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Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí volební období 2006 – 2010 a čekají nás
komunální volby, které se budou konat ve dnech 15. - 16.10.2010.
Ve volbách v roce 2006 kandidoval rekordní počet kandidátů
do zastupitelstva města (189) na devíti kandidátních listinách.
Na jedné straně je to pozitivní, že občané jeví zájem o naše město
a chtějí se zapojit do místního dění, ale na straně druhé jsme se
přesvědčili, že mnozí kandidáti se nechali na volební listiny zapsat, ale když jim byli dány hlasy a měli možnost pracovat jako
členové zastupitelstva města, odmítli. Nevidíme důvod, proč
někteří kandidují. Za důvod k odstoupení je možné považovat
změnu bydliště, nebo vážné zdravotní problémy, pořípadně neslučitelnost funkce zastupitele se zaměstnáním. Nyní je na zvážení voličů, zda všech 18 odstupivších zastupitelů mělo takto
závážné důvody. Je běžné, že někdo později zjistí, že mu práce
zastupitele nesedí. Může se stát, že mu ve výkonu funkce brání
pracovní zatížení v zaměstnání. V mnoha případech o tom však
lze pochybovat. Největší obměna proběhla u strany Mládí vpřed,
kde postupně odstoupilo celkem 8 kandiátů a u ODS, kde to bylo
celkem 6 kandidátů.

Nastal čas bilancovat a rekapitulovat, co vše se v našem městě
podařilo zrealizovat. Myslíme si , že navzdory hospodářské krizi ,
která postihla celou zemi, se nemusíme stydět a jsou za námi čtyři
celkem úspěšné roky.
Velké množství finančních prostředků se podařilo investovat do našich školských zařízení. Největší investice a úspěšnost
v získávání dotací je nepřehlédnutelně vidět v naší základní škole.
V roce 2007 - 2mil. Kč z Ministerstva financí na výměnu oken
v historické budově a opravu střechy na nové budově (100% dotace). V roce 2008 z MŽP cca 7mil. Kč na rekonstrukci nové budovy
(zateplení a výměna otvorů, kde dotace činila 90% uznatelných
nákladů) a v roce 2009 22,3mil. Kč z ROP (Regionální operační
program) na modernizaci vzdělávacích aktivit , kde dotace činila
92,5 % z celkových uznatelných nákladů.
Nezapomněli jsme ani na naše předškoláky a snažili jsme se
investovat i do mateřské školy, která si to také po třiceti letech zaslouží. Největší položku tvoří komletní rekonstrukce ústředního
vytápění a kotelny v objemu cca 2mil. Kč, dále je ze dvou třetin
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mocniční 6, kde se zároveň s rekonstrukcí střechy vybudovalo 6
nových malometrážních bytů, celková investovaná částka se vyšplhala na 4.5 mil Kč, z čehož dotace činila 3.6 mil Kč.
K zamyšlení je ovšem, proč se na nejmladší budově města již
po deseti letech musela měnit celá střecha? Když k těmto opravám střech připočteme opravené střechy na obou budovách školy,
na jednom pavilonu MŠ a střechu obřadní síně opravenou v rámci nutné rekonstrukce, tak nám opravdu moc budov, na kterých
nebyla provedena rekostrukce, nezbývá, a to nás v letošním roce
ještě čeká výměna střešního pláště na sportovní hale, do které
z důvodu koroze zatéká a bohužel veškeré záruky již také vypršely. Je velice smutné, že musíme nemalé finanční prostředky
(cca 1,8 mil Kč) vynakládat na budovy, u kterých se to s ohledem
na jejich stáří nepředpokládalo.

hotova výměna oken cca 700tis. Kč a je již také z velké části obměněn nábytek a nakoupeno mnoho hraček a zahradního vybavení pro děti.Všechny tyto finanční prostředky byly vynaloženy
z vlastních zdrojů města.
Obrovské investice šly do infrastruktury města, která je jednou z nejdůležitějších priorit pro každou obec a občany. V roce
2008 se podařilo získat dotaci ve výši 80% na obnovu místních
kumunikací z ministerstva místního rozvoje v celkové výši 26,5
mil. Kč a vlastní podíl činil 6,6 mil. Kč. Zrekonstruované byly komunikace Biskupice, Dlouhá Voda, Linhartovy , Město Albrechtice, Ztracecená Voda, Hynčice v celkové délce cca 5 km místních
komunikací. Z vlasních prostředků v objemu 3,6 mil. Kč byla provedena rekonstrukce části ulice B. Smetany.
Do infrastruktury patří i dostavba kanalizačního systému
města v celkové délce 3,5km a investicí 35mil. Kč, kde bohužel
dotační program nebyl vůči nám tak příznivý. Dosáhli jsme
na 72% výši dotace a vlastní zdroje musely být vyřešeny přijetím
úvěru na dobu 10 let.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti kolem komunikace I. třídy č.57,
bylo požádáno o dotaci z ministerstva vnitra a výsledekem byla
90% podpora na zakoupení dvou informativních měřičů rychlosti v hodnotě 300 tis. Kč.
Táktéž jsme nezapomněli na bytový a nebytový fond a nemovitosti ve vlastnictví obce. Téměř na všech budovách ve vlastnictví obce byly zrekonstruovány zátékající střechy (nám.ČSA 15,
nám.ČSA 23, nám.ČSA 10, Lázeňská 2, B.Němcové 13, kabiny
FK) v celkovém rozsahu cca 1,1 mil Kč. Největší investicí byla
kompletní rekonstrukce střešního pláště na bytovém domě Ne-

O tom, že se do budov dlouhá léta neivestovalo napovídá i obrovská investice do výměny oken, dveří a výloh 1,2 mil Kč (nám.
ČSA 7, nám. ČSA 15, nám. ČSA 23, nám. ČSA 20, nám. ČSA 18,
nám. ČSA 14, nám. ČSA 10, Slezská 2, Lázeňská 2, úpravna vody,
hasičská zbrojnice). S výměnou otvorů bylo započato v roce 2003,
ale pomalu se blížíme ke konci. Zbývá ještě vyměnit zhruba jednu
třetinu oken v MŠ a památkově chráněná budova nám. ČSA 22,
kde musí být dodrženy přísné požadavky památkářů.
Opravy fasád spolykaly celkem 1,2 mil Kč (ncm.ČSA 15, nám.
ČSA 7, nám. ČSA 23, nám. ČSA 20, nám. ČSA 18, nám. ČSA 14,
nám. ČSA 10), bytové a nebytové prostory cca 780.000,- Kč (oprava bytu nám.ČSA 15, opravy nebytových prostor nCm..ČSA 18,
nám. ČSA 20, Lázeňská 2) a to jsou opravdu vyjmenovány jen
větší částky. Bylo provedeno daleko více, jako např. modernizace
koupaliště, modernizace veřejného osvětlení atd.
Obřadní síň na hřbitově dostala také nový kabát a v její těsné
blízkosti bylo vybudováno kolumbárium, kde celkové náklady
dosáhly 2.9 mil Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu města. Dále
byla vyměněna nevzhledná pumpa na čerpání vody za kašnu, která přispěla zároveň s rekonstrukcí ke zlepšení celkového vzhledu
hřbitova.
Pro sportovce a všechny občany mající chuť protáhnout tělo
a udělat něco pro vlastní zdraví jsme vybudovali víceúčelové hřiště za 2,3 mil. Kč z dotačního titutlu ROP, kde výše dotace také dosáhla 92,5%. Dále z tohoto programu byla získána dotace na modernizaci veřejného prostranství v bezprostřední blízkosti kostela
vy výši 435.084,- Kč se stejným poměrem vlastních prostředků
jako u hřiště.
Také sbor dobrovolných hasičů se po mnoha letech trápení
se starou technikou dočkal dvou přírůstků. Nejprve se podařilo po dlouhých letech vyjednávání do našeho města získat
bezúplatným převodem od MSK vozidlo značky Liaz, které
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nahradilo jednu stařičkou Tatru, kterou jsme darovali městu
Břidličná. Největším zadostiučiněním pro naše hasiče za jejich
dlouholetou práci a nasazení, za které bychom jim také i touto
cestou chtěli poděkovat, bylo pořízení zbrusu nové TATRY CAS
30 T 815 6x6, na niž jsme dosáhli díky operačnímu programu
CZ – PL a společně s partnerským městem Prudnik, které pro
své hasiče pořídilo také nový zásahový vůz značky SCANIA.
Cena našeho vozu dosáhla téměř 8 mil Kč a vlastní zdroje činily
pouhých 10% z celkových výdajů. V současné době mají „naši
hoši“ techniku, kterou jim můžou závidět i profesionální sbory. Trápí nás však nedostatek prostoru a nevyhovující zbrojnice.
Na novou je hotový projekt pro územní rozhodnutí a očekáváme vhodný dotační titul, ze kterého by bylo možno financovat
tolik pořebnou stavbu.
Z téhož dotačního programu nám byla přidělena dotace ve výši
90% na podporu rozvoje turistického ruchu na rekonstrukci ocelových příhradových stožárů a nevzhledných odrazových parapu dostavby kanalizačního systému a výměnu vodovodního řadu
ve vilové čtvrti. Projekt je připraven, čeká se jen na další výzvu
v rámci OPŽP. Dále 1.9 mil. Kč na podporu absorpční kapacity
pro obce do 10 tisíc obyvatel a plno menších částek, jejichž výčtem čtenáře nechci zbytečně zatěžovat.
Jak sami vidíte, i když se nám vždy nepodařilo uspět ve všech
vyhlášených dotačních titulech, výčet akcí provedených za poslední tři roky je značný. Naše město však nemůže v započaté
práci polevit a je potřeba i dále pokračovat a využít stávající situace a možností čerpání evropských fondů. Mnohé se podařilo,
ale mnoho úkolů je před námi a bude jen záležet na novém vedení
města, jak se k tomu postaví a zda dovede udržet tento trend.
Myslíme si, že se podařilo nastartovat ten spávný směr a bylo
investováno téměř do všech odvětví a aktivit důležitých pro chod
města (školství, volnočasové aktivity, infrastruktura, bytový
a nebytový fond, dorovolné spolky atd.). Jistě se najde mnoho kritiků a odpůrců, ale nelze vždy vyhovět všem a tak splnit všechna
přání. Vše je odvislé od financí a město je na tom stejně jako každá domácnost či firma, a mělo by se tak také chovat a hospodařit.
bol na kopci zvaném Hraniční vrch. Stávající ocelové konstrukce
budou přebudovány na rozhlednu a celkové náklady budou cca 7
mil. Kč. Možná, že si někteří občané řeknou, že jsou to zbytečně
vynaložené prosředky, ale podíl města je cca 700.000,- Kč a již
nikdy se dotaci v tak velké výši nepodaří získat. Navíc si troufnu
říct, že demolice věží by nás možná stála ještě více. Tento projekt
byl zahájen ve spoluráci se dvěma polskýmy patnery - město Biala a klášter Františkánů v Glogowku. Nepřijetí dotace, když naše
město je vedoucím partnerem projektu, by znamenalo zahození
celého projektu, jehož realizace je plánována v roce 2011.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a členům
rady města za podporu při realizaci všech výše uvedených akcí.
Všem spoluobčanům přeji mnoho úspěchů, šťastnou ruku u volebních uren a novému zastupitelstvu hlavně klidné a úspěšné volební období 2010 až 2014.

