. /k/
Handlíř K.
Bolek J.
Sobota A.
Gebauer O.
Vašina A.

Postupné zařazování mladých hráčů, t.zn. ročníků 1993 a mladších, by mohlo být východiskem, abychom za několik málo roků
mohli v krajské soutěži hrát důstojnou roli. Scházíme se a trénujeme každé pondělí od 14 hod. v klubovně ZŠ. Mistrovská sobotní
utkání hrajeme od 9 hod. v hospůdce U rybníčka.
Výbor šachového oddílu přeje všem svým reprezentantům
v okresním přeboru pevné nervy a trochu toho štěstíčka.
Radek Václavík,
předseda šachového oddílu
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Zpráva o činnosti tenisového oddílu v r. 2009
V tomto roce se zájem o tenis v Městě Albrechticích nebývale
rozrostl. Ve své pravidelné činnosti pokračovalo družstvo mužů,které se opět zúčastnilo 1.amatérské tenisové ligy okresu Bruntál
a nebýt chybného verdiktu direktoriátu soutěže, mohli jsme letos
konečně získat celkové vítězství. Rozhodující utkání,ve kterém
jsme v Krnově vyhráli, nám totiž bylo zkontumováno v náš neprospěch, z důvodu odehrání po daném termínu. Snad tedy příští rok to už konečně vyjde. Letos hrálo družstvo v tomto složení:
Miroslav Šlor, Jan Mízner, Miloslav Juráň, Zdeněk Eichler, Jiří
Hudeček, Antonín Svoboda a Jan Hořínek.
Družstvo žáků pod vedením hráčů Šlora a Svobody pravidelně
trénovalo na kurtech i v tělocvičně a v rámci své činnosti odehráli
i několik domácích turnajů. Za zmínku stojí i fakt, že 2 naši bývalí
žáci se již účastní i tréninků v Krnově a budou snad od příští sezony hrát pravidelnou soutěž.
V rámci činnosti ostatních tenisových nadšenců je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na brigádách a provozu tenisových
kurtů v letošním roce, protože služby zajišťovali jen členové oddílu tenisu. Vyvrcholením jako každý rok bylo uspořádání několika
turnajů, které se letos po dlouhé době opět uskutečnily ve všech
kategoriích.

1. 8 . ročník turnaje čtyřher mužů „O pohár starosty Města Albrechtic“:
	Tohoto již tradičního turnaje se zúčastní hráči z Města Albrechtic a okolí.
Účast : 10 dvojic
Vítěz : Jiří Hudeček, Igor Libo
Ředitel turnaje : Miloslav Juráň
2. Velman – cup 2009 turnaj smíšených dvojic - čtyřhry
Účast: 10 dvojic
Vítěz: Monika a Ladislav Galuškovi
Ředitel turnaje: Jaroslav Kotrla
3. K + K – cup turnaj aktivních seniorů nad 50 let – čtyřhry
Účast: 5 dvojic
Vítěz: Petr Chovaniok – Jaroslav Kotrla
Ředitel turnaje: Karel Kotrla
4. Lady – cup 2009 turnaj žen a dívek ve dvouhrách
Účast: 12 vyrovnaných tenistek
Vítěz: Klára Hazuchová
Ředitel turnaje: Martin Hajný
Mgr. Miloslav Juráň,
vedoucí oddílu tenisu

Informace pro členy Tělovýchovné jednoty Město Albrechtice
Z pověření výboru Tělovýchovné jednoty Město Albrechtice informuji všechny naše členy o skutečnosti, že Český svaz tělesné výchovy ČSTV má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění všech členů ČSTV. Smlouvou
jsou pojištění členové sportovních, tělovýchovných a turistických
svazů TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/
SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV.
Pojistné události se hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopise pojistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny Kooperativa, pojišťovna a.s. nebo

na internetu na adrese : http://www.koop.cz . Na těchto stránkách
naleznete veškeré informace k pojistné smlouvě i návod k vyplnění formuláře, který je dále nutno předložit předsedovi TJ Město
Albrechtice Ing. Karlu Handlířovi k potvrzení.
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Přeji všem mnoho sportovních úspěchů
Za výbor TJ Město Albrechtice
Libor Švec

