ZPRAVODAJ
Města Albrechtic

ÚNOR č. � - ����

Aktuálně

Na 15. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. února 2020, bylo
zvoleno nové vedení města. Starostkou se stala Ing. Jana Murová (ANO 2011)
a místostarostkou Alice Hanková (KSČM).

Slovo pověřeného zastupitele

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám všem popřál

do roku 2020 vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví.
Pro ty, kteří neznají současnou
situaci na městském úřadě, je moupovinností
vás
informovatt.
Na předposledním zasedání zastupitelstva města v listopadu 2019, které
bylo svoláno už na 9 hodin dopoledne,
byl osmi zastupiteli města, odvolán
z rady města Ing. Ivo Vykopal. Nově byli
zvoleni Ing. Lenka Metzlová, Ing. Jaroslava Veselá Ph.D. a pan Miroslav
Olejniczak. Po tomto zvolení vyhlásila
paní starostka Ing. Jana Murová přestávku, po které rezignovala na post
starostky města. Zároveň rezignoval
na post místostarosty pan Libor Švec.
Oba s několika zastupiteli poté opustili
zasedání zastupitelstva města. Jednání
dále pokračovalo a předsedajícím byl
zvolen Ing. Roman Skopal. Před
ukončením zasedání zastupitelstva
jsem byl pověřen zastupováním města
do doby, než se zvolí nový starosta
nebo místostarosta. Protože ani
v prosinci nebyl nikdo zvolen
do vedení, stále bylo naše město bez
starosty a místostarosty a z tohoto důvodu taky bez funkční rady města. Veškeré žádosti, smlouvy apod. se musí
řešit až na zastupitelstvu a tím pádem
se vše prodlužuje a žadatelé čekají na
rozhodnutí.
V minulém čísle zpravodaje jste se
na úvodní stránce dočetli, že zimní
údržba pro město už nebude problém,
protože v roce 2019, dnes už minulé
vedení, objednalo nový kolový traktor

s čelní radlicí a zadním neseným sypačem inertního materiálu. Tohoto materiálu máme připraveno 100 tun
v hale, aby byl suchý a nezamrzal. Tu
nejdůležitější věc jste se ale nedozvěděli. To, že nádoba neseného sypače je určena jen na cca 1 tunu posypu.
Touto jednou tunou se posype max.
1,5 km cesty a poté musí jet traktor
prázdný až za sběrný dvůr do pronajaté
haly, kde sypač znovu naplní. Výhoda
je ta, že sklopí zásobník a nacouvá
na hromadu posypu a automaticky materiál nabere. Poté se vrací zpět
na místo, které nedosypal a takto
zbytečně projezdí spoustu kilometrů.
Dle informace z GPS, která je nainstalovaná v traktoru, se dne
29. 12. 2019 najelo 117 km, práce trvala
11 hodin a spotřebovalo se 12 tun
posypu. A to jen sypal a nemusel plužit
sníh. Po novém roce, kdy město bylo
pokryto ledovkou, traktor spotřeboval
dalších cca 10 tun posypu. Takže zima
ještě pořádně nezačala, ale posypového materiálu máme už jen
na maximálně 8 dnů. To už ale nikoho,
kdo se chlubil, nezajímá. V minulosti
nám posyp města a místních částí zajišťovala firma, která na tuto činnost
byla připravena a měla s tím zkušenosti.
Město se tím nemuselo zabývat a jen
se staralo s přispěním dalších nasmlouvaných firem o odklizení sněhu plužením. To že minulou zimu s touto
firmou nenašlo společnou řeč odstoupivší vedení a svedlo to na nepřipravenost bývalého vedení města, o tom
se také nezmínili.
Pokračování na str. 2

Vývoz odpadů pro rok 2020
Více na straně 3.

Hasiči hodnotí rok 2019
Více na straně 6.

Zahrádkáři informují
Více na straně 13.
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Slovo pověřeného zastupitele
Pokračování ze str. 1
Je potřeba si uvědomit, že naše město nemá takovou strojní
techniku a tolik kvalifikovaných pracovníků, aby bylo
soběstačné. Ve větších městech vykonávají zimní údržbu služby obce nebo se najímají firmy.
Vždyť sběrný dvůr byl na začátku určen jen pro pár zaměstnanců k třídění odpadů. Poté se z dotací rozšířil
o kompostárnu, sběrné nádoby a lisy na plast. Pracovníci začali
pro město dělat veřejnou zeleň, drobné stavební práce a také
částečně i zimní údržbu. Pracují tam kvalifikovaní lidé, ale také
lidé, které určil úřad práce. A když už tito lidé začnou mít nějaký
pracovní návyk, tak jim skončí smlouva a přicházejí z úřadu
práce noví zaměstnanci. Každý pracovník má svůj úkol, který
plní dle své odbornosti. A teď v rámci soběstačnosti děláme
i zimní údržbu pro celé město a přilehlé části. Tato zima je zatím
pro nás mírná, ale co když bude sněžit celý týden? Kdy budou
řidiči a ostatní zaměstnanci odpočívat? Navíc musí držet
o víkendech hotovost a být připraveni na telefonu, aby mohli
odklízet sníh co nejdříve. Ale v rámci bezpečnosti práce mohou
činnost vykonávat jen po určitou dobu a musí následovat přestávka. A další problém je v tom, že nejsou schopni být všude
zároveň. V našem městě máme ulice v kopcích, kde je to
při náledí nebezpečnější a vozovka se zde musí ošetřovat jako
první. Ale než náš posypový traktor s malým zásobníkem
objede celé město včetně místních částí, trvá to víc jak půl dne.
Na některých ulicích, které jsou úzké, parkují vozidla a řidič
traktoru má následně problém se současně udržet na náledí
a sněhu na vozovce a zároveň dávat pozor, aby pluhem nezachytil o vůz. I přesto, že jsme do schránek v problémových
lokalitách dali upozornění, aby majitelé vozidel parkovali
ve dvorech a garážích. Odpověď některých byla, že by si museli

sníh ze svého pozemku vyházet, aby vyjeli ven, a to se jim nechce. Co k tomu dodat. Proto prosím všechny občany
o ohleduplnost a toleranci. Věřte, že je v našem zájmu zajistit
pro město a přilehlé části zimní údržbu v co nejlepší kvalitě.
Nechci nikoho kritizovat, určitě to byl dobrý nápad, aby
město bylo v zimní údržbě soběstačné, akorát se nepřemýšlelo nad důsledky, které nastanou. Je potřeba ještě dodat, že
pro město vykonávají zimní údržbu také Služby obce Město
Albrehctice s.r.o. a v Hynčicích a okolí pan R. Domek. Hlavní
silnici má na starosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, se
kterými jsme jednali ohledně celkové údržby města, ale
kapacitně by to nestihli a jejich velká vozidla by měla na některých ulicích problém s průjezdem. Udržují nám ulici
Nádražní a nově místo Biskupic ulici Boženy Němcové. Všem
lidem podílejícím se na zimní údržbě podílí, patří ode mne
veliké poděkování.
Jistě jste si také všimli, že máme zasazené dva nové
vánoční stromečky. Jeden je na náměstí a nahradí ten
veliký, který už je nebezpečný. Druhý je zasazen v Hynčicích
u obchodu. Jsou krásné, ale nechám na zvážení každého
z vás, zda celková částka 110.000 Kč za oba je hodně nebo
málo peněz. Jeden stromek stál 45.000 Kč a mimo to
10.000 Kč stál kořenový bal se zeminou plus celková práce.
Ten, který původně byl zasazen v Hynčicích a stál 5.000 Kč,
nechala paní starostka odstranit, protože prý nebyl vzhledný.
Nebudu psát už nic, jen si přeji, aby situace v našem zastupitelstvu se vyřešila co nejdříve a mohli jsme pro občany
fungovat.