V rámci sociální sféry jsou získány dotace z MPSV v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt ,,Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj
k uspokojování potřeb obyvatel regionu Albrechticka“ ve výši
1 624 860,- Kč. Z této částky je 85% financováno z prostředků ESF
a 15% ze státního rozpočtu, spoluúčast obce je 0%. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na Den sociálních služeb v roce
2010 ve výši 75000,- Kč. Spoluúčast obce 51,04%.
Také, jak jste již byli informováni, započne v letošním roce
tolik očekávaná výstavba sběrného dvora, na který je již taktéž
přiznána dotace ve výši 90% z celkových uznatelných nákladů
přesahujících 22 mil Kč včetně provozního zařízení, jako např.
kontejnery na třídění odpadu, drtička dřevin, vysokozdvižný vozík atd. Veškeré zařízení se stane majetkem našeho města. Město
bude zajišťovat i jeho provoz, který jak předpokládáme, bude zahájen na jaře příštího roku.
Nemalé dotace byly získány i z Moravskoslezského kraje, jako
např. 1 mil Kč na pořízení projektové dokumentace na další eta—3—

Luděk Volek,
starosta města

Přehled nejdůležitějších investičních akcí
ROK 2007
- ZŠ - výměna oken v historické budově

1.531.386,-

- oprava ploché střechy nové budovy

469.613,-

- MŠ - rekonstrukce ústředního topení I. etapa

634.500,-

- Zhotovení nové komunikace - ulice Tyršova

501.537,-

- Instalace 2 ks měřičů rychlosti

276.758,ROK 2008

- ZŠ – realizace úspor energií, zateplení, výměna oken v nové budově

7.202.435,-

- MŠ – rekonstrukce ústředního topení II. etapa

1.597.128,-

- Dům s byty pro důchodce – výměna střešního pláště+vestavba šesti bytů

4.272.494,-

- Rekonstrukce smuteční síně, kolumbárium

2.375.306,-

- Oprava místních komunikací

28.000.000,-

- Rekonstrukce veřejného osvětlení

2.427.871,ROK 2009

- ZŠ - modernizace vzdělávacích aktivit, oprava střechy historické budovy

14.256.561,-

- MŠ - výměna oken

550.000,-

- Víceúčelové hřiště

2.663.173,-

- Dostavba kanalizačního systému města

34.708.852,-

- Rekonstrukce komunikace B. Smetany

3.024.820,ROK 2010

- Úprava prostranství u kostela

435.084,-

- Zakoupení hasičského vozidla CAS 30 T 815

7.948.440,-

- ZŠ - oprava střechy na tělocvičně

2.000.000,-

- Sběrný dvůr

22.000.000,-

- Informační systém města

400.000,-

- Rozhledna

8.000.000,-

- I. etapa rekonstrukce střešního krovu, nám. ČSA 22

280.000,-

Přehled správy majetku města Město Albrechtice
Přehled oprav domů v majetku města Město Albrechtice:
• opravy střech - 930 000 Kč
Nám. ČSA 15, Nám. ČSA 23, Nám. ČSA 10, Lázeńská 2,
Boženy Němcové 13
• opravy fasád - 1 200 000 Kč
Nám. ČSA 15, Nám. ČSA 7, Nám. ČSA 23, Nám. ČSA 20,
Nám. ČSA 18, Nám. ČSA 14, Nám. ČSA 10
• výměny oken, dveří a výloh - 1 160 000 Kč
Nám. ČSA 7, Nám. CSA 15, Nám. ČSA 23, Nám. ČSA 20,
Nám. ČSA 18, Nám. ČSA 14, Nám. ČSA 10, Slezská 2, Lázeňská 2, úpravna vody,

• oprava bytu - 320 000 Kč
Nám. ČSA 15
• opravy nebytových prostor - 460 000 Kč
Nám. ČSA 18, Nám. ČSA 20, Lázeňská 2
• nové kanalizační přípojky - 240 000 Kč
Katovna, B. Němcové 13, koupaliště, Pod Hůrkou 3
• nová plynofikace - 160 000 Kč
Hynčice 27
• opravy – modernizace koupaliště - 857 940 Kč
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Rekonstrukce, rozšíření a modernizace veřejného osvětlení :
Ulice Pastuší, Hašlerova 350 000 Kč
Ulice B. Němcové 200. 000 Kč
Autobusové zastávky:
Zhotovení 12 autobusových zastávek 488 484 Kč
Park Bedřicha Smetany:
Vybudování oplocení části parku 190 440 Kč
Hřiště v Hynčicích:
vybudování zpevněné plochy hřiště 67 885 Kč
Jan Vávra,
vedoucí oddělení vnitřních věcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí
a Senátu Parlamentu České republiky
Informujeme tímto občany - voliče, že v říjnu 2010 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České
republiky. Průběh voleb, termíny, úkoly, práva a povinnosti voličů i stran vyplývají ze zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn a zákona č. 247/1995Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Volby se uskuteční dne 15.10 a 16.10.2010, tj. v pátek a v sobotu. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod. Volby budou
probíhat, jak je u nás obvyklé ve čtyřech volebních okrscích. Volební okrsek č. 1 a 2 společně v klubovně tělocvičny u ZŠ v Městě Albrechticích, Opavická 1, volební okrsek č.3 v přízemí sálu
zámku, Linhartovy 6, volební okrsek č.4 v prvním patře budovy
s prodejnou potravin, Hynčice 27. V případě, že v prvním kole
navržení kandidáti na senátory neobdrží patřičný počet hlasů, se
druhé kolo voleb uskuteční ve dnech pátek 22.10.2010 od 14.00
hod. do 22.00 hod a sobota 23.10.2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Popis okrsků:
Okrsek č.1: klubovna tělocvičny u Základní školy, Opavická
1, Město Albrechtice
pro voliče bydlící v Městě Albrechticích na ul. B.Němcové,
B.Smetany, Dělnická, Dvořákova, Jiráskova, K.Čapka, P.Nováka,
Krátká, Krnovská, L.Janáčka, Míru, Nábřežní, nám.ČSA, Na Pastuši, Nemocniční, Okružní, Opavická, Palackého, Pod Hůrkou,
Pod Lesem, Polní, Slezská, S.Tůmy, Tyršova, U Koupaliště, Úzká,
Vodní, Zahradní a místní části Burkvíz, Česká Ves, Žáry.