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Co se děje v TJ…
I když podrobná činnost jednotlivých sportovních oddílů bude
zhodnocena na VČS v únoru 2010, již dnes můžeme konstatovat,
že jsme oproti loňskému roku celkové dění v naší TJ v tomto roce
posunuli o pár stupínků výše. Postupně přecházíme na horizontální způsob řízení, t.zn., že rozhodující pravomoce, vč. finančních
se soustřeďují v jednotlivých oddílech. Jejich většinou tříčlenné
výbory rozhodují o sportovních aktivitách a finanční stránku mají
plně ve své kompetenci. Jsem pevně přesvědčen, a poznatky v turistickém, tenisovém a volejbalovém oddíle mi dávají plně za pravdu, že takto uvolněné prostředí přináší v jednotlivých oddílech
podstatně vyšší aktivitu a spokojenost, než centrální vertikální
řízení z výkonného výboru TJ.
Postupně se nám daří zvyšovat naši členskou základnu a stáváme se se svými více než 500 členy čtvrtou největší tělovýchovnou
organizací v rámci OV ČSTV Bruntál. Výbor TJ si velmi váží tohoto aktivního zvýšení členské základny. Jsme tělovýchovná jednota,
jejímž výrazným mottem je: „Sport pro všechny.“ Od 2,5 - 6 letých
dětí až po seniory v turistickém oddíle.
Na základě iniciativy p. učitelky Reginy Hajné byl v říjnu tohoto roku založen oddíl Cvičení rodičů s dětmi. Cvičitelky Regina
Hajná, Mirka Včelná a Jana Měrková jsou zárukou vysoké kvality
tohoto cvičení. Máme vážné obavy, že pro veliký zájem budeme
muset od Nového roku toto středeční cvičení (od 17 hod.) přesunout z malé tělocvičny do velké. Jsem přesvědčen, že toto seskupení malých dětí se svými maminkami, babičkami, dědečky a tatínky, není jednorázovou akcí, ale stane se trvalým oddílem naší TJ.
V září se nám podařilo, díky Petru Kurovskému, založit atraktivní oddíl A i k i d o. O tomto umění jsme mnoho nevěděli, a aby

případní zájemci nekupovali „zajíce v pytli“, zorganizovali jsme
22. září v malé tělocvičně ZŠ ukázkové cvičení spolu s besedou.
Dnes je tento oddíl rozdělen do dvou věkových skupin (42 žáků,
8 mužů a žen). Vedoucí tohoto oddílu byla zvolena Karin Žáková.
Myslím si, že i tento oddíl není chvilkovou záležitostí, poněvadž
osobnost cvičitele Petra Kurovského (30 let) je toho zárukou – 2x
mistr Evropy, 3. místo na MS v roce 2008, 2 červené Dany získané v Japonsku (jako jediný Čech). Jako člen naší TJ se zúčastní
od 16. listopadu 2009 Mistrovství světa v americkém Bostonu, kde
je nasazen jako 1.
Petře, držíme Ti palce, ať se Ti splní Tvůj nejen sportovní, ale
i životní sen, ale také abys jako budoucí albrechtický občan byl
dobrým příkladem naší mládeži.
Dále bych chtěl touto cestou jménem výboru TJ poděkovat
mysliveckému sdružení Oldřich v M. Albrechticích za báječnou
spolupráci, která přináší spokojenost nejen nám sportovcům
a myslivcům, ale i široké albrechtické veřejnosti. Naše výrazné
díky patří i městskému zastupitelstvu za schválený finanční grant
roku 2009.
Dovolte mi, abych poděkoval všem svým kolegům ve výboru
TJ, všem trenérům a cvičitelům, všem členům jednotlivých oddílových výborů za aktivní činnost v tomto roce. Hezké prožití vánočních svátků, životní optimismus, sportovního ducha a zdárné
vykročení do Nového roku 2010, třeba i na dnes již tradičním Novoročním výšlapu na chatu Anna, celé členské základně naší TJ
a všem našim příznivcům ze srdce přeje
Ing. Karel Handlíř,
předseda TJ

Blahopřání
16. listopadu 2009 získal člen naší TJ Petr K u r o v s k ý titul
mistra světa v Ju-jitsu. V americkém Bostonu, ve váhové kategorii
do 100 kg, mu bylo soupeřem 588 profesionálních borců. Ve finále
se střetl s japonským reprezentantem, kterého v mimořádně těžkém utkání porazil. Petře gratulujeme Ti. Jsme na Tebe hrdi.
Členové a příznivci
TJ M. Albrechtice