Martin Špalek
pověřený zastupitel

V jubilejní Tříkrálové sbírce se vybrala rekordní částka
V roce 2020 se v České republice konala jubilejní
20. Tříkrálová sbírka, která probíhala od 1. 1. 2020 do
14. 1. 2020.
V Městě Albrechticích tuto sbírku pořádala Charita
Krnov ve spolupráci s p. Zdeňkou Hudeczovou. Dne
17. 1. 2020 byly na Městském úřadě Město Albrechtice
rozpečetěny sbírkové pokladničky a po sečtení všech desíti
pokladniček byl výtěžek z Tříkrálové sbírky v Městě
Albrechticích 61 109,- Kč. Což je doposud nejvyšší vybraná
částka v našem městě.
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Každý z občanů, který do této sbírky přispěl, tak vyjádřil
svou solidaritu a podporu lidem v obtížné sociální situaci.
Jedná se zejména o seniory, matky s dětmi v tísni, handicapované a nemocné osoby.
Velké poděkování patří koledníkům, bez jejichž pomoci
a ochoty by sbírka nebyla úspěšná a hlavně p. Hudeczové
za organizaci sbírky, její prezentaci a zviditelnění.
Text:Bc. Jiří Boháček
odbor správní, úsek sociální
Foto: Zdeňka Hudeczová

Svoz odpadů v roce 2020

Svoz plastů

Pytlový svoz plastů probíhá vždy poslední pondělí v měsíci od 5 hodin ráno.
Leden

27. 1. 2020

Červenec

27. 7. 2020

Březen

23. 3. 2020

Září

21. 9. 2020

Únor

24. 2. 2020

Duben

20. 4. 2020

Květen

18. 5. 2020

Červen

29. 6. 2020

Srpen

24. 8. 2020

Říjen

19. 10. 2020

Listopad

30. 11. 2020

Prosinec

14. 12. 2020

Svoz bio odpadů od 6. 4. 2020
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

6. 4. 2020

7. 4. 2020

8. 4. 2020

9. 4. 2020

27. 7. 2020

28. 7. 2020

29. 7. 2020

30. 7. 2020

20. 4. 2020 21. 4. 2020 22. 4. 2020 23. 4. 2020

10. 8. 2020

11. 8. 2020

12. 8. 2020

13. 8. 2020

4. 5. 2020

7. 5. 2020

24. 8. 2020

25. 8. 2020

26. 8. 2020

27. 8. 2020

18. 5. 2020 19. 5. 2020 20. 5. 2020 21. 5. 2020

7. 9. 2020

8. 9. 2020

9. 9. 2020

10. 9. 2020

1. 6. 2020

4. 6. 2020

21. 9. 2020

22. 9. 2020

23. 9. 2020

24. 9. 2020

15. 6. 2020 16. 6. 2020 17. 6. 2020 18. 6. 2020

5. 10. 2020

6. 10. 2019

7. 10. 2020

8. 10. 2020

29. 6. 2020 30. 6. 2020

19. 10. 2020 20. 10. 2020 21. 10. 2020 22. 10. 2020

5. 5. 2020

2. 6. 2020

6. 5. 2020

3. 6. 2020

1. 7. 2020

2. 7. 2020

13. 7. 2020 14. 7. 2020 15. 7. 2020 16. 7. 2020

2. 11. 2020

3. 11. 2020

4. 11. 2020

5. 11. 2020

PONDĚLÍ: Hašlerova, Krnovská, Osvobození, B. Smetany, Polní, Krátká, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší,
Palackého, Zahradní, S. Tůmy, K. Čapka, P. Nováka, Žáry
ÚTERÝ: B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, Zámecká, Odboje, Nerudova, V Sadě, Hynčice
STŘEDA: P. Bezruče, J. Wolkera, Osoblažská, Nádražní, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská,
Jiráskova, Dělnická, Celní, Okružní, Opavická
ČTVRTEK: Nemocniční, Míru, nám. ČSA, Vodní, Slezská, Opavice, Linhartovy, Burkvíz

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu probíhá každý sudý týden v měsíci (od 6 hodin ráno). Nádoby, ve kterých je teplý
nebo horký popel nebudou vyvezeny!
ÚTERÝ: Hašlerova, Odboje, P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická,
Okružní, Opavická, Nemocniční, Jiráskova, Míru, nám. ČSA, Úzká, Vodní, Slezská, Krnovská, Osvobození
STŘEDA: Biskupice, Piskořov, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Linhartovy, Opavice
ČTVRTEK: Hynčice, Dlouhá Voda, Valštejn, V Sadě, L. Janáčka, Nerudova, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště
PÁTEK: K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, Polní, Krátká,
B. Smetany a všechny nádoby o objemu 1100 litrů
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Proběhl třetí ročník Vánočního turnaje v kulečníku
V neděli 22. prosince 2019 proběhl v hospodě Pod
lipami v Městě Albrechticích již 3. ročník Vánočního
turnaje v kulečníku tzv. karambolu. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů včetně jedné ženy, kteří byli
rozlosováni do čtyř skupin po třech hráčích. Hrálo se
systémem každý s každým ve skupině do 100 bodů.
Poté se hráči vyřazovacím způsobem rozdělili až do
zápasů o umístění. Rozpis umožňoval i hráčům na
třetích místech ve skupinách, aby se dostali až do finále.
Po dramatických soubojích určilo celkového vítěze finálové utkání hrané na dva vítězné zápasy. Tím se stal
Miroslav Hrbáček, který 2:1 porazil Radka Vydru. Na
třetím místě se umístil Martin Špalek, který porazil Jardu
Zlámala. Vánoční turnaj začal ráno v 9 hodin a skončil
takřka ve 21 hodin. Divákům nabídl skvělé výkony a
herní varianty jednotlivých hráčů. Poděkování patří
panu Miroslavu Hrbáčkovi a všem, kteří se podíleli na
tomto již tradičním vánočním turnaji.

Martin Špalek

Pečujete o blízkého člověka po cévní mozkové příhodě?
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co vám péče
o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co vám bere?
Co vás trápí? Co vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které
služby a podpora jsou užitečné, co vám naopak chybí.
Spojte se s lidmi, kteří jsou v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která na základě unikátního výzkumu
ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava

vytváří speciální web, jenž nabídne prostor pro sdílení
zkušeností s péčí o blízké po mrtvici.
Miroslav Paulíček
ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!
www.cmp-radce.cz
Kontakt: Miroslav Paulíček – e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se představuje...
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS
Albrechticko) jako podpora a pomoc pro rodiny, které
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, působí již od
roku 2011.
Služba se snaží o zapojení a aktivizaci všech členů
rodiny při řešení nepříznivých situací, které mohou
rodiny potkat. Rodina je službou SAS podporována
zejména v těchto oblastech: rodičovství, každodenní
péče o děti, rodinné hospodaření, jednání s úřady,
školou, školkou, zařízení ústavní výchovy, soudy, rodinou, blízkými. Nabízí také pomoc při jednaní či
hledání zaměstnání, bydlení, vedení domácnosti, při
vyřizování dávek, v oblasti zdraví a komunikaci se
zdravotnickými institucemi a mnoho dalšího. Cílem
služby je, aby se rodiny svými silami naučily samostatně a uvědoměle jednat na úřadech, měly zodpovědnost a aktivně přistupovaly k životu při výchově
dětí tak, aby děti mohly zůstat v klidu a spokojeně v
rodině a nebylo zapotřebí náhradní rodinné či
institucionální péče.
Služba se nachází v Městě Albrechticích na ulici
Lázeňská 2. V současné době je celková kapacita služby 14-15 rodin. K dispozici jsou dva pracovníci, které
je možno zastihnout od 7:00 do15:00, případně po
domluvě do 18:00 hodin. Na schůzku se není zapotřebí objednat, avšak tím, že jde o terénní službu,
nemusí být pracovníci vždy k zastižení. V roce 2019
byla služba poskytnuta celkem 17 rodinám (26
dospělých, 51 dětí), a to především v obcích Město
Albrechtice, Třemešná, Holčovice, Vysoká, Linhartovy,
Liptáň, Hynčice a Jindřichov.
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SAS Albrechticko, také spolupracuje s dalšími
organizacemi a úřady jako jsou: školy, školky, úřady,
s MÚ Město Albrechtice, s obcí Holčovice nebo také
s nadacemi, např. nadace Terezy Maxové, se kterou
již několik let SAS spolupracuje na projektu „Nejsme
na to sami“. Za pomoci projektu bylo možné proplatit
náklady spojené s jednotlivými aktivitami projektu,
díky kterým se klienti mohli podívat na spoustu zajímavých míst, případně účastnit se řady výletu a akcí.
K poznávacím, zážitkovým, sportovním nebo
vzdělávacím akcím pořádaných službou patří návštěva divadla, kina, muzea či zámku. Rodiny zavítaly do
ZOO nebo jely na výlet do jeskyně. Celkem se
pořádalo 25 aktivit v blízkém okolí.
Koncem roku se služba zapojila do projektu
„Krabice od bot“. Někteří občané města přinesli dárek
osobně, jiní prostřednictvím svých dětí a za spolupráce se ZŠ M. Albrechtice obdarovali děti naší služby.
Dárky, které byly „navíc“ potom putovaly na jiná potřebná místa. Celkem se podařilo zajistit 162
vánočních dárků.
Během roku 2019 jsme uživatelům služby poskytli
v rámci projektu „Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám II“ potraviny, hygienické potřeby
a domácí potřeby, přibližně 270 kusů balíků. V průběhu roku je možné využívat také šatník (kde nám během roku přispívají i někteří občané města), ve kterém
si rodiny mohou vybrat potřebné věci. Vážíme si Vaší
ochoty a děkujme za ni.
Bc. Šárka Vojkůvková, DiS.