Okrsek č.2: klubovna tělocvičny u Základní školy, Opavická
1, Město Albrechtice
pro voliče bydlící v Městě Albrechticích na ul. Celní, Českých
Legií, Hašlerova, J.Wolkra, Lázeňská, Nádražní, Nerudova, Odboje, Osoblažská, Osvobození, P.Bezruče, Poštovní, V sadě, Zámecká a místní části Biskupice, Piskořov.
Okrsek č.3: sál v přízemí, zámek Linharovy č. 6
pro voliče bydlící v Městě Albrechticích, místní části Opavice,
Linhartovy.
Okrsek č.4: místnost v I. patře v budově pošty a prodejně potravin, Hynčice č. 27
pro voliče bydlící v Městě Albrechticích, místní části Hynčice,
Dlouhá Voda, Valštejn, Ztracená Voda.
Voliči budou včas informováni. Nejpozději do 12.10.2010 jim
budou dodány hlasovací lístky s podrobnými pokyny k volbám
do zastupitelstev obcí a hlasovací lístky pro volby do senátu. Připomínám, že k volbám je nutno přijít osobně a prokázat občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Volič, který se do volební místnosti nemůže osobně dostavit,
(zdravotní důvody) může požádat prostřednictvím svých známých, sousedů nebo telefonicky volební komisi, aby se dostavila k němu domů, aby tak mohl odvolit. Hlasovací lístky budou
k dispozici i ve hlasovací místnosti.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Informace z města
Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacený místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2010 (poplatek za odvoz komunálního odpadu), ať tak učiní v nejbližším termínu.
Ing. Věra Vaverová,
finanční odbor
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Kultura ve městě
Milí spoluobčané,
ráda bych na tomto místě shrnula kulturní akce, které město
pořádalo a na kterých se spolupodílelo po dobu volebního období. Zámek Linhartovy se svým bohatým programem zapsal
do povědomí našich občanů a široké veřejnosti z blízka i daleka.
O zvyšující se návštěvnosti linhartovského zámku svědčí spokojené zápisy v návštěvní knize. Linhartovské kulturní léto se širokou nabídkou různých výstavních expozic a doprovodných kulturních programů stalo nedílnou součástí kultury města.

Závěrem bych ráda poděkovala zaměstnancům městského
úřadu a občanům města, kteří se podíleli na pořádání kulturních
akcí a zastupitelům města za jejich podporu.
Věřím, že v nastavené tradici rozvoje kulturní činnosti se bude
dále pokračovat a my všichni se při nich budeme rádi setkávat.

Ke kultuře našeho města nemalou mírou přispívá i městská
knihovna, která mimo svého základního poslání uspořádala pro
dětské čtenáře zajímavou soutěž, při které si rozšířili své vědomosti v literatuře.
Od roku 2008 jsme navázali na tradici pořádání dětských dnů
a v posledních dvou letech jsme Dětský den spojili se Dnem sociálních služeb, kterým jsme chtěli širokou veřejnost seznámit
s procesem komunitního plánování.
Novou tradicí se v našem městě stala adventní setkání s bohatým kulturním programem pořádaná na náměstí.
Ve spolupráci s místní farností proběhly vánoční koncerty konané v místním kostele. V místní části Hynčice se podařilo navázat na tradici sportovně – kulturních akcí.
I v tomto volebním období byla rozvíjena mezinárodní spolupráce s partnerskými obcemi v Polské republice. Zvláště s obcí
Komprachtice, kde ve školním roce 2008/2009 mezi základními
školami probíhaly výměnné pobyty dětí s poznáváním okolí.
Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnilo několik společných
sportovních utkání ve fotbale a volejbale. Vzájemnou spolupráci
navázaly i sbory dobrovolných hasičů při společných soutěžích.
Neodmyslitelnou součástí těchto kontaktů je i setkávání občanů
obou měst.

—6—

Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Zastupitelstvo města 2006 - 2010
Vážení občané, čtyři roky volebního období 2006 – 2010 se
pomalu blíží ke svému konci a před námi stojí nové volby. V polovině října budeme vybírat z kandidátek volebních stran své
zástupce do zastupitelstva města a z těchto zastupitelů budou
na ustavující schůzi zvoleni starosta a místostarosta města a také
rada města. Tito nově zvolení představitelé budou příští volební
období určovat chod a rozvoj našeho města.
Ale začněme pěkně od počátku. Do ustavující schůze zastupitelstva města v listopadu 2006 se svého mandátu vzdala p. Hana
Piskořová za „KDU –ČSL“ a na její místo nastoupil Mgr. Marcel
Jedelský. Do čela obce byli zvoleni jako starosta p. Petr Šolc a místostarosta p. Luděk Volek.
Začátek volebního období byl ve srovnání s předešlými pro chod
města svým způsobem výjimečný. Příčinou bylo nečekané úmrtí
starosty města p. Petra Šolce koncem ledna 2007. Na jeho uvolněný
mandát za stranu „Nezávislí II. “ nastoupila p. Kateřina Vrbová.
Do nové volby starosty a doplňujících voleb rady města, které
se uskutečnily na zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2007, se svého
mandátu za stranu „ODS“ postupně vzdali: pp. Ing. Igor Kozelek,
Ing. Ondřej Maršalský, MUDr. Hana Jelínková a v pořadí i další

Jméno
Karel Gančarčík

účast v %

náhradníci: pp. Ing. Zdeněk Kurečka, Vlasta Gavlasová a Ing. Radovan Čtvrtníček. Uvolněný mandát obdrželi: pp. Josef Žídek,
Ing. Karel Stolek a Antonín Mura, kteří se stali novými členy
zastupitelstva. Na tomto zasedání byli zvoleni starostou města
p. Luděk Volek, místostarostou p. Ing. Jitka Hanusová a rada města byla doplněna o p. Miluši Kaletovou.
Koncem března se svého mandátu vzdal za stranu „Mládí
vpřed“ p. Lubomír Wolf a z náhradníků dále: pp. Michal Kuřec, Rostislav Gajdoš, Lubomír Boháč, Radek Videcký. Uvolněný
mandát převzal p. Přemysl Bareš. Ale ani ten dlouho nevykonával
svůj mandát zastupitele a byl nahrazen p. Pavlem Andersem.
Koncem roku 2008 odstoupili za stranu „Fórum 2006“
Mgr. Karel Handlíř a MUDr. Jiří Šupík a uvolněný mandát převzali p. Stanislav Konečný a Ing. Jiří Mlčoušek.
Dovolte mi tedy stručnou rekapitulaci činnosti orgánů obce, tj.
zastupitelů, rady, výborů a komisí v průběhu čtyř let.
Jedenadvacet členů zastupitelstva města zahájilo svoji činnost
ustavující schůzí dne 2. 11. 2006. Do konce srpna roku 2010 se
sešli celkem na 32 jednáních. Následující tabulka vypovídá o přítomnosti členů zastupitelstva města na jednáních:

Jméno

účast v %

91

Ing. Karel Handlíř

78

Ing. Jitka Hanusová

94

Dagmar Horáková

97

Mgr. Marcel Jedelský

100

MUDr. Zuzana Juráňová

88

Miluše Kaletová

78

Lukáš Kozelský

81

Mgr. Jiří Kropáč

100

Richard Kubla

100

Oldřich Pustka

66

Martin Špalek

81

Luděk Volek

100

Ing. Ivo Vykopal

97

Pavel Anders

83

Přemysl Bareš

38

Mgr. Karel Handlíř

76

MUDr. Jelínková Hana

50

Stanislav Konečný

73

Igor Kozelek Ing.

100

Ing. Ondřej Maršalský

80

Ing. Jiří Mlčoušek

82

Antonín Mura

78

Ing. Karel Stolek

96

Petr Šolc

100

MUDr. Jiří Šupík

57

Kateřina Vrbová

59

Lubomír Wolf

83

Josef Žídek

74

(tučně jsou uvedení zastupitelé, kteří vykonávali funkci
celé volební období 2006-2010)

Sedmičlenná rada obce pracovala ve složení: pp. Petr Šolc, Luděk Volek, Ing. Jitka Hanusová, Karel Gančarčík, MUDr. Zuzana
Juráňová a Oldřich Pustka. V březnu 2007 na uvolněný mandát
po p. Petru Šolcovi nastoupila p. Miluše Kaletová. V průběhu volebního období se rada sešla celkem na 58 jednáních.
Kontrolní a finanční výbor je zřizován zastupitelstvem obce
vždy jako iniciativní a kontrolní orgán obce. Předsedou výboru je
vždy člen zastupitelstva.
Kontrolní výbor pracoval ve složení: předseda Miluše Kaletová, členové pp. Ing. Jitka Hanusová, Dagmar Horáková, Igor
Kozelek, Lubomír Stýskala, kde Ing. Jitku Hanusovou koncem
dubna 2007 nahradil p. Lukáš Kozelský.
Finanční výbor pracoval po celé volební období ve stejném složení, a to: předseda Mgr. Jiří Kropáč, členové pp. Richard Kubla,
Ing. Ivo Vykopal, Dagmar Hanzlíková, Miroslav Papaj.