Poděkování
Ke dni 29. září abdikovala z osobních důvodů členka výboru TJ
p. Andrea Kropáčová. Více než 5 let pracovala jako vedoucí cvičení
žen-SPV. V letech 2004-2008 vykonávala důležitou a velmi náročnou funkci hospodáře/účetní/.
Milá Andreo, dovol, abychom Ti poděkovali za vykonanou prá-

ci pro naší TJ a popřáli Ti hodně spokojenosti a zdraví, které určitě
budeš utužovat jako cvičenka v řadách SPV ženy. D í k y.
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Výbor TJ
M. Albrechtice

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
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FK Avízo informuje…
Výbor FK AVÍZO Město Albrechtice měl v červenci a srpnu
hlavní úkoly v zajištění podzimní sezony a dokončení převodu divizních práv na SFC Opava. Do soutěžního ročníku 2009 – 2010
přihlásil výbor FK AVÍZO družstvo mužů A do okresního přeboru, muže B do IV. třídy, dvě družstva žáků do krajské soutěže
a družstvo přípravky do okresního přeboru. O přípravu a vedení
mužstev se starali trenéři a vedoucí, kteří věnovali ze svého volného času této činnosti v průměru nejméně 10 hodin týdně, za což
jim patří veliké uznání. Byli to u přípravky Petr Kmínek a Jiří Mlčoušek, u žáků Martin Vích, Martin Lhotka, Radomír Kala, Petr
Lapuník a Roman Boček, u mužů Gustav Santarius a Roman Boček.
Družstvo mužů A se dávalo dohromady po odchodu všech hráčů divizního jarního kádru dosti těžko. Vrátili se bývalí hráči našeho FK Burda, Frančiak, Lapáním, z dorostu se zařadili Pavlíček,
Novák Milan, Strakoš a Metzl Jan, později brankář Karel Drienovský a Neuvirt Jaromír. Úvod podzimu se mužům nevydařil. První
tři zápasy = tři porážky, skóre 2:9. Pak přišlo zlepšení série šesti
zápasů bez porážky, závěrečné zápasy byly ovlivněny celou řadou
zranění /Novák M., Vavřík, Mlčoušek J., Metzl J., Neuvirt/, a tak
celkový výsledek zisk 15 bodů, skóre 30:29 a 10. místo je zklamáním. Mezi střelce se zapsalo 12 hráčů, nejlepší byli Burda 8x, Bušos
Janis 4x, Lapuník, Pavlíček a Strakoš 3x.
Družstvo mužů B vylo zařazeno do IV.A třídy a bylo sestaveno
spíše z hráčů střední a starší generace. Původní záměr – hrát tuto
soutěž převážně s dorostenci – se změnil, když většina dorostenců
odešla na hostování do Krnova, Krásných Louček a okolních oddílů. Po odehrání podzimu jsou muži B na 3. místě, když z osmi
utkání získali 16 bodů při skóre 22:8. O branky se podělilo 15 hráčů, nejlepší byli Hudeček, Kropáč a Jar. Novák se třemi brankami.
Družstva žáků hrají druhým rokem krajskou soutěž. Každým
rokem dochází ke změnám ve složení družstev, které jsou ovlivněny věkem žáků.
Starší žáci začali soutěž dost špatně, ale postupně se lepšili

a nakonec získali 14 bodů se skórem 28:25, což stačí na 7. místo.
Oslabením byl odchod Bánovce na hostování do Opavy. O vstřelení 28 branek se podělilo 8 hráčů, mezi nimi byl nejlepší Pospíšil
s 10 brankami, Bánovec dal do svého odchodu do Opavy 5 branek,
Hricko 5, Boček 3.
Mladší žáci patří k nejlepším v krajské soutěží a předvádějí
pohledný fotbal, na který chodí hodně diváků nejen z řad rodičů. Za celou podzimní část dostali pouhé 3 branky a se ziskem
28 bodů obsadili 2.místo. O vstřelených 42 branek se podělilo 10
hráčů. Pořadí střelců: Wilczek 14, Novák O. 6, Olejniczák 6, Hrabovský 6.
Přípravka patří v okresním přeboru k fyzicky nejméně vyspělým mužstvům, přesto z deseti mužstev obsadila šesté místo s 12
body. Skóre je zcela vyrovnané 33:33, o branky se rozdělilo 6 hráčů, dva nejlepší dali více než polovinu všech branek: Bánovec 14
a Pospíšil 9.
Po skončení mistrovských utkání nastane čas halových turnajů.
První z nich proběhl 7.11. – turnaj přípravek za účasti 7 mužstev
vyhrála přípravka FK AVÍZO před Prostějovem a polskými Komprachticemi. Další bude v sobotu 5.12. turnaj mladších žáků, v sobotu 26.12. proběhne 13. ročník turnaje mužů O pohár starosty
města a v závěru roku 14. ročník turnaje v nohejbalu.
Během podzimu byla provedena oprava sedaček na tribuně,
oprava rozhlasového zařízení, vymalování a další opravy v kabinách. Převážná většina prací byla provedena bezplatnými brigádami členů a příznivců oddílu. Rozšíření sportovních aktivit umožňuje výstavba víceúčelového hřiště, které bylo postaveno zásluhou
financí z evropských fondů a díky aktivitě městského úřadu.
Výbor FK AVÍZO děkuje za podporu zastupitelstvu města,
všem sponzorům, rodičům našich žáků a členům FK AVÍZO
za odvedenou práci a přeje hodně úspěchů v roce 2010.
Josef Zikl