První ročník amatérského turnaje ve stolním tenise

V sobotu 28. 12. 2019 se uskutečnil první ročník amatérského turnaje ve stolním tenise. Za účasti hráčů
z Krnova, Třemešné, Jindřichova a místních se odehrávaly
zajímavé zápasy a o pěkné momenty nebyla nouze.
Po dlouhém soupeření ve skupinách se hrálo o umístění
a zde jsou konečné výsledky:
Dvouhra:
Umístění
Jméno
Jaroslav Pospíšil
1.
Vladimír Šašek
2.
Vangelis Čandas
3.
Milan Novák
4.
Libor Pospíšil
5.
Aleš Mlčoušek
6.
Gustav Santarius ml.
7.
Lukáš Včelný
8.
Ivo Santarius
9.
Petr Bártek
10.

Místo

Krnov
Krnov
Krnov
M. Albrechtice
Třemešná
M. Albrechtice
M. Albrechtice
M. Albrechtice
M. Albrechtice
M. Albrechtice

Čtyřhra:
Umístění
1.
2.
3.

Jméno

Šašek - Pospíšil
Čandas - Grulich
Santarius ml. - Novák

Turnaj se všem účastníkům líbil a věříme, že další ročník
bude účast ještě vyšší!
Gustav Santarius

Přebor oddílů ve stolním tenise
Tradičně každý rok pořádá KST Město Albrechtice
přebor oddílu ve stolním tenise v soutěži dvouher a
čtyřher. V pátek 27. prosince 2019 v tělocvičně ZŠ na
Hašlerově ulici od ranních hodin bojovali členové našeho
oddílu o umístění.
Hrálo se ve skupině každý s každým. Celkové první
místo obsadil David Palivec, na druhém místě skončil
Lukáš Sopčák a třetí místo obsadil Víťa Kadlec.

Ve čtyřhře zvítězil Palivec se Sopčákem před Vojtkem a
Adamcem, třetí místo obsadili Kadlec se Santariusem.
Vítězové byli odměnění věcnými cenami i díky podpoře
města Město Albrechtice. Po turnaji proběhla valná
hromada oddílu a malé občerstvení.
Škoda jen, že chyběli někteří z favoritů, turnaj mohl být
ještě zajímavější.
Gustav Santarius
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Rok 2019 pohledem hasičů

Rád bych Vás seznámil s prací hasičů za uplynulý
kalendářní rok 2019. V minulém roce opět došlo
k nárůstu počtu výjezdů a to ze 117 v roce 2018
na 131. V posledních letech počet výjezdů pomalu
narůstá. Zasahovali jsme u 25 požárů, u 21 dopravních nehod, 73 technických pomocí, jednoho
úniku plynu, dvou úniků nebezpečných kapalin, pěti
ostatních pomocí a čtyř planých poplachů. Mezi
jeden z největších a nejzajímavějších zásahů patří
požár pece na rozehřívání asfaltu na opravu komunikací v Červeném Dvoře v Krnově, kdy oproti klasickému požáru se nemohla použít voda, ale jako
hasivo se používala lehká, střední a těžká pěna.
Samotné hašení pěnou probíhalo asi tři hodiny a
náklady na samotné pěnidlo překročily asi 150 tisíc
korun. V okolí požáru dosahovala výška pěny až 1,5
metrů a kouř byl vidět na několik kilometrů.
Poprvé jsme zasahovali u tragické letecké
nehody, kdy za letu došlo k rozpadnutí větroně na
několik částí. Trosky větroně dopadly na velkou
plochu od Holčovic až po Mnichov u Vrbna. Naše
činnost spočívala v transportu nalezeného křídla z
nepřístupného lesního terénu nad Sokolím Dolem k
asfaltové cestě a jeho naložení na kontejnerový
automobil pro potřeby vyšetření příčin havárie
policií a leteckou inspekcí. Byl to též první ostrý zásah pro novou terénní čtyřkolku, která byla pořízena
v rámci projektu EU příhraniční spolupráce s
polskými hasiči z Gminy Biala.
Kromě zásahové činnosti jsme se zapojili
i do kulturního dění v obci. Měli jsme na starosti
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stavění a kácení májky na náměstí. Dále jsme v
rámci Štítu Albrechtic uspořádali na rybníku Celňák
netradiční soutěž s raftem pro hasiče ze zúčastněných Albrechtic a po ukončení soutěže jsme
uspořádali společné posezení v hasičské zbrojnici.
Této soutěže se také zúčastnili hasiči z Gminy
Komprachtice, se kterými udržujeme dlouholetou
spolupráci.
Rovněž
v rámci projektu EU započala spolupráce i s
polskými hasiči z Gminy Biala, kdy jsme se zúčastnili
čtyř školení a výcviku v Polsku a oni se zúčastnili čtyř
školení zase u nás. Společně jsme navštívili Hasičské
muzeum města Ostravy a k ukončení projektu jsme
uspořádali společné vyhodnocení v naší hasičské
zbrojnici. Z toho projektu byla pořízena terénní
čtyřkolka na zásahy u lesních požárů a pro záchranu
a pomoc osobám v nepřístupném terénu. Dále byla
pořízena resuscitační figurína dospělého člověka
s monitorem dechu a srdeční činnosti, resuscitační
figurína kojence, digitální tlakoměr, glukometr a
teploměr. Všechny pořízené věci slouží pro výcvik
hasičů pro poskytnutí první pomoci u zásahu.
V rámci ověření připravenosti a schopnosti používat pořízené věci (nejen z ukončeného projektu
EU), ale dosavadního vybavení jednotky, bylo připraveno na závěr roku prověřovací cvičení
Hasičského záchranného sboru MSK na téma
záchrany osob uvězněných vlivem technické závady
na rozhledně Hraniční vrch. Dle plánu cvičení zůstalo na rozhledně uvězněno pět osob, z toho jedna
osoba
při
pokusu
o svou záchranu zůstala zavěšena asi jeden metr
pod podlahou mezi věžemi. Cvičení se zúčastnila
naše jednotka. Za HZS MSK se cvičení zúčastnila
stanice Krnov a lezecké družstvo ze stanice Bruntál.
Cvičení proběhlo za velice reálných podmínek, kdy
na věžích po celou dobu foukal velice silný vítr,
nebylo možné použít výškovou techniku. Záchrana
zavěšené osoby byla provedena pomocí lan tak, že
nejprve byla uvázána na záchranné lano hasičů a
pak i s hasičem spuštěna po laně na zem. Cvičení započalo za denního světla a skončilo až za tmy. Díky
tomu bylo provedeno i osvětlování rozhledny, které
bylo vidět i z města.
Tímto bych chtěl poděkovat našim hasičům za
odvedenou práci.
Ing. Petr Křištof,
velitel jednotky

Novinky v knihovně

Od února bude městská knihovna nabízet svým
čtenářům novou službu, a to půjčování her. Jedná se o hry
vědomostní i společenské. Zatím knihovna zakoupila 11
her, které jsou určeny pro všechny věkové kategorie.
Máme hry pro děti od 6 let až po hry pro dospělé, jako
například úniková hra „Escape Room“. Hry bude knihovna
půjčovat svým čtenářům zdarma na dobu jednoho týdne.
Pokud se půjčování her osvědčí a bude o ně zájem, zakoupí knihovna další.

A na co se ještě můžete těšit v nejbližších měsících? V
únoru to bude cestovatelská přednáška Marka Sovy
o jeho cestě na kole z Olomouce do Maroka. Na březen je
připravena beseda o Titanicu.
Knihovna nabízí k vypůjčení i časopisy. Například
o bydlení a cestování.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

Soutěž „Co víš o Boženě Němcové?“
Od 10. února do 31. března probíhá v městské knihovně
soutěž s názvem „Co víš o Boženě Němcové“. Soutěžit se
bude fourmou kvízu, kteří čtenáři vyplní a do 31. března
odevzdají v knihovně. Odměnou pro soutěžící budou malé
dárky. Těšíme se na vaši účast!

Reklama

Město Město Albrechtice můžete sledovat také na Facebooku @mesto.mesto.albrechtice
A na Instagramu @mesto_albrechtice
Na našich účtech naleznete nejčerstvější novinky z dění ve městě!