Rada města se rozhodla nezřizovat jako svůj pomocný orgán
komise.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na řízení a chodu města, všem zastupitelům a radním města, výborům a komisím a ředitelům příspěvkových organizací za jejich
odpovědnou práci. Dále zaměstnancům městského úřadu, kteří
rozhodnutí řídících orgánů obce uváděli do života a přispěli tak
k hladkému a bezproblémovému chodu městského úřadu.
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Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
Ráda bych v krátkosti zrekapitulovala práci na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka.
V březnu 2008 byla zastupitelstvem města vyjádřena podpora tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále
SPRSS). V průběhu roku 2008 bylo jednáno se zástupci obcí spadajících pod správní obvod Města Město Albrechtice o spolupráci na tvorbě SPRSS. Na počátku roku 2009 byly s těmito obcemi
uzavřeny smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
zpracování střednědobého plánu sociálních služeb.
Na počátku roku 2009 byly vytvořeny dvě pracovní skupiny:
první pracovní skupina je zaměřena pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou, druhá pracovní skupina je určena pro děti, mládež, etnické skupiny, osoby
bez přístřeší, osoby v nouzi a jiné. V obou pracovních skupinách
proběhlo 10 schůzek. Výstupy z pracovních skupin jsou SWOT
analýzy, analýza současného stavu, která byla provedena metodou dotazníkových šetření, byla zpracována základní charakteristika regionu, před dokončením je socio-demografická analýza,
jsou zpracovávány podklady pro katalog poskytovatelů sociálních služeb, pracuje se na zpracování informační strategie.
V roce 2010 byla zřízena řídící skupina pro tvorbu SPRSS, která pracuje na tvorbě priorit, opatření a aktivit, vizí a poslání, koordinuje práci pracovních skupin, zpracovává jejich výstupy.
V červnu 2009 a poté za rok v červnu 2010 proběhl Den sociálních služeb spojený s dětským dnem, za účastí poskytovatelů sociálních služeb, kteří pro širokou veřejnost prezentovali své služby. Oba ročníky dne sociálních služeb provázel bohatý kulturní
program. Zájem veřejnosti byl veliký.
V prosinci 2009 proběhl vánoční jarmark, kde opět poskytovatelé sociálních služeb prezentovali své služby. Celý jarmark
provázel bohatý kulturní program, pro všechny návštěvníky byl
připraven malý dárek, který vytvořili občané pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi vykonávající veřejnou službu.
Od 1. 6. 2010 město získalo dotaci z OP LZZ ve výši 1 624 860 Kč
na projekt s názvem: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
jako nástroj k uspokojování potřeb obyvatel regionu Albrechtic-

ka. Na základě získané dotace byla přijata koordinátorka SPRSS.
Partnery projektu jsou obce Heřmanovice, Holčovice, Janov, Jindřichov, Petrovice, Liptaň, Třemešná a Vysoká. Ukončení realizace projektu je 31. 5. 2012. V rámci projektu je stanoveno 11 klíčových aktivit, které jsou průběžně plněny tak, aby výsledkem byl
vznik strategického dokumentu – Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Albrechticka.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří pracují v pracovních skupinách a v řídící skupině, těm, kteří přiloží pomocnou
ruku při organizaci akcí pořádaných městem. Bez jejich nadšení
a ochoty věnovat svůj volný čas tomuto procesu, by město nemohlo tento náročný a složitý proces realizovat.
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Ing.Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Dávky sociální péče
Městský úřad Krnov poskytuje
• Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
• Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
• Příspěvek na úpravu bytu
• Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla
• Příspěvek na provoz motorového vozidla
• Příspěvek na individuální dopravu
• Příspěvek na péči

Každý z nás se může dostat do nepříznivé sociální situace,
proto přinášíme stručný přehled dávek sociální péče, jaké dávky
a kým jsou poskytovány.
Městský úřad Město Albrechtice poskytuje:
• dávky pomoci v hmotné nouzi
1) příspěvek na živobytí
2) doplatek na bydlení
3) mimořádnou okamžitou pomoc
• Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
• Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Bližší informace k výše uvedeným dávkám Vám podají pracovníci sociálního odboru Městského úřadu Město Albrechtice.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Novela vodního zákona
Od 1.8.2010 nabyl účinnosti ZÁKON č. 150, kterým se mění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají
snížit administrativní a finanční zátěž, mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu. Změny vyvolala také nutnost
dostát závazkům vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii.
Jako první změnu občané pocítí, že veškerá agenda vodoprávního úřadu Městského úřadu Město Albrechtice se přesouvá na Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí. Jedná se
o povolení pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto
odběrem nebo nakládáním souvisejí.

ze jeho ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se
přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlášování
staveb. Pro vlastníky těchto malých ČOV do 50 ekvivalentních
obyvatel je stanovena nová povinnost kontroly ČOV jedenkrát
za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé, pověřené ministerstvem životního prostředí. Jestliže vodoprávní úřad
s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami (k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních).
Pro vlastníky staveb bezodtokových jímek je povinností zajišťovat zneškodňování odpadních vod, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat
jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem.
Tato novela obsahuje 200 novelizačních úprav.

Další novinkou je zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy
lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pou-

Karla Trautenbergerová,
vodoprávní úřad

Divákům kabelové televize…
Od 1. července 2010 došlo ke změně poskytovatele internetu
pro MěÚ M.Albrechtice a TKR M.Albrechtice. V lednu byly osloveny firmy, které mohly do 10.2.2010 odevzdat své nabídky dle
kritérií požadovaných zadavatelem.
Z doručených nabídek byla vybrána nabídka firmy Miroslav
Frencl, Wifisit. 30. června byla po několikaleté úspěšné spolupráci ukončena smlouva o poskytování konektivity s firmou TKC
system s.r.o. Díky podmínkám nové smlouvy jsme mohli opět
navýšit rychlost, na stávající 3/1 Mbps. Zároveň se podařilo snížit
měsíční poplatek na 390,- Kč s DPH.

30. června 2010 došlo k ukončení pozemního analogového vysílání z vysílače Ostrava – Hošťálkovice. Proto od 1.července 2010
došlo ke změnám při vysílání ČT1 a ČT2 v TKR Město Albrechtice. Při modulaci digitálního vysílání je použita zvuková norma
BG a pro uživatele TKR to znamenalo upravit, případně doladit
tyto kanály.
V případě problému s připojením k internetu či výpadku vysílání kabelové televize nás neváhejte ihned upozornit a kontaktovat na čísla uvedená ve smlouvě.
Miroslav Holub
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V knihovně se soutěžilo
V letošním roce se uskutečnila v městské knihovně dětská čtenářská soutěž s názvem „Knihovna není jenom nábytek“, která
probíhala od ledna do května a byla rozdělena do dvou věkových
kategorií (1.-5. třída a 6.-9. třída). Soutěžilo se formou kvizových
otázek, které děti každý měsíc vyplnily a odevzdaly v knihovně.
Podmínkou účasti v soutěži byla registrace čtenáře (přihlášení
nejpozději do 31. ledna 2010), vypůjčka nejméně 1 knihy za měsíc a plnění kvizových otázek. V lednu se do soutěže zapojilo 50
dětí, ale do závěrečné fáze postoupilo jen 35 soutěžících. Všichni
byli pozváni na závěrečné losování o hlavní ceny. Bylo pro ně připraveno malé pohoštění a vylosovaní výherci obdrželi celkem 9
knih. Každý soutěžící byl odměněn upomínkovým předmětem.
Věříme, že soutěž děti zaujala a zúčastní se i dalších podobných
akci pořádaných knihovnou.
Od 4. do 10. října 2010 se i naše knihovna zapojí do celostátní
akce „Týden knihoven“. Letošní ročník je věnován K.H. Máchovi,
od jehož narození uplyne na podzim 200 let.
Program bude upřesněn ve vysílání kabelové televize a na
www.knihovnamestoalbrechtice.cz.
Dagmar Horáková

Městská knihovna
Nemocniční 6
793 95 Město Albrechtice
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Tel. 554 652 637
E-mail: knihovna.malce@spcnet.cz
www.knihovnamestoalbrechtice.cz

Sbor dobrovolných hasičů informuje…
Tento rok pro nás začal velice příjemnou věcí, kdy jak jistě víte,
byla stará Tatra CAS 32 T 148 rok výroby 1978 nahrazena novým
vozidlem CAS 30 T 815 rok výroby 2009. Toto vozidlo po nezbytně nutném zajetí bylo oficiálně zařazeno do provozu 3.4. 2010,
kdy při dovybavování bylo poprvé vysláno k dopravní nehodě
mezi Dívčím Hradem a Osoblahou. Zajímavostí je, že k prvnímu
požáru vyjelo až 5. května do Liptáně.
Co se týče výjezdů, tak hlavní náplní zásahů naší jednotky jsou
v současné době dopravní nehody, a to především v proslulých
zatáčkách nad Linhartovy. Jedním z největších zásahů v tomto
období byla dopravní nehoda polského autobusu mezi Spálenou
a Heřmanovicemi, když se autobus převrátil na bok pod cestu.
V autobuse cestovalo 43 osob, z toho bylo 11 zraněných, kteří
byli následně převezeni sanitkami do nemocnice v Krnově. Zbylé
osoby byly převezeny do klubovny v tělocvičně naší základní školy, kde jim bylo poskytnuto nezbytné hygienické zázemí a strava
do vyšetření nehody Policií ČR a příjezdu náhradního autobusu
z Polska. Tím chci poděkovat všem našim hasičům, kteří se na zásahu podíleli. Dík zaslouží i jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci základní školy, kteří se po celou dobu starali v klubovně
o postižené cestující.