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Filip Jurčík
Michaela Včelná
Natálie Wagnerová
Tomáš Koritar

Dominik Petrek
Elena Mroščáková
Jan Matějka
Filip Pašas

nar. 03.03.2009
nar. 11.06.2009
nar. 27.06.2009
nar. 03.07.2009
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nar. 10.07.2009
nar. 20.07.2009
nar. 26.07.2009
nar. 03.08.2009

Informační servis
Městský úřad

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

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

Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici
Ortopedie
Po, čt, pá 8.00 - 12.00

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

Urologie
Út

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

13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 16.00

13.30 - 16.00

Česká pojišťovna a.s.
Oldřich Zelinka
Tel.: 603779775
Kontaktní místo: Prodejna Klenoty Alice Vachová

8.00 - 13.00

Gynekologie
Po, čt
7.00 - 14.30
Interní amb.
Út 		 12.30 - 14.30
St
8.00 - 12.00 12.30 - 14.30
Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková
Tel. 554 652 206
Pondělí
12.30 - 15.00
		
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek
10.00 - 12.00
		
Pátek
7.30 - 12.00

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 pozvaní pacienti
13.00 - 14.30 pozvané prevence
14.30 - 16.00 objednaní pacienti

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

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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Placená inzerce

Dobrý den, konečně i k Vám do Města Albrechtice
dorazil vysokorychlostní internet.
Součastná kapacita připojení Města Albrechtice je více než 40/MB, kterou nebude problém po vyčerpání navýšit.

Co Vám to přinese?
- Budete stále připojeni on-line k celosvětové síti internet
- Žádné závazky nebo jiné skryté úvazky za využívání sítě albrnet.cz
- Můžete být nonstop připojeni s tarifem „zadarmo“ za 0 Kč/měsíc **
- Dostanete veřejnou IP adresu za 0 Kč/měsíc
- Konečně již žádné měsíční paušály za pevnou linku
- Žádné měsíční poplatky za telefonní přípojku a telefonní číslo
- Možnost bezplatného volání na pevné linky v rámci VOIP protokolu sítě albrnet.cz *
včetně podrobného výpisu hovorů
- Zdarma emailová adresa ve tvaru např. Petr.Novak@albrnet.cz
* volání je zcela zdarma v rámci sítě, jinak je zpoplatněno dle ceníku s tarifikaci 1+1
** tento tarif je určen především pro nenáročné nebo začínající uživatele.

Jak se připojit?
Nejprve si zjistěte, zda máte přímou viditelnost na některý z přístupových bodů sítě albrnet.cz. V Městě Albrechtice
je to silo Krnovských škrobáren (vysílací antény jsou namontovány na samotném vrcholu objektu).
Jste-li navíc v dosahu signálu, můžete se připojit pomocí svého WiFi zařízení popř. notebooku k síti obsahující v názvu SSID označení „albrnet.cz-AP-1 až albrnet.cz-AP-8“ a to v pásmu 2,4 GHz a po přidělení IP adresy ze serveru
DHCP spusťte prohlížeč. Po spuštění libovolné WWW stránky v prohlížeči budete přesměrováni na úvodní stránku
www.albrnet.cz, kde si můžete službu objednat.
Více informací o možnosti připojení najdete na www.albrnet.cz, emailem: info@albrnet.cz nebo na telefonním čísle
558 271 888.
Zároveň v rámci rozšíření naší sítě uvítáme další možné typy na nemovitosti pro vybudování nových vysílacích bodů
v Městě Albrechtice a jeho širokém okolí.

Podrobnosti o podmínkách a možných slevách telefonicky nebo
emailem na info@albrnet.cz.

Placená inzerce
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