Zájemci o placenou inzerci a reklamu - tel. 775 905 138, e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz
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Zprávy ze základní umělecké školy
Ozvěny z naší školy

Druhé pololetí školního roku zahájíme
velmi prestižní událostí. V úterý 18. února
se v prostorách naší školy uskuteční okresní
přehlídka ve hře na kytaru, kterou vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Stane se tak vůbec poprvé, kdy naše
škola bude takovou akci hostit. Ti
nejúspěšnější mladí kytaristé budou okres

Bruntál dále reprezentovat již na krajské úrovni. Akce je
také přístupná veřejnosti.
V únoru budeme ve spolupráci se Spolkem rodičů a
přátel ZUŠ Město Albrechtice pořádat již IV. PLES ZUŠ, tradičně v kulturním domě v Třemešné. Tento večer bude patřit především tanci a dobré zábavě, ale přinese také
bohatý doprovodný program, tombolu a především velké
překvapení! Srdečně Vás tímto zveme.

Martin Kachlík,
ředitel

Plán akcí ZUŠ na rok 2020
21. února - Soutěž vyhlašovaná MŠMT ve hře na klavír,
pořadatel: ZUŠ Krnov
29. února - IV. PLES ZUŠ MĚSTO ALBRECHTICE, Kulturní
dům Třemešná, 19:30h
31. března - JARNÍ KONCERT, koncertní sál ZUŠ, Tyršova 1,
17:00h
3. dubna - Třídní koncert žáků Martina Schuberta,
koncertní sál ZUŠ, 17:30h
7. dubna - Třídní koncert žáků Šárky Richterové, koncertní
sál ZUŠ, 16:30h
21. dubna - Jarní koncert v Jindřichově, Kostel sv. Mikuláše
v Jindřichově, 16:00h
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21. dubna - Třídní koncert žáků Jany Sedláčkové, koncertní sál ZUŠ, 17:00h
9. května - Vystoupení žáků ZUŠ, Farmářské trhy (Fairtradová sobota), spolupráce se Základní školou Město
Albrechtice
1. - 5. června - ZÁPIS KE STUDIU na školní rok 2020 - 2021
19. června - ZAHRADNÍ SLAVNOST ZUŠ, Výtvarná soutěž
"Tady jsme doma"
21. června - Společný koncert s hosty z Německa, Dívčí
Hrad
Podrobné informace o naší škole a průběžně doplňovaných
dalších akcích, získáte na webových stránkách www.zusma.cz,
sledovat
nás
můžete
také
na
facobooku
www.facebook.com/zusmestoalbrechtice, nebo při Vaši osobní
návštěvě.

Co se mění v roce 2020? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v
oblasti práce a sociálních věcí řadu změn.
VYŠŠÍ DŮCHODY
Důchody v letošním roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč, což
znamená nárůst o 6,7 %. Navýšení důchodů bude, stejně
jako vloni, nejvyšší v historii. Průměrný starobní důchod,
který je v současnosti 13 500 Kč, by měl od ledna roku
2020 dosahovat 14 400 Kč. Důchody, jak starobní,
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před
1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po
31. prosinci 2019 takto:
• základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč na 3490
Kč
• Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc
o pevnou částku 151 Kč.
Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa
sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba
o ně žádat.
VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda, a to
z 13 350Kč na 14 600 Kč za měsíc pro zaměstnance se
stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.
Společně s úrovní minimální mzdy, kterou v ČR pobírá
zhruba 150 tisíc lidí, dojde také k růstu nejnižších úrovní
zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně z
nynějších 13 350 až 26 700 Kč na 14 600 až 29 200 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních a představuje
nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Celková výše rodičovského příspěvku se od 1. 1. 2020
po 12 letech bez navýšení zvýší o 80 000 Kč, a to z
dnešních 220 000 na 300 000 Kč, u 2 a více dětí narozených
současně (vícerčat) dojde k navýšení celkové částky
z 330 000 na 450 000 Kč. Navýšení platí
pro rodiče, kteří k 1. 1. 2020 aktivně čerpají rodičovský
příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, kteří začnou
čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020. Rodiny,
které nemohly doložit příjem, mají od 1. 1. 2020 nárok
na vyšší měsíční čerpání. Nová maximální hranice čerpání
se zvyšuje ze 7600 Kč na 10 000 Kč, v případě vícerčat
až na 15 000 Kč měsíčně. Společně s navýšením
rodičovského příspěvku dojde k navýšení měsíčního limitu
pro
umístění
dětí
do
2
let
v
předškolní
péči, např. v jeslích/dětské skupině, ze 46 na 92 hodin.
Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.
eNESCHOPENKA
Podle novely zákona o nemocenském pojištění
od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně
funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické
zpracování
přinese
výrazné
zjednodušení
v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela
zásadním způsobem změní a přinese výhody, jak pro
pacienty, tak pro zaměstnavatele, stejně jako pro ošetřující
lékaře.
Bc. Jiří Boháček
Zdroj: MPSV.CZ

Lidem bude pomáhat obálka v lednici
Tato pomoc je určena především pro seniory,
zdravotně postižené občany nebo osoby samostatně
žĳící. Jedná se především o situace, kdy v takové
domácnosti zasahují zdravotníci, hasiči nebo policie.
Problematickou situaci může vyřešit speciální obálka
s osobními informacemi, kterou výše uvedené osoby
umístí do lednice, o čemž budou informovat prostřednictvím samolepky/magnetky. Tu nalepí na viditelné místo,
například na vstupní dveře z vnitřní strany bytu či na
lednici.
Občané Města Albrechtic mohou plastovou obálku,
která obsahuje formulář k vyplnění, samolepku/magnetku, návod a propisovačku, získat zdarma
v rámci úředních hodin Městského úřadu Město
Albrechtice na odboru správním - úseku sociálním, a
to od 13. 1. 2020.
Obálky distribuuje Moravskoslezský kraj v rámci
projektu IN.F.Obálka, tedy „INformace jako Forma Ochrany“. „Chceme posílit bezpečí seniorů v našem kraji a
zároveň usnadnit práci záchranářům. V plastové obálce
bude informace o zdravotním stavu, užívaných lécích, ale
také kontakty na blízké. Takže pokud se stane, že bude
babička nebo dědeček v bezvědomí, důležité informace budou okamžitě po ruce,“ uvedl náměstek hejtmana kraje
pro sociální oblast Jiří Navrátil.

O IN.F.Obálkách jsou informovány všechny složky
záchranného systému, jejich zástupci pomáhali určit
jejich
podobu
a
obsah.
„Tento
projekt
Moravskoslezského kraje samozřejmě vítáme. Nejsou
výjimkou situace, kdy naši zdravotníci přĳedou k zásahu a o dotyčném nevědí nic. Teď, když uvidíme
samolepku IN.F.Obálka, bude stačit sáhnout
do lednice. Informace o lécích, které pacient bere, o
alergiích, kterými trpí nebo jakékoliv další upozornění,
nám pomohou určit nejvhodnější způsob ošetření,“
řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby
Moravskoslezského kraje Roman Gřegoř.
Použití obálek je snadné. „Senioři vyplní podle přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží ho do
speciální plastové obálky, kterou dají do ledničky,
nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Pak samolepkou
označí dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu,
tak budou záchranáři vědět, že je pro ně IN.F.Obálka
v ledničce připravená,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Jiří Navrátil s tím, že lednice je univerzální, dobře rozpoznatelné místo pro záchranáře, které se osvědčilo
i v jiných regionech. Navíc v případě požárů vydrží
informace v obálce v lednici nejdéle neporušené.
Bc. Jiří Boháček
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Ohlédnutí za Vánocemi ve městě
Andělé, skvělá hudba i
dobré jídlo. Takové bylo
vítání Vánoc ve městě

Vánoční čas byl v našem městě zahájen hned na dvou místech - v
Hynčicích a v Městě Albrechticích.
Jako první na řadu přišel stromeček
v Hynčicích. Ten byl ve čtvrtek
28. listopadu slavnostně rozsvícen za
hudebního doprovodu dětí z Mateřské školy Město Albrechtice.
Druhý den, v pátek 29. listopadu, připravilo město již tradiční Vánoční
jarmark. Náměstí zaplnily stánky
s dobrým jídlem, drobnými dárky i
tradičními
vánočními
výrobky.
V chladném počasí návštěvníci
ocenili nejen voňavý svařák, ale i vy-

chytávku v podobě teplometů, které
byly rozmístěny na náměstí.
Město připravilo bohatý doprovodný program. Nechyběli andělé
na chůdách rozdávající peříčka pro
štěstí, vánoční dárečky pro děti, ale i
vystoupení mateřské, základní i hudební školy. Hřebem večera bylo vystoupení skupiny Bohemia Voice. Ta
přišla
na
pódium
hned
po slavnostním rozsvícení vánočního
stromečku. Obrovský úspěch sklidil
nakonec velkolepý ohňostroj.
Petra Hanusová
Bc. Vladislav Hlaváček