vic a Rýžoviště. Každé družstvo předvedlo dva útoky. Bylo velmi
zajímavé, že v obou mládežnických kategoriích bylo stejné umístění jednotlivých družstev:
1. SDH Janovice
2. SDH Rýžoviště
3. SDH Město Albrechtice
4. SDH Slezské Rudoltice
Doufáme, že příští rok bude během soutěží o trošičku tepleji
a bude i nebe bez mraků. Z partnerské polské obce Komprachtice
(asi 15 km jižně od Opole) se přijelo podívat na soutěž i pět členů
tamní jednotky SDH.
Chtěl bych ještě upozornit, že máme zpracovány i internetové
stránky, kde informujeme, kde jsme zasahovali a jakou akci jsme
pořádali. Ze zásahů dodáváme i fotografie a video. Naše internetové stránky:

V sobotu 19. června 2010 se na hasičském cvičišti u základní školy uskutečnil již 4. ročník Memoriálu Petra Šolce v požárním útoku mládeže. Letos se soutěže zúčastnilo 8 mládežnických
týmů ze 4 jednotek - Města Albrechtic, Slezských Rudoltic, Jano-
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www.hasicimestoalbrechtice.webnode. cz
Ing. Petr Krištof,
velitel jednotky

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Cvičení rodičú s dětmi
Když z iniciativy Mgr. Reginy Hajné vznikl v říjnu 2009 nový
oddíl našeho TJ – Cvičení rodičů s dětmi, netušili jsme, jaký to
bude mít mezi malými cvičenci, rodiči a prarodiči úspěch. Z malé
tělocvičny jsme od ledna 2010 přešli do velké sportovní haly.
V oddíle bylo zaregistrováno 30 dětí ve věku 2 – 5 let. Zhruba
za 9.000.- Kč byly nakoupeny cvičební pomůcky. Rodiče a v mnoha případech i prarodiče se 1x týdně scházeli k pravidelnému,
velmi pestrému cvičení. První velké překvapení čekalo na malé
i velké sportovce na počátku prosince, kdy se uskutečnilo Mikulášské cvičení spojené s nadílkou. Mikuláš, v podání Karla Kotrly, který zúročil své bohaté zkušenosti, spolu s čertíkem Martinem Hajným, dali celé akci punc předvánoční atmosféry. V době
olympijských her proběhla v tomto oddíle zmenšená verze této
světové sportovní akce. Nástup s olympijskou vlajkou, sportovní zápolení, perníkové medaile a diplomy dětem přiblížily krásu
sportu. Závěrečné květnové rozloučení se neslo v duchu pohádek.
Dětem byla darována žlutá trička s logem naší TJ, ve kterých se
vyfotily. Tato fotografie bude zdobit titulní stránku vznikajícího
Almanachu k 65. výročí vzniku sportovního dění v našem městě.

Až se chlapci a děvčata na tuto fotografii podívají ve zralém věku,
celá řada z nich si určitě uvědomí, že k formování jejich osobnosti
kromě rodičů a školy přispěl i sport, kterým prošli jako hravé děti
se svými zodpovědnými rodiči, popř. prarodiči. Postupně se budou zařazovat, již jako školáci, do různých sportovních odvětví,
která jsou v našem městě k dispozici. Je jedno, jestli to bude kopaná, volejbal, tenis, šachy, stolní tenis nebo florbal… Je nesmírně důležité, aby děti byly svými rodiči nasměrovány ke sportovní
aktivitě.
Činnost, kterou vykonávají cvičitelky tohoto předškolního oddílu Regina Hajná a Mirka Včelná, je velice záslužná. Jejich cvičení bylo vždy perfektně připraveno, dětem i dospělým nabídly
širokou škálu pohybových aktivit různého zaměření. Jsme velmi
vděčni těmto dvěma děvčatům za profesionální, vysoce záslužnou činnost, kterou pro naše děti a vnuky vykonávají.
Regino a Mirko, móóóc děkujeme a těšíme se na další společná
setkávání po prázdninách.
výbor TJ

Oddíl volejbalistů
Mladí volejbalisté se zúčastnili turnaje v Hodslavicích na Novojičínsku, který pořádal KVS. Zúčastnilo se 11 družstev starších žáků. Ve velké konkurenci není 7. místo zklamáním. Odměnou za 1. místo v přeboru 2009/10 byla návštěva krytého bazénu v Bruntále, kterou si všichni během tří hodin náramně užili.
V srpnu odjíždíme na pětidenní soustředění do pěkného kempu

Kamenička u Kroměříže. Je veliká škoda, že zájem o volejbal velice poklesl, hlavně pro děvčata je to ideální sport, jak si dělat hezkou postavu.
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Jiří Mokroš,
trenér volejbalu

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Stolní tenis – závěr sezony 2009/10
Stolní tenisté TJ Město Albrechtice zakončili čtrnáctou sezonu. Družstvo obsadilo v krajské soutěži KS II. B 9. místo z 12
účastníků. Suverénním vítězem s právem postupu do KS I. je TJ
Postřelmov, druhé místo obsadil Sokol Bludov a třetí Rýmařov.

doplňovali ještě Jan Chovaniok, Leo Vrabka a Jiří Cyprich. Z 22
utkání základní části jsme jich 9 vyhráli a 13 prohráli. Faktem je,
že průměrný věk našeho družstva, není-li nejvyšší, patří k nejvyšším ze zúčastněných týmů.

Koncem května nás nemile překvapil pokyn krajského svazu
stolního tenisu KSST Olomouc k sehrání baráže o sestup s Přerovem D, který skončil také na 9. místě v KS II. A. Rozhodnutí
předcházely dvě změny v rozpisu soutěže a pravidlech sestupu,
obě v náš neprospěch… Nicméně zápas jsme 12. a 13. června odehráli. Doma jsme remizovali 9:9, v Přerově prohráli 6:12. V tu
chvíli jsme se stali spolu se Štíty, Horními Životicemi a Jeseníkem
E čtvrtým sestupujícím družstvem.

Oddíl dlouhodobě sdružuje třicítku hráčů. Polovina je z řad
žáků základní školy, zbytek jsou dospělí zájemci o rekreační formu tohoto sportu. Mládež, kterou vede M. Pokorný a M. Špalek,
letos opět změřila síly se soupeři našeho okresu. Účastnili jsme
se tří regionálních bodovacích turnajů, z nichž přivezli mladí
stolní tenisté čtyři třetí místa. Sehráli jsme dvě vítězná přátelská
utkání se žáky ZŠ Holčovice. Tradičního vánočního turnaje 2009
se zúčastnilo 14 žáků, vítězkou se stala Martina Špalková. Tituly
ve 14. přeboru základní školy v dubnu 2010 získali Karel Vrabka
a Martina Špalková.

Koncem června nám však překvapivě KSST nabídl možnost
účasti v „naší“ krajské soutěži i v příští sezóně, protože se nepřihlásily do soutěže všechny oddíly s právem startu. Přihláška a poplatek byly tedy obratem odeslány a od října 2010 do dubna 2011
nás čeká již patnáctá soutěžní sezóna.
Rozhodnutí jsme přijali s povděkem, protože na okrese Bruntál se nehraje dlouhodobý plnohodnotný okresní přebor – letos
jej jako jednorázový turnaj sehrála pouhá tři družstva. Přitom
např. na Šumpersku hrálo okresní soutěže I., II. a III. třídy 31
družstev, v okrese Jeseník pak 8 týmů. Bez těchto nižších soutěží
lze jen těžko připravit hráče do soutěží vyšších. A jsme opět u otázek trenérů, (ne)zájmu mládeže i dospělých, podmínek (herny),
finančních dotací, propagace tohoto sportu atd.

Vánoční turnaj a přebor oddílu TJ byl uspořádán i pro dospělé
– dominoval v nich lídr oddílu Zdeněk Brunclík. Finance na pokrytí nákladů (nájem tělocvičny, cestovné, startovné, evidenční
poplatky ČSTV, medaile a drobné věcné ceny, síťky, míčky, poštovné aj.) pokrývá z větší části grantová dotace Městského úřadu
Město Albrechtice a dále pak členské příspěvky a dary sponzorů
TJ. Děkujeme!
Výsledky stolních tenistů zveřejňujeme na infokanálu kabelové televize, najdete je na webových stránkách www.pinec.info
(Olomoucký kraj, KS II. B), na nástěnkách naproti poště a v základní škole.

Soutěžní ročník 2009/10 odehráli Zdeněk Brunclík (úspěšnost 70%), Gustav Santarius 46%), Štěpán Adamec (40%), Antonín Muroň (27%) a Milan Pokorný (27%). Tuto kostru družstva
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Sportu zdar!
Milan Pokorný,
předseda oddílu stolního tenisu

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Šachový den
V sobotu 19. června proběhla v hospůdce u Rybníčka od 10.00
hod. valná hromada našeho úspěšného šachového oddílu. Jak
bývá u šachistů zvykem, slavilo se u šachovnic. 18 hráčů si to švýcarským způsobem rozdalo mezi sebou, každý s každým. Bylo
sehráno neuvěřitelných 306 utkání.

hráči z Ostravy, Brna atd. Náš turnaj měl však jiný cíl - setkání
šachistů z blízkého okolí, žádné okázalé ceny, obnovení skvělé
tradice albrechtického šachu. Všichni naši mladí hráči B mužstva
(Vašina, Gebauer, Sobota, Musil), získali další zkušenosti, které
v následující sezoně plně zhodnotí.

Ve 13.00 hod. po krátkém občerstvení proběhla schůze,
na které člen okresní šachové sekce Vladimír Pan předal našemu
A mužstvu pohár vítěze okresního šachového přeboru. Potom
předseda TJ Ing. Handlíř zhodnotil uplynulou úspěšnou šachovou sezonu. Garantoval finanční zabezpečení okresní i krajské
soutěže v nastávajícím ročníku. Poděkoval firmě TAYLOR okna
dveře s.r.o. za záštitu A mužstva v krajském přeboru. Bylo konstatováno, že za 8-člennou nominační okresní soupisku B mužstva zodpovídá Radek Václavík. 12-ti člennou krajskou soupisku
A mužstva sestavuje Mirek Hrbáček.

Základní sestava do krajské soutěže je v hrubých rysech hotova. Naše soupiska je nyní velmi kvalitní a je tu reálný předpoklad,
že budeme bojovat o čelní umístění v krajské šachové soutěži.
Jsem přesvědčen, že jména Polach, Zlámal, Hrbáček, Kučera, Vaněk, Pospíšil, Vlachopulos, Kurovský a Pan jsou zárukou kvalitní
reprezentace nejen naší TJ, ale i města.

Šachový turnaj skončil cca v 17.00 hod. Vítězem se stal domácí
hráč M. Hrbáček se ziskem 14,5 bodů, před Vaňkem a Vlachopulosem. Všem třem předal předseda TJ ceny pro nejlepší (žvýkačka, tatranka a lízátko). Závěr turnaje vyhodnotil Vladimír Pan.
Bylo příjemné slyšet, že 3 roky nepamatuje v bruntálském regionu tak kvalitní šachový turnaj s příjemnou rodinnou atmosférou.
Není problém zorganizovat špičkový turnaj, kterého se zúčastní
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M. Hrbáček,
kapitán šachového mužstva A

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“ TJ M. Albrechtice informuje:
Zdá se, že zájmová turistika v M. Albrechticích zakotvila. Ani
jsme se nenadáli a již jsme za polovinou třetího roku činnosti.
Dříve nežli se budeme věnovat současnosti, uvádíme několik
údajů z roku 2009. Tento rok byl pro turistický oddíl mimořádně úspěšný. Měli jsme v plánu uskutečnit 10 akcí a všechny byly
splněny. Navíc byly poprvé uspořádány 4. 4. 2009 turistické šibřinky. Sumář činnosti říká, že jsme celkem ušli 111 km a akcí se
zúčastnilo 538 turistů a na dvou volně přístupných akcích dalších
700 nečlenů.
Tato skutečnost a zároveň zvyšující se počet členů TO svědčí
o neutuchajícím zájmu o turistiku. Loňský rok jsme uzavírali celkovým počtem 119 členů a 11 sympatizantů – sponzorů. Oproti
roku 2008 došlo ke zlepšení jak výkonu, tak v počtu členů o celou
třetinu. Výbor TJ vyhodnotil TO v rámci TJ jako nejlepší za rok
2009. Ocenění bylo předáno na výroční členské schůzi 12. 3. 2010.
Pro rok 2010 jsme opět náročnost zvýšili a naplánovali jsme 11
oficiálních akcí a k tomu ještě jednu akci výběrovou pro mimořádně zdatné turisty do CHKO Drakov. Již tradičně zahajujeme
turistický rok Novoročním výšlapem na chatu ANNA. Jedná se
o společnou akci s Mysliveckým sdružením Oldřich. Také letos
přálo počasí, a tak se na chatu vypravilo 58 turistů a 282 podepsaných nečlenů. Myslivecké kulinářské speciality a písničky v doprovodu harmoniky J. Vyhlídala a J. Bosco jen završily příjemnou
sváteční náladu.
Další výšlap byl naplánován již na 27. březen. Jednalo se o trasu Jindřichov-Svinný potok-M. Alce v délce cca 18 km. Nevlídné
počasí akci znemožnilo, a tak musela být přeložena až na 24. 4.
Mezi tím jsme absolvovali 17. 4. náročnou trasu Karlovice-Huť-Č.
Ves-M. Alce v délce 17 km. Účast byla 48 turistů + 3 nečlenové.
Po týdnu došlo na odloženou akci Jindřichov-Svinný potok-MAlce. Tentokrát počasí přálo, a tak jsme výšlap zahájili prohlídkou Jindřichovského zámku a parku s výkladem starosty Jindřichova, pana V. Adámka. Krásné počasí patrně způsobilo, že
téměř všichni účastníci si vybrali nejdelší trasu až na Kraví horu
a Měsíční vrch do M. Albrechtic. I když měřítko na mapě ukazovalo cca 18 km, mnohým se zdálo, že to bylo ještě o něco víc.
Příjemně unaveni jsme se po 14. hodině rozcházeli v M. Albrechticích ke svým domovům. Účast 35 turistů.

DOSPĚLÍ TURISTÉ:
- I. Stupeň Albrechtického puchýře za 90-100% účast:
- P. Měrka, L. Adámková, M. Jiříková, K. Salich, V. Strakošová, A. Šimečková, Z. Šlagorová, A. Velebová.
- II. Stupeň Albrechtického puchýře za 70-80% účast:
- V. Adámek, M. Brada, M. Vrabková, J. Bosco, V. Gavlasová,
H. Poráňová, D. Chovancová.
MLADÍ TURISTÉ DO 15 LET:
- I. Stupeň Albrechtického puchýře za 70-100% účast:
- M. Janošcová, K. Vrabka, N. Taufrová.
- II. Stupeň Albrechtického puchýře za 40-60% účast:
- J. Musilová, J. Handlířová, D. Galuška, J. Kománková,
T. Handlíř.
- III. Stupeň Albrechtického puchýře za 10 – 30% účast:
- A. Nojzerová, M. Nojzerová.

Dále byl předán Zlatý diplom Albrechtického puchýře zasloužilému členovi TJ a TO - panu Z. Pícovi.
K dobré pohodě přispěla bohatá kuchyně Mysliveckého sdružení Oldřich, Kántry kapela p. Horáčkové, harmonika J. Vyhlídala i přítomnost Krajského hejtmana Ing. J. Palase a tajemníka
OVČSTV J. Urbana.

Na 1. květen byla nachystána krátká vycházka ke Kapličce pod
Poutní horou. Opět počasí nedovolilo akci uskutečnit a musela
být přeložena až na 12. 6. A tak jsme se zaměřili již na tradiční
akci-22. 5. - Sportovně myslivecký den na chatě ANNA. I tady
jsme museli původní trasu Třemešná-Chata ANNA, z důvodu
rozbahněného terénu pozměnit na vycházku po silnici z M. Albrechtic na Pískořov. Na Chatě ANNA byl již tradiční každoroční
program-pasování osmi nových členů na turisty, které provedl
taj. OVČSTV J. Urban, dále předání diplomů nejlepším turistům
za rok 2009:
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Dne 12. 6. dovolilo počasí uskutečnit přesunutou vycházku
ke Kapličce pod Poutní horou. Zúčastnilo se 29 turistů a přibližně stejný počet nečlenů. Účastníci mohli vyslechnout v krásném přírodním prostředí zpívanou Ebenovu mši celebrovanou
Mgr. Schwarzem. Akci i pěvecký sbor připravila a mistrovsky
vedla sestra Jana Bosco. Někteří návštěvníci si ještě prodloužili
trasu až na Poutní horu, odkud je překrásný výhled na celé úpatí
Hrubého Jeseníku. Z akce vzešlo několik názorů, že by se mohla stát prvomájová vycházka ke kapličce, trvalou součástí našeho
ročního turistického kalendáře. Vedení oddílu k tomu při sestavování plánu na rok 2011 jistě přihlédne.
26. 6. 2010 nás čekal 3. ročník Pochodu Petra Šolce – Heřmanovice – Dlouhá voda – Hynčice – M. Albrechtice v délce 20 km.
Tím se dostáváme do druhého pololetí roku 2010 a před námi je
dalších 6 akcí. Samotný pochod Petra Šolce se opět vydařil. Jednak k tomu přispělo krásné slunečné počasí, dál nová trasa přes
Dlouhou vodu a především opakovaná přítomnost Ing. F. Sosíka,
který svými znalostmi prostoru významně obohatil vědomosti
účastníků o přírodních zajímavostech oblasti a systému pěstování a využívání lesa, jakož i celkové historii polesí. Děkujeme. Tradiční občerstvení v polovině trasy a závěrečný guláš s harmonikou pod terasou u Cágů neměl chybu. I účast byla úctyhodná-45
turistů, dokonce si s námi vyšláply i tři turistky až z Prahy. Jejich
slova uznání zvlášť potěšila a svoje dojmy potvrdily přihláškou
do našeho TO.