Adventní koncert na zámku v Linhartovech
V pátek 13. prosince 2019 si návštěvníci Adventního
koncertu na zámku v Linhartovech mohli užít koledy
v podání dvou dámských sborů z Krnova. Prvním z nich byl
sbor Legato řízený paní Zdeňkou Odstrčilovou, druhým byl
komorní sbor Staccato vedený paní Svatavou Olejkovou.
Na pódiu se později objevily i děti, které se přidaly
ke sborům.
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Koncert zahájila svým proslovem paní Miluše
Kaletová společně s kastelánem Jaroslavem Hrubým.
Ti přivítali hosty a shodnotili úspěšnou sezónu na
zámku. Organizátorům za Město Albrechtice poděkoval
Martin Špalek. Poté se zámek rozezněl vánočními
písněmi všeho druhu. Na místě pak nechybělo ani
vánoční občerstvení.
Petra Hanusová

Ohlédnutí za Vánocemi ve městě
Vánoční koncert a rozsvícení barokního sloupu na náměstí

V sobotu 28. prosince 2019 se v našem kostele Navštívení Panny Marie uskutečnila poslední kulturní akce roku
2019 - Vánoční koncert, který společně zorganizovalo
město a Římskokatolická farnost v Městě Albrechticích.
Účinkující umělci – klavírista Jiří Kutálek, houslistka Anna
Marie Kvěchová, sopranistky Martina Vaculová a Markéta
Schaffartzik představili posluchačům v kostele velmi zná-

mé i méně známe skladby. V tomto vánočním čase se nezapomnělo ani na koledy.
Po ukončení koncertu se posluchači přesunuli na
náměstí, kde bylo uvedeno do provozu slavnostní
osvětlení nejstarší zachovalé památky ve městě, kterou je
barokní sloup se sochou sv. Anny Samotřetí.
Bc. Vladislav Hlaváček

Z historie
Naše město není na historické památky příliš bohaté.
O to více bychom si měli vážit toho mála, co nám tu z minulosti zůstalo. V posledních letech se město i mnozí
jednotlivci svým zájmem a někdy i péčí snaží vynahradit
to, co bylo dříve zanedbáno.
Po generální opravě došlo 28. prosince 2019 k nassvícení ojedinělé barokní památky z druhého desetiletí
18. století, sochy svaté Anny Samotřetí. Poněvadž ne všichni občané měli možnost se tohoto aktu zúčastnit a vyslechnout historii vzniku této památky, rozhodla jsem se
její příběh zveřejnit.
Mnozí lidé označují sloup jako morový, postavený z
vděčnosti k ukončení morové epidemie. Nikoliv. Jde o
úplně něco jiného.
V 16. století se většina obyvatel Albrechtic (Olbersdorfu)
hlásila k víře luteránské. Po bitvě na Bílé hoře se vlády nad
albrechtickým panstvím ujali jezuité z Nisy. Snažili se
všemožně panství zdokonalit a co možná nejvíce zvětšit
jeho výnos. Měli snahu udělat z Albrechtic opravdové
město, ale neučinili nic pro své poddané. Jejich práva neustále omezovali a v roce 1715 vzali obci i právo mít vlastní
pokladnu. Pobouření poddaní poslali na zámek deputaci,
ve které byl představený obce Kravuschka (čti Kravuška),
obecní starší Hanke a dva sedláci z Hynčic. Prosili, aby
jejich stará privilegia byla zachována a nebyly ukládány
nové roboty. Jejich prosba nebyla vyslyšena, a tak se s písemnou žádostí obrátili až do Vratislavi (dnešní Wroclav).

Za nějaký čas byli pozváni k soudnímu jednání na zámek.
Po bouřlivém vyjednávání zbavil páter prokurátor
Kravuschku úřadu, uložil mu pokutu 100 tolarů a jeho
synovi, který žádost sepsal, pokutu 50 tolarů. Nepomohlo
ani že starší Hanke padl na kolena a začal prokurátorovi
líbat nohy. Byl uvržen do zámecké věže jako buřič a za
mrazu tam byl držen 24 hodin. Přistižení se odvolali znovu
do Vratislavi, ale tentokrát ke královskému soudu. Ten je
uznal nevinnými. Jan Ambrož Kravuschka byl znovu
dosazen na úřad a syn později uznán jeho nástupcem.
Vděčný starosta Kravuschka, bohatý albrechtický
obchodník, dal svým nákladem postavit v roce 1719 na
náměstí osm metrů vysokou sochu sv. Anny. Jsou na ní latinské nápisy oslavující Boha, Ježíše Krista, Pannu Marii a
odkazující naše město k věčné ochraně sv. Anny slovy:
„Opatruj vždy Albrechtice, svatá matko Anno.“
Na první fotografii je náměstí se sloupem sv. Anny z roku
1900.
Na druhé fotografii je kříž poblíž ulice Polní z roku 1941.
Zaměstnanci sběrného dvora provedli výřezy a úklid a
poskytli potřebnou techniku: auto k odvozu, pilu a křovinořez. Za to jim patří srdečné díky. Bohužel kříž je ve velmi
špatném stavu a potřeboval by opravu.
Anna Tuhá
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Nejen pro diváky kabelové televize
Informace k přechodu na DVB-T2

Je to už více jak dva měsíce, kdy v naší republice byl zahájen proces postupného přelaďování pozemních vysílačů
z DVB-T na DVB-T2 HEVC. V současné chvíli už máme více
informací o vypínání pozemních vysílačů, které pokrývají
naši oblast. Jedná se o vysílače Ostrava, Praděd, Lysá Hora
a Hlubočec. Bohužel se v České republice zvolil systém
postupného vypínání jednotlivých balíků programů (odborně nazývaných MUX). Vypínání v naší lokalitě bude zahájeno 30. dubna tohoto roku. Konkrétně budou jako
první vypnuty kanály České televize. Komerční stanice vypnou vysílače 1. června a 8. června.
Taktéž uživatelů kabelové televize se tyto změny dotknou tím, že bude nutné přelaďovat všechny televizní
přĳímače v domácnostech. Naše kabelovka totiž šíří ve
svém rozvodu signál z pozemních vysílačů a také
placenou programovou nabídku. Podrobnosti budeme
poskytovat na infokanálu kabelovky. Veškerou placenou
programovou nabídku budeme vysílat ve staré
normě, aby tyto programy zachytily i starší televizní
přĳímače. Navíc budeme šířit programy skupiny TV Nova
a TV Prima v rozlišení FULL HD. Určitě jste zaznamenali

jeden důležitý fakt, že komerční stanice Nova a Prima zatím nebudou šířit své programy pozemní cestou v rozlišení FULL HD, ale v nižším rozlišení. FULL HD rozlišení
budou mít k dispozici pouze domácnosti, které
za přĳímané programy platí poplatky příjmem pomocí
kabelové televize, satelitu nebo internetovou televizí.
Od podzimu se naše úsilí přesouvá do oblasti
zvýšeného zabezpečení serverovny proti útokům hackerů.
Každý poskytovatel internetových služeb (také my) denně
čelí stovkám až tisícům pokusů o napadení těchto
klíčových zařízení. Pokud je tento útok úspěšný, udělá
v zasažené organizaci ohromné škody. Určitě si pamatujeme, že v prosinci 2019 hackerský útok zastavil provoz celé
nemocnice v Benešově – obnovení provozu stálo asi 40
milionů korun. O Vánocích byl díky zhroucení počítačové
sítě po útoku hackerů zastaven provoz v těžební firmě
OKD. Na městském úřadě se snažíme držet nejmodernějších trendů v oblasti bezepčnosti, pravidelně
aktualizujeme a snažíme se předcházet jakýmkoliv problémům.