Byly nachystány tři trasy podle obtížnosti, nejnáročnější z K. Studánky po žluté značce proti proudu Opavy na Ovčárnu a dál až
na samotný Praděd a zpět na Ovčárnu-cca 14km, druhá trasa byla
obdobná, ale po modré značce a třetí trasa byla mírná z Ovčárny
na Praděd a zpět-cca 7km. Dvě třetiny přítomných se rozhodlo
pro nejnáročnější trasu a všichni ji ve zdraví zdolali. Jako první
stanul na vrcholu Pradědu J. Vyhlídal. Vzhledem k jeho věku jistě
obdivuhodný výkon. Mnozí si ještě vyjeli lanovkou na vyhlídkovou věž. Odměnou byl krásný výhled na celé Jeseníky, i když
byl částečně omezen jemným oparem. V závěru jsme ještě stihli
procházku K. Studánkou od vodopádů až k meteorologické stanici, léčivému pramenu a někteří ještě prohlídku muzea Geologie
Jeseníků. Pěkný den ukončilo, jako již tradičně, několik písniček
s harmonikou J. Vyhlídala.
Závěrem chceme poděkovat všem organizátorům akcí a spolupracovníkům z Lesů ČR, Mysliveckému sdružení Oldřich i obětavým jedincům za jejich pomoc při zajišťování pochodů a všeho,
co s tím souvisí.
Zároveň si dovolujeme pozvat další zájemce o turistiku a obdivovatele krás přírody k pochodům za zdravím a psychickou
pohodou.

17. 7. 2010 jsme absolvovali ve vysokém počtu 54 účastníků,
jakýsi sváteční pochod na samou nejvyšší horu Moravy-Praděd.
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Turistice ZDAR!
Ing. Josef Jiřík,
předseda turistického oddílu

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Truvérská hudební mše
V sobotu 12. července se uskutečnila společná akce římskokatolické farnosti a turistického oddílu. U zrenovované kapličky pod Poutní horou, v překrásném slunečném lesním prostředí, proběhla Truvérská hudební mše, kterou celebroval P. Pavel
Schwarz (dnes již student doktorského studia v Římě). Mše, kterou složil hudební skladatel Petr Eben, proběhla za skvělého hudebního a pěveckého podání sestřiček Boromejek.
Naše tělovýchovná jednota úzce spolupracuje s Mysliveckým
sdružením Oldřich. Akce jako Novoroční výstup na chatu Anna,
společný sportovně-myslivecký ples, pasování na Albrechtického
puchýře, Šolcova hřebenovka, jsou albrechtickými spoluobčany
chápany jako tradiční, které mají svůj stálý neměnný termín.
Jsem hluboce přesvědčen, že setkání u kapličky pod Poutní horou
by měla rozšířit naše tradiční aktivity a navázat alespoň částečně
na dnes již zapomenutou historickou křížovou cestu.
Je již méně známo, že od prvopočátku vzniku turistického
oddílu s námi skvěle spolupracují Lesy ČR v M. Albrechticích.
Jména lesních inženýrů Závodný, Košulič, Roller a Sosík jsou už
dnes místním turistům dobře známa. Bez jejich obětavé průvodcovské, servisní a dopravní pomoci bychom některé akce velmi
těžce zajišťovali.

vycházkové cesty ve stylu naučné stezky by přispělo k rozšíření
a zpřístupnění neznámých koutů našeho překrásného okolí. Tento nový návrh úzce souvisí s dlouhodobým záměrem ing. Závodného obnovit tzv. Špacírku v oblasti Dubového vrchu, viz. článek
výše jmenovaného ve Zpravodaji č. 2 z roku 2003, kde doslova
píše : „Z historických pramenů je patrné, že zámecký park v Hynčicích volně navazoval na vedlejší volný komplex, který se nazývá Dubový vrch (Eichberg), kde bylo vybudováno množství
odpočinkových míst se soustavou chodníků, tzv. Špacírka. Vše
sloužilo k odpočinku a relaxaci sil místních obyvatel. A proč by
tedy také dnes nemohlo totéž sloužit ke stejnému účelu? Jsme
snad méně schopní než naši předchůdci? To si nemyslím! Chce to
jen aktivní přístup zainteresovaných, zaujetí pro věc, ochotu jednat, ale také trochu spolupráce, která je v tomto případě nutná.“
K této tématice vyšel ve Zpravodaji 2/10 článek Utajené bohatství
od pana Antonína Šišky. O této záležitosti určitě budeme jednat
i na Valné hromadě turistického oddílu, která se uskuteční 25.
září jako obvykle na farmě Bellama. Jsem přesvědčen, že lesáci,
na kterých leží největší díl pracovní a finanční zodpovědnosti,
dotáhnou tyto dvě akce postupně do úspěšného konce. Albrechtičtí puchýři spolu s ostatními společenskými organizacemi
a za výrazné podpory MěÚ rádi a ochotně pomohou.
Vytvoření dvou turistických chodníčků ve formě naučných
stezek přinese užitek nejen nám, místním občanům, ale také našim příbuzným, známým a nám všem, kteří máme rádi přírodu.

Velmi děkujeme a vážíme si této spolupráce !!!
Po skončení Truvérské mše navrhli pánové ing. Závodný
a ing. Košulič možnost zpřístupnění celé trasy Karlova hora, silný buk, kaplička, Poutní hora. Částečné obnovení této krásné

— 17 —

Ing. Karel Handlíř,
předseda TJ

Jarní sezona FK AVÍZO …
Jarní sezonu 2010 zahájila družstva FK AVÍZO tradičně účastí
na halových turnajích OFS Bruntál. Starší žáci získali třetí místo
z osmi, mladší čtvrté místo z osmi, na dvou turnajích v naší hale
byli hráči přípravky vždy druzí – jednou vyhrál Budišov, podruhé SK Prostějov. Několikrát hráli naši žáci i v Polsku.
Příprava mužů probíhala jak v hale, tak venku na zimním turnaji v Mikulovicích.
Vedení mužstev pro jarní sezónu bylo následující: muži A Santarius a Leun, muži B Boček a Kropáč, žáci starší Lhotka a Kala,
žáci mladší Boček a Hudeček, přípravka Kmínek a J. Mlčoušek.
Hlavním cílem pro jaro bylo stabilizovat kádr družstva mužů
a udržet družstva žáků v krajské soutěži. Oba tyto úkoly byly splněny, i když u žáků rozhodoval až poslední zápas.
Muži A obsadili v okresním přeboru až deváté místo, což bylo
určitým zklamáním. Od zisku šestého místa je dělil jen jeden
nevstřelený gól při posledních čtyřech utkáních. Celkově získali
36 bodů, skóre 63:58. Na jaře nejlépe střílel Burda – dal 15 gólů,
z dalších pak Novák a L. Vavřík po 3.
Muži B hráli na jaře pouze sedm utkání, když Tatran Hynčice
odstoupil ze soutěže. Z osmi mužstev obsadili čtvrté místo, nejlepšími střelci byli Špalek, Hudeček a Pietras s pěti brankami.
Žáci starší úspěšně bojovali o udržení v krajské soutěži, když
odchod Bánovce a Bočka do Opavy se ukázal jako velké oslabení.
Úspěšně však do bojů zasáhli žáci mladší a ziskem 23 bodů se
umístili na 10. místě z dvanácti. Nejlepším střelcem mužstva byl
Pospíšil se sedmi brankami.
Žáci mladší byli naším nejlepším mužstvem. Do posledního
kola bojovali s Baníkem Ostrava a 1. místo, o které je připravila smolná porážka 2:3 právě s Baníkem. Získali celkem 56 bodů
a skóre 79:13. Nejlepšími střelci byli Olejniczák s 9 a Novák s Hrabovským se 7 brankami.
Přípravka hrála po celou dobu uprostřed tabulky, když soutěž trpěla velikými rozdíly ve výkonnosti – v některých zápasech
padlo i více jak 20 branek. Konečné šesté místo odpovídalo síle
mužstva, nejlepšími střelci byli Bánovec s 11 a Pořízka se sedmi
brankami. V družstvu úspěšně hrají i tři dívky a dávají i branky!
(Vidermanová 2, Kynická a Caisbergerová 1).