Pozvánka do Linhartov
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Bc. Vladislav Hlaváček

Zahrádkáři hodnotí rok 2019
Naše organizace má 78 členů. Spolupracujeme se
školami ve městě i s ostatními organizacemi a spolky. Jsme
rádi, že i městský úřad je nám nápomocen finančně a my
se na oplátku snažíme být pro město užiteční.
V průběhu minulého roku jsme uspořádali spoustu akcí.
V březnu jsme zahájili zahrádkářskou sezónu „Otevíráním
zahrádek“. Pak jsme se s členy vydali na zájezd do
Kroměříže. V měsíci červnu jsme vyhlásili tradiční soutěž
„Rozkvetlé město“, kterou následně v měsíci září hodnotíme a odměňujeme po výstavě výpěstků hodnotnými poukazy. V měsíci srpnu jsme vyrazili na výlet do krásného
historického města – do Vratislavi v Polsku.
I přes obavy z toho, že rok 2019, co se týká počasí, nebyl
příznivý, se tradiční výstava výpěstků vydařila. Navíc jsme
byli velmi příjemně překvapeni návštěvností občanů na
této akci, za což velmi děkujeme. Této výstavy se účastní

obvykle už i hodně dětí. To dokazuje, že i výchova k
přírodě je velmi důležitá. Ještě jednou děkuji všem příznivcům, ale i pracovníkům městského úřadu za podporu a
návštěvnost.
Sezónu jsme ukončili členskou schůzi s posezením a
tancem v tělocvičně na ulici Hašlerově. A následně pak
vánoční výstavou na počátku prosince. Pod vedením paní
Gavendové měla výstava velký úspěch a opět se dočkala
hojné návštěvnosti.
Na závěr bych chtěla říci, že je smutné, že obec nemá
vlastní sál. Každá příprava akce je tak velmi náročná, i
přesto, že město pomáhá formou vypůjčení stolů a židlí.
Na to, že máme v názvu dvakrát město, nemůžeme se v
tomto ohledu rovnat okolním obcím.
Věra Zahradníková,
předsedkyně spolku

Plán akcí na rok 2020
Měsíc

Název akce

Datum

Místo konání

14. 3. 2020

Klubovna ZŠ

Otvírání zahrádek
Březen

(Čl. schůze s posezením a
tancem)

Duben

Výstava rukoděl. činností

6. - 8. 4. 2020

Tělocvična ZŠ ul. Hašlerova

Květen

Jednodenní zájezd

Kroměříž, Opole,...

Červen

Členská schůze (jubilea
členů, soutěž Rozkvetlé
město)

Buď 2. nebo 5. nebo
9. 5. 2020
11. 6. 2020

Klubovna ZŠ

Červenec nebo srpen

Zájezd

Bude upřesněno

Nitra (SK) nebo Lysá nad
Labem

Září

Členská schůze

3. 9. 2020

Klubovna ZŠ

Výstava výpěstků

14. - 16. 9. 2020

Klubovna ZŠ

Říjen nebo listopad

Hodnotící schůze s
posezením a tancem
(Zavírání zahrádek)

17. 10. Nebo 7. 11. 2020

Tělocvična ZŠ ul. Hašlerova

Prosinec

Vánoční výstava

7. - 9. 12. 2020

Klubovna ZŠ
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Základní škola informuje
Záchranná stanice Adélka
Před Vánocemi se vypravila třída 4. A do Záchranné
stanice Adélka v Liptáni, aby předala vaše dárky a finanční
pomoc na léky a veterináře. Obdarovali jste staré a nemocné
pejsky, které nikdo nechce a o které se stará paní Linda.
Dobrot a různých potřebných věcí bylo pět prádlových košů.
Naše třída také nafotila kalendář a peníze z jeho prodeje
rovněž věnovala stanici. Vždy, když tamní pejsky navštívíme,
chodíme s nimi na procházky do polí, a tím jim uděláme
velkou radost. Nás pak potěšil teplý čaj a cukroví ve tvaru
jezevčíků, které pro nás napekla Lindina kamarádka. U nazdobeného stromečku jsme si zazpívali koledy a dostali
srdíčkové ocenění za pomoc. Děkujeme paní Lindě za
úžasné dopoledne s ní i jejími čumáčky. Už se těšíme na
další pomazlení.
Foto a text Ludmila Grčková a žáci 4. A

1.A zachránila princeznu
Musíme zachránit zakletou
princeznu! Co je pro to třeba
udělat? Princezna pochází ze
čtenářského království, a jestli ji
chceme z nejvyšší věži vysvobodit, musíme získat všech pět kouzelných klíčů od jejích
komnat. Když to zvládneme, sama princezna nám poděkuje a předá nám i odměnu – nový Slabikář pro malé
čtenáře. Tak zněl úkol pro žáky 1. A. Na pomoc jsme si pozvali kamarády z 6. B, kteří dohlíželi, zda úkoly plníme
správně, a za každý úkol nám dali razítko na papírový klíč.
Spojovali jsme slabiky s obrázkem, skládali domečky z
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písmenek, přiřazovali písmena k obrázkům, četli slabikovou cestičku a plnili jsme pracovní list. Nakonec jsme
vše zvládli a všichni jsme se pyšnili vyplněným klíčem. Konečně jsme mohli vyslovit heslo, kterým jsme princeznu
osvobodili. Princezna nám předala slabikář i klíč, ten nám
zůstane na památku. Šesťáci pro nás vytvořili krásné
záložky, my jsme pro ně nachystali sladkosti za jejich pomoc a trpělivost. Byl to opravdu velký zážitek a už teď se
moc těšíme, jak ze slabikáře budeme ve škole i doma
předčítat. Akce je součástí projektu „Musíme si pomáhat“.
Foto Miroslava Tupá, text Kateřina Vergu

Základní škola informuje
Programování s Ozoboty
V hodinách informatiky se čtvrťáci a páťáci seznámili s
Ozoboty. Vyzkoušeli si miniaturního robota, který je
nejen hračkou, ale i výbornou pomůckou pro nácvik
programování. Zjistili jsme, že Ozobot má 5 světelných
čidel (jedno je barevné), RGB LED diodu, ochranné skiny,
motorek a kolečka. Po zapnutí může sledovat nakreslenou čáru, rozeznávat křižovatky – náhodně vlevo,
náhodně vpravo nebo rovně, přeskočit na čáru, otáčet se,
zastavit. Může počítat odbočení, změnu barvy dráhy,
bodů, měnit barvy. Na začátek si žáci ve skupinkách připravovali pro Ozoboty dráhy. Kreslili různé cesty, do
kterých vkládali kombinace barevných kódů, a sledovali,
jak se Ozobot chová a jak plní zadané příkazy. Zatím si
vyzkoušeli jezdit s Ozobotem jen na papíru, ale už se těší,
až jej využĳí ve spojení s tabletem.
Foto a text Regína Hajná

Asistenti pomáhají nejen žákům
Školní asistent nebo asistent pedagoga je dnes
nedílnou součástí každodenní výuky. Žáci i učitelé si již
zvykli, že je s nimi ve třídě ještě někdo další. Asistenti pomáhají nejen žákům se specifickými poruchami učení
a chování, ale i celému třídnímu kolektivu. K dispozici jsou
rovněž pedagogům, kteří jeho přítomnost ocení zvláště
v početných třídách nebo organizačně náročnějších hodinách. Výuka českého jazyka tak v 7. B probíhala nejen pod
vedením vyučující, ale i školní asistentky Silvie Kaňa a asistentky pedagoga Hany Škrochové, díky níž mohla být část
hodiny realizována formou paralelního vyučování.
Máváním červených a zelených kartiček si žáci společně
zopakovali, co si pamatují o zájmenech. Následovalo rozdělení do dvou skupinek. V obou skupinách probíhaly
tytéž činnosti, avšak díky menšímu počtu žáků se práce

jevila jako daleko efektivnější. Při některých aktivitách pak
žáci pracovali pouze ve čtveřicích. Jejich úkolem bylo přiřadit jednotlivá zájmena ke správnému druhu. Ti nejrychlejší
měli ještě možnost prohlubovat své znalosti u interaktivní
tabule. Po cvičeních v pracovním sešitě následovala výuka
již v rámci celé třídy. Za pomoci moderní techniky si žáci
připomněli skloňování zájmen. Poslední aktivita pak zvedla
všechny ze židlí. Děti chodily po třídě a hledaly, kam
umístit zájmeno, které si vylosovaly. Konec hodiny pak patřil celkovému zhodnocení. Různé formy týmové výuky
patří do dnešního inkluzivního školství. Podstatná je však
skutečnost, že tento způsob práce baví učitele, asistenty a hlavně děti.
Foto Regína Hajná, text Nela Akritidis Čtvrtníčková
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Mateřská škola informuje
Výukový program Zdravá 5
Pod vedením lektorky p. Lenky Kertisové proběhl další
výukový program pod názvem „Lednice zdravá 5“.
Příběhem o nákupu zdravých potravin na oslavu narozenin nám představila pomocí maňásků Báji a Binga, kteří
chystali dobroty pro kamaráda Blika. Děti třídily potraviny
do lednice nebo do komory, co kam patří. Na oslavu si
každé dítě připravilo zdravé špízy, seskládané ze sýrů a
různých druhů zeleniny, které si nakonec i mohly sníst.
Zároveň si procvičily jemnou motoriku a odnášely si z celé
akce velký zážitek o potravinách.
Paní lektorka nám darovala naučnou knihu „Pohádky
Zdravá 5“, kde si na pokračování budeme číst další poučné
příběhy o zdravém stravování.
Text a foto:
Stanislava Kozelská a Petra Trebuláková