Koncem června a začátkem července byly rozlosovány soutěže
ročníku 2010-2011. Nejvyšší soutěž budou hrát žáci a sice krajskou soutěž starších i mladších žáků, okresní přebor budou hrát
muži A, dorost a přípravka, IV. třídu pak muži B.
Rozlosování soutěží bude k dispozici ve skříňce na hřišti a průběžně v kabelové televizi, naše diváky zveme hlavně na domácí
zápasy všech družstev v těchto termínech.
Sobota 25. 9: 10:00 hod. FK AVÍZO žáci – VOKD Poruba
14:00 hod. FK AVÍZO přípravka – Horní Benešov
16:30 hod. FK AVÍZO A – Slavoj Bruntál - St. Město B
Neděle 26. 9: 10:00 hod. FK AVÍZO dorost – Sokol Chomýž
15:00 hod. FK AVÍZO B – Sokol Liptáň
Neděle 3. 10: 15:00 hod. FK AVÍZO B – Slezské Pavlovice
Neděle 10. 10: 15:00 hod. FK AVÍZO B – Rusín
Neděle 16. 10: 10:00 hod. FK AVÍZO žáci – SK Kravaře
13:00 hod. FK AVÍZO přípravka – Světlá Hora
15:30 hod. FK AVÍZO A – Slezské Rudoltice
Neděle 17. 10: 10:00 hod. FK AVÍZO dorost – Úvalno
15:00 hod. FK AVÍZO B – Start Janov
Sobota 30 10: 10:00 hod. FK AVÍZO žáci – Optimit Odry
13:00 hod. FK AVÍZO přípravka – Olympia Bruntál
14:00 hod. FK AVÍZO A – Nové Heřmínovy

Vedení mužstev pro podzim 2011:
Muži A
Muži B
Dorost
Žáci st.
Žáci ml.
Přípravka

– Santarius G., Leun P., Vávra R.
– Kropáč T., Špalek M.
– Kala R., Vích M.
– Boček, Lhotka M.
– Hudeček J., Grygar M.
– Kmínek P., Mlčoušek J.

Výbor FK AVÍZO:
Předseda:
Členové:

Polách Ivan
Boček Roman, Bártek Petr, Kropáč Jiří, Lhotka Martin, Iliadin Eftimis, Kotulek Petr
Revizní komise: Vella Ondřej, Timcová Vlasta,
Hudečková Irena.

Závěr jarní sezóny patřil tradičně Štítu Albrechtic, jehož 37.
ročník se konal ve Velkých Albrechticích u Bílovce. Naše mužstvo
zahrálo proti soupeřům z vyšších tříd velmi dobře, trenéři Leun
a Boček posílili mužstvo o naše hráče, hrající na hostování jinde
(bratři Burianové, Červenka) a celý turnaj překvapivě vyhrálo,
když celý turnaj absolvovalo bez porážky a náš hráč Karel Burian
byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, neboť vstřelil tři branky.
Další dávali L. Vavřík a Novák 2, M. Burian a Burda po jedné.
I žáci měli závěrečný turnaj – druhý ročník „Memoriálu Dušana Ondrašecha“ – za účasti čtyř mužstev. Naši mladší žáci vyhráli všechna utkání a obhájili tak loňské prvenství. Druzí skončili
hráči Slavoje Bruntál a třetí družební žáci z Komprachtic. Nejlepším střelcem byl Olejniczák s pěti brankami z FK AVÍZO A,
nejlepším brankářem pak Juřík z FK AVÍZO B.
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Josef Zikl

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Ellen Pořízková
David Varecha
Natálie Křištofová
Nikol Křištofová
Josefína Handlířová
Michal Janešík
Břetislav Bartoň

Natálie Németová
Viktorie Velčovská
Lukáš Grygar
Nikolas Cogan
Antonín Svoboda
Radek Němec
Jan Veselý

nar. 24.02.2010
nar. 01.03.2010
nar. 04.03.2010
nar. 04.03.2010
nar. 07.04.2010
nar. 07.04.2010
nar. 13.04.2010

nar. 21.04.2010
nar. 02.05.2010
nar. 03.05.2010
nar. 17.05.2010
nar. 24.05.2010
nar. 17.06.2010
nar. 02.07.2010

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci 2010
Pavel Vinopal, Alena Hasilová, Jana Pawlasová, Alena Hešnaurová, Milada Lysoňková, Eva Jandíková, Mária Mrkvová,
Marta Nohejlová, Jaroslav Slavík, Johana Švehlová, Anna Kunická, Vladimír Suchánek, Jindřiška Sedláčková, Rudolf Vyroubal,
Vlasta Šperlová, Břetislav Bezděk, Drahomíra Tichavská, Václav
Hájek, Růžena Macková, Olga Dybalíková, Adolf Bannert, Božena Hradilová, Božena Kvasnicová, Vladimír Bugala, Anna Novotná, Marie Macoszková, Anna Kozáková, František Kobliha,
Antonín Zajíček, Zdenka Závodná, Jiří Žandovský, Jiřina Sekaninová, Marie Fousková, Emilie Pelková, Miroslav Franek, Bohuslava Krauszová
Jubilantům v měsíci srpnu 2010
Ivana Krákorová, Emilie Rogalová, Roman Vabroušek, René
Václavík, Zdeněk Domek, Antonín Mrkva, Marie Pilecká, Josef
Hasil, Zdenka Stilerová, Ondrej Šustek, František Menzel, Dáša
Kynická, Alena Paciorková, Slavina Šafaříková, František Lakomý, Štefan Mátyás, Naděžda Balášová, Alena Křepelková, Antonín Šiška, Helena Vojáčková, Jaroslava Kurfürstová, Jiřina Kurečková, Ludmila Palicová, Marie Adamíková, PhDr. Jiří Kutálek,
Libuše Břicháčková, Břetislav Koudelka, Helena Kaperová, Margita Musilová, Marie Pennová, Marie Římanová, Věra Platošová,
Zdeněk Kapera, Františka Pietrasová, Anna Jahodová, Věra Kelemenová, Emilie Zdařilová, Josef Placek, Drahomíra Vašendová,
Roman Kučera
Jubilantům v měsíci září 2010
Jana Nováková, Vojtech Sivák, Karel Suda, Jaroslav Palůch,
Ludmila Podešvová, Ludmila Blahutová, Bronislav Perdula,
Ing. Jiří Macek, Ing. Vlastimil Sedláček, Jan Hořínek, Stanislava Šišková, Jiřina Martinková, Božena Nekudová, Zdeňka Orlí-

ková, Marie Vargová, Karel Blažek, MUDr. Vlasta Zendulková,
Ing. Milan Košulič, Pavel Měrka, Marie Herodková, Oldřich Lednický, Veronika Tarabiková, Oldřich Koudelka, Šárka Klapetková
Jubilantům v měsíci říjnu 2010
Dana Chovancová, Marie Adamová, Karel Byrtus, Květuše Spišková, Zdeněk Nohal, Pavla Knappová, Emília Petreková,
Hedvika Šobrová, Miroslava Budinská, Bohumil Vopelka, Evprepia Koparanidisová, Anna Kahovcová, Miluše Kaletová, Zdenka
Holubová, Antonín Hrbáček, Terezie Dudková, Vratislav Pořízka, Miloslava Slavíková, Lubomír Boháč, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Júlia Průchová, František Andrys, Antonín Pekař,
Štefanie Bilková, Helena Vykopalová, Pavlína Fialová
Jubilantům v měsíci listopadu 2010
Anna Palmová, Zdenka Zlámalíková, Božena Šaňáková, Olga
Nádvorníková, Karel Kolarovček, Milan Schwarz, Anna Ivanovová, Ing. Karel Haken, Antonín Lindovský, MUDr. František
Prejda, Josef Janás, Eva Zlá, Alžběta Slezáková, MUDr. Adriena
Šolcová, Václav Ostružiar, Mária Šušolíková, Mária Okapalová,
Lubomír Funk, Marie Dvořáková, Jiřina Wislová, Milan Hlavička, Hilda Šimčíková, Zdeněk Soušek, Jan Vávra
Jubilantům v měsíci prosinci 2010
Marie Musialková, Lydie Žáková, Františka Jančíková, Jana
Šlagorová, Marta Ulčáková, Olga Sedlářová, Marie Hudečková,
Marie Kulichová, Jarmila Janasová, Ondřej Vella, Jan Hudecz,
Lubomír Stýskala, Anna Poláchová, Dušanka Rosnerová, Adolfína Šebelová, Petr Bláha, Růžena Čížková, Zdeňka Tupá, Zbyněk
Vláčilík, Emilie Holazová, Anna Leunová, Danuše Václavíková,
Anežka Cárdová, Antonín Smolík, Zdenka Kiculisová, Jana Švédová, Věra Strakošová, Božena Frančáková, Anna Kubalová
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Informační servis
Městský úřad
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí
7.45 - 12.00 13.00 – 16.45
Středa
7.45 - 12.00 13.00 – 16.45
Pátek
12.30 - 14.15

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle
8.00 - 12.00
informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici

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 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
- veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 365 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

Gynekologie
Po, čt
7.00 – 14.30

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

Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková
Tel. 554 652 206
Pondělí 12.30 – 15.00
Úterý
Středa
Čtvrtek

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

Interní amb.
Út
12.30 – 14.30
St
8.00 – 12.00

Pátek

7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
10.00 - 12.00

12.30 – 14.30

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

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
Pátek
7.30 – 11.00

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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