Veselí badatelé
Měsíc leden zatím nepřeje sněhové nadílce, proto jsme naši třídu proměnili v malou laboratoř, kde jsme krystalizací
vyrobili „sněhové vločky“. Zkoumali a pozorovali jsme tedy, jak dochází ke tvorbě krystalů soli ze solného roztoku.
Bc.Michaela Kubaníková, Stanislava Kozelská
foto: Bc.Michaela Kubaníková

MultiBoard v mateřské škole
V průběhu školního roku 2018/2019 mateřská škola zakoupila novou vzdělávací pomůcku – MultiBoard. Jedna se o
mobilní dotykový displej na kolečkách. MultiBoard umožňuje
rozšiřovat aktivity pro děti a zlepšovat podmínky pro rozvoj
digitální gramotnosti a informatického myšlení, které je v
dnešní době nepostradatelné.
Společně s pořízením MultiBoardu byl zakoupen také
vzdělávací program Barevné kamínky, který využívají zejména
děti předškolního věku. Za pomocí tohoto programu se děti
vzdělávají a připravují se na bezproblémový vstup do 1. třídy. O
tuto formu vzdělávání je velký zájem, neboť celý proces
vzdělávání probíhá formou hry a zábavy. Velkým přínosem
pro děti je mimo jiné také nácvik soustředěnosti, trpělivosti
a vzájemné tolerance.

Stanislava Kozelská,
Bc. Michaela Kubaníková
foto: Bc. Michaela Kubaníková
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Mateřská škola informuje
Když se řekne rozcvička

V naší školce provádíme s dětmi nejrůznější pohybové
aktivity, které jsou zejména v předškolním věku nejpodstatnější součástí celkového rozvoje dítěte. Volíme takové cvičení, které přináší dětem radost, pestrost a
nápaditost.
Ve třídě U Motýlků jsme začali se základy „jógy“. Vedeme děti ke správnému držení těla, správnému dýchání a

tím k udržení rovnováhy důležitých životních funkcí. Každý
prvek jógy má svůj název, nejčastěji používáme názvy
zvířátek, které jsou dětem blízké. Cvičení probíhá
v klidném prostředí herny doprovázené relaxační hudbou.
text: Bc. Dagmar Lapuníková
foto: Bc. Michaela Kubaníková

Malý záchranář
V mateřské škole proběhl projektový den s názvem
„Malý záchranář“. Co všechno se děti naučily a dozvěděly?
jak se správně zachovat v nenadále situaci
jak přivolat pomoc adekvátně ke svému věku
základní obvazové techniky, práce s fonendoskopem
Na závěr děti zhlédly praktickou část s ukázkou resuscitace na figurínách.
Projektový den proběhl za účastí akreditované
instituce MŠMT PMeduca.
Bc. Dagmar Lapuníková
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Místní poplatky v roce 2020
Poplatky za komunální odpad
•
•

500 Kč/rok - fyzická osoba přihlášena v obci
500 Kč/rok - fyzická osoba, která má vlastní výstavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
Splatnost:
do 15. 2. 2020 - I. pololetí - 250 Kč
do 15. 8. 2020 - II. pololetí - 250 Kč

Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v Čl.6 - OZV č. 4/2019 uveřejněné na stránkách
města, nárok na osvobození je nutné doložit.

Poplatek za psa
•
•
•
•

180 Kč - za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo na území města
300 Kč - za druhého a dalšího psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo na území města
90 Kč - za prvního psa u držitele, který v daném roce dovrší věk 65 let
180 Kč - za druhého a dalšího psa držitele, který v daném roce dovrší věk 65 let

Při platbě poplatku za psa je nutné nahlásit toho poplatníka, který vpylnil přihlášku k místnímu poplatku ze psů. Důležité je také oznámit ztrátu, úhyn, popřípadě darování nebo prodej psa, aby mohl
být poplatník vyřazen z evidence.
Podle OZV č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, je chovatel psa povinen
nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem a tuto skutečnost nahlásit do 30 dnů
Městskému úřadu Město Albrechtice (finanční odbor - správa místních poplatků).

Poplatek za kabelovou televizi a internet
Poplatek za kabelovou televizi
• Měsíční provozní poplatek kabelové televize 180 Kč
• Měsíční provozní poplatek kabelové televize, pokud u TKR už máte jinou smlouvu s plněním alespoň
330 Kč (např. Internet) 160 Kč
Poplatek za internet
• Připojení k internetu přes koaxiální kabel 350 Kč za měsíc
• Připojení k internetu optickým kabelem 330 Kč za měsíc
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Vítání občánků v prosinci 2019
V sobotu 7. prosince 2019 se v obřadní síni
Městského úřadu Město Albrechtice uskutečnilo vítání
občánků naší obce, na které byly pozvány tyto děti:

Violet Vybíralová
Anděla Brenkusová
Teodor Metelka
František Vrabka
Adam Baláš
Michaela Řezáčová

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci
lednu 2020

Jubilantům v měsíci
únoru 2020

Karel Suda, Evagelia Michailidu, Pavel
Petržílka, Dagmar Blaháková, Karel Bareš, Mgr.
Miroslava Fofová, Karel Vitásek, Josef Židek,
Ludmila Vasiliadisová, Hana Růžičková, Antonín
Růžička, Alena Mošová, Miroslav Banovec, Bronislava Nováková, Alena Neumayerová, Daniela
Nováková, Zdeněk Neumayer, Lenka Brezánská,
Monika Magdziaková, Josef Bártek, Eliška
Kotrlová, Terézia Bělešová, Josef Kaderják, Jiřina
Handlířová

Jiřina Doubravská, Radomír Zahradník, Josef
Lasovský, Anna Odstrčilová, Zdeněk Dvořák,
Petr Němec, Miroslav Zápalka, Marie Svobodová, Stanislav Vojáček, Hana Tornócziová,
Kateřina Kadlíková, Drahomíra Topičová, Marie
Kmínková, Zdenka Kyselá, Josef Raclavský,
Ludmila Parmová, Jiří Matějka, Ing. Rostislava
Rollerová, Soňa Menzelová, Pavla Lusková,
MUDr. Hana Jelínková, Anna Grečnarová, RNDr.
Marcela Vrabková, Lydie Czolková, Zdenka Lexová
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Dobrovolným hasičům z Města Albrechtic patří obrovské poděkování
Paní Kateřina Hrabalová z Města Albrechtic si na vlastní kůži
zažila velice nepříjemnou situaci. Po nebezpečném pádu si musela sama přivolat záchranáře. Problém nastal hned na začátku,
mobilní aplikace Záchranka nemohla paní Hrabalovou
lokalizovat a ani GPS v samotné sanitce budovu v Zámecké ulici,
kde se nacházela, nemohla najít. „Záchranáři naštěstí volali obratem místním dobrovolným hasičům, kteří naše město znají a ti
v momentě věděli, kde se nacházím a za chvilku byli u mě také,“
vyprávěla paní Hrabalová.
„Abych situaci přiblížila, byl pátek 7. února, pět hodin ráno a
všude byla úplná tma, svítila jsem svým mobilem, aby mě vůbec
na zemi našli,“ popisuje paní Hrabalová. Okamžitě jí však bylo
sděleno, že je u ní podezření na zlomeninu páteře nebo kyčle,
popřípadě na otřes mozku. „Záchranné složky udělaly úplné

maximum, aby se záda vůbec nehnula, neobjevil se žádný
sebemenší náznak stresu,“ chválila paní Hrabalová práci
záchranářů. Její pochvala směřovala především k dobrovolným
hasičům z Města Albrechtic. „Musím říct, že v tomhle případě
opravdu neplatí, že když někdo něco dělá dobrovolně, že to nedělá
pořádně a rozhodně není pravda, že jsou dobrovolní hasiči dobří
jen na řezání větví,“ sdělila paní Hrabalová. Hasiči se chovali
opravdu profesionálně, bezchybně a velmi opatrně pohybovali
s poraněnou, kterou nakonec zapnuli do nafukovací matrace a
přesunuli do sanitky. „Úžasné bylo, že hasiči mysleli úplně na
všechno, postarali se o mé klíče a doklady a při odchodu zamkli,“
obdivovala paní Kateřina důslednou práci hasičů. „Jsem ráda, že
jsou tady a že jsou tak super,“ dodala s úsměvem.
Petra Hanusová

Přehled sociálních služeb ve městě
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku
- poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
od 6 do 20 let.
St
12.45-17.45
Čt
12.45-17.45
Pá
15.00-19.00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, tel. 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotnisituace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
Sociální asistence Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko,
Rýmařovsko - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Poradenství a podpora rodiny v oblasti bydlení, výchovy a
vzdělávání dětí, finančního hospodaření, komunikace s úřady
aj.
Po - Pá 7.00-15.00
(15.00-18.00 dle individuálních potřeb
klientů a dohody s pracovníkem).
Služba je poskytována zdarma – terénní formou.
Kontaktní osoba: Šárka Richtárová, DiS,
tel. 731 692 936
E-mail: sas.ma@slezskadiakonie.cz
Poradna rané péče „Matana“ - poskytovatel SLEZSKÁ
DIAKONIE
Poradenství pro rodiče dětí s opožděným vývojem,
pohybovým, mentálním, a nebo kombinovaným postižením,
autismem a dětí předčasně narozených.
Po-Pá 8.00-9.00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině
a nebo ambulantně na adrese poradny: Hlubčická 9, 794
01 Krnov.
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Winklerová,
tel. 731 191 868
www.ranapecematana.webnode.cz
Sociálně terapeutické dílny – poskytovatel HARMONIE, p.
o.
B. Smetany 35, Město Albrechtice
Ambulantní sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a
vícenásobným postižením.
Služba je poskytována v pracovní dny v době
8.00-15.00 hodin. Služba je bezplatná.
Více info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bronislava Nováková,
tel. 774 652 202
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Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA KRNOV
Žáry 3, Město Albrechtice
Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým
duševním onemocněním a zdravotním postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.krnov.charita.cz – záložka „Dům dobré
vůle Žáry“
Kontaktní osoba: Bc. Daniel Jurčík, tel. 595 170 379
Lůžka sociální péče poskytovatel SDRUŽENÉ
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
Nemocniční 4, Město Albrechtice
Pobytová sociální služba - péče o osoby propuštěné ze
zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajistit
péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo
pobytové sociální služby.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.szzkrnov.cz – záložka „Pobytová sociální
služba“
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková,
tel. 603 557 265
Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE, p.o.
B.Smetany 35, P.Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou, Město
Albrechtice
Pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a
vícenásobným postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bc. Yvona Marečková,
tel. 731 692 321
Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN o.p.s.
Nemocniční 6, Město Albrechtice
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením;
pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, nákup, praní,
žehlení, pochůzky; zajištění stravy – donáška nebo dovoz
obědů, pomoc při přípravě a podání stravy; doprovod
k lékaři, na úřady aj.; odvoz v místě
a nebo mimo místo bydliště.
Po-Pá 7.00-15.30 a o víkendech dle dohody
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.help-in.cz/pecovatelska-sluzba
a nebo sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Škanderová, Bruntál, tel. 733 535 582, Romana
Kotůlková, M. Albrechtice, tel. 733 535 581

Informační servis
Městský úřad Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města:
Po
8.00-12.00
13.00-17.00
St
8.00-12.00
13.00-17.00
Čt
8.00-12.00
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města:
Po
8.00-12.00
13.00-16.30
St
8.00-12.00
13.00-16.30
Čt
8.00-12.00
Tel.: 774 420 748 (podatelna)
Starostka Ing. Jana Murová, tel. 608 769 082
Místostarostka Alice Hanková, tel. 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Poruchová telefonní čísla MÚ
• kabelová televize a internet
tel.: 775 905 138 (Bc. L. Růžička)
tel.: 777 781 194 (Bc. V. Hlaváček)
E-mail: kabelovka@mesto-albrechtice.cz
• veřejné osvětlení, tel. 777 781 197 (M. Baranová)
• svoz komunálního a separovaného odpadu a životní
prostředí, tel. 775 905 149 (I. Adámková)
• vodovodní řad, tel. 731 157 690 (S. Berkovec)
Městská knihovna
Nemocniční 767/6, Město Albrechtice
Po
13.00-17.30
Út
10.00-12.30
13.00-16.00
Čt
13.00-17.30
Pá
10.00-12.30
13.00-15.00
Tel.: 777 781 055
E-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

www.knihovnamestoalbrech�ce.cz
Česká pošta Město Albrechtice
Nám. ČSA 58/11, Město Albrechtice
Po–Pá
8.00-12.00
So
8.00-10.00
Tel. 954 279 395

Česká spořitelna Město Albrechtice
Míru 230/7, Město Albrechtice
Po
9.00-12.30
Út
9.00-12.30
St
9.00-12.30
Čt
9.00-12.30
Pá
9.00-12.30
Tel. 956 762 460

13.00-17.00

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

Úřad práce Město Albrechtice
Osvobození 592/12, 793 95 M. Albrechtice
Po
8.00-12.00
13.00-17.00
Út
8.00-11.00
St
8.00-12.00
13.00-17.00
Čt
8.00-11.00
Pá
8.00-11.00
Tel. 950 106 276

Sběrný dvůr
Hašlerova 808/32, Město Albrechtice
Veronika Mrkvová, tel. 608 093 303
Tomáš Vašenda, tel. 608 194 853
E-mail: sberny.dvur@mesto-albrech�ce.cz
Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10.
Út
8.00-11.00
12.00-18:00
Čt
13.00-18.00
So
8.00-12.00
Zimní provoz. od 1. 11. do 31. 3.
Út
8.00-11.00
12.00-17:00
Čt
13.00-17.00
So
8.00-11.00
Hřbitov Město Albrechtice
Odboje 749/24, Město Albrechtice
Úřední hodiny správce hřbitova (kancelář smuteční
síně):
Zimní období:
Čt
14.00-16.00
Tel. 777 788 476 (p. Greguš)

Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková
Nám. ČSA 31/4, Město Albrechtice
Po
12.30 -15.00
16.00-17.00
17.00-18.00
pozvaní pacienti
Út
7.30-12.00
St
7.30-12.00
Čt
10.00-12.00
13.00-14.30
pozvané prevence
14.30-16.00
objednaní pacienti
Pá
7.30-12.00
Tel. 554 652 206
MUDr. Martina Pirklová
Nám. ČSA 31/4, Město Albrechtice
Po
8.00-12.00
12.00-14.30
Út
13.00-17.00
17.00-18.30
St
9.30-12.00
12.00-14.30
Čt
8.00-12.00
12.00-14.00
Pá
8.00-12.00
Tel. 554 652 183

objednaní pacienti
objednáná pacienti
objednaní pacienti
objednaní pacienti

MUDr. Eva Němcová – dětská lékařka
B. Němcové 74/8, Město Albrechtice
Po
7.30-11.00
Út
7.30-11.00
St
13.00-14.30
Čt
7.30-11.00
13.00-14.30
kojenecká poradna
Pá
7.30-11.00
Tel. 554 652 660
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Informační servis
Ordinační doba ostatních lékařů:
Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12, M. Albrechtice
Po
12.00-15.00
(MUDr. Jančo)
Čt
7.00-11.00
(MUDr. Hric)
Tel. 590 990 770, 724 188 228
Rehabilitace - Fyzioterapie POHODA s.r.o.
Osvobození 592/12, M. Albrechtice
(vedle ordinace ortopedie MUDr. Janča)
Tel. 607 144 725
Lékárna u Jana
Míru 12/3, Město Albrechtice
Po – Pá
8.00-12.30
13.00-16.30
Tel. 554 610 367

Gynekologie MUDr. Marcela Soukupová
Nemocniční 184/2, 793 95 Město Albrechtice
Čt
7.00-15.00
Tel.:
773 009 814
albrechtice@gynporcentrum.cz
www.gynprocentrum.cz
Soukromá ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek
Nemocniční 184/2, 793 95 Město Albrechtice
Pá
6. 30-14.30 – bez objednání
Tel.: 554 690 518, 608 603 187
jiri.sztefek@centrum.cz
www.sztefek-ortopedie.cz
Zubní pohotovost Krnov
Zajišťována v So, Ne, svátky 8:00-12:00
Tel.: 554 690 213
Nemocnice Krnov
Tel.: 554 690 111

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – tel. 775 905 138 e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz.
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Náklad 1450 ks. Neprodejné. Tisk: Reking

24

