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Letošní zima nám nadělila spoustu sněhu, mrazu, ledovky a někdy
i kalamitních a složitých situací. Naše
město má na starosti okolo 40 kilometrů komunikací, o které se musí
v zimě postarat. Správný hospodář zimní údržbu chystá v létě tak,
aby ho zima nezaskočila. Jak vypadá letní chystání údržby na zimu?
Je zapotřebí oslovit firmy, zda mají
zájem o provádění této služby městu a pokud zjistíme, že nikoli, tak
se o tu službu musí postarat město
samo a nakoupit potřebnou techniku. Pokud mají živnostníci zájem, je
nutno se zástupci těchto firem sepsat smlouvy o tom, jak bude zimní
údržba probíhat, kdo bude sníh odhrnovat a kdo bude provádět posyp
zledovatělých komunikací. Musíme
obdržet kontakty na řidiče a samozřejmě stanovit ceny za konkrétní
úkony. Dále musí mít město již v létě
nakoupen posypový materiál, který musí být na zimu zcela vysušen,
jinak v sypači zmrzne, zhrudkovatí
a nelze s tímto provádět strojní posyp. Pokud máme toto zajištěno,
můžeme klidněji spát a čekat až se
zima zeptá, co jsme dělali v létě.
Když nám zima v listopadu zaklepala na okno, zjistili jsme, že
město nemá zimní údržbu vůbec
zajištěnou. Město nemělo techniku na údržbu komunikací. Máme
pouze jedem traktor s radlicí k odhrnování sněhu. Pracovníci sběrného dvora a Služeb města zajišťují
úklid chodníků a menších uliček.
Ostatní komunikace jsme ale nebyli
v tuto chvíli schopni ošetřit. Museli
jsme tedy oslovit soukromé subjekty s žádosti o pomoc při odklízení
napadaného sněhu. Trn z paty nám
vytrhl pan Roman Domek, který se

stará od ohrnování celých Hynčic.
Albrechtický sníh odhrnuje traktor
našeho sběrného dvora, se kterým jezdí pan Josef Ulčák a ze soukromého sektoru nám vypomáhá
s druhým traktorem pan Jiří Žídek,
který provádí i posyp komunikací
štěrkovým posypem. Pan Žídek si
musel pořídit také za traktor sypač,
aby bylo čím tento posyp provést.
Díky starým zásobám suchého štěrku pana Lioliose máme město i čím
posypat. Můžeme tedy konstatovat,
že máme komplexně zajištěnou zimní údržbu a jsme schopni udržovat
naše komunikace. V první fázi se staráme o údržbu před jednotkami integrovaného záchranného systému.
Následně se staráme o komunikace
v kopcích tzn. vilová čtvrť, ulici Pod
Hůrkou a přilehlé ulice, dále Burkvíz
a poté ošetřujeme komunikace dle
potřeby a důležitosti míst ve městě. Často se stává, že než uklidíme
tu poslední uličku, opět nasněží
a můžeme začít znovu. Všichni, kteří se podílí na zimní údržbě, odvádí
ohromnou práci a všem patří velké
poděkování. Pozastavuji se nad připomínkami některých občanů. Někteří si stěžují, že jim traktorista neodhrnul sníh až od příjezdové brány
k domu, nebo že nemají hned ráno
vymeteno, nebo že odhrnutá ulička
je příliš úzká a další vskutku někdy
až nelogické připomínky. Občané
města a spádových obcí, vezměte
prosím na vědomí, že se o našich
přibližně 40 kilometrů komunikací
a chodníků snažíme starat nejlépe,
jak to jen jde. Přeji Vám bezpečnou
jízdu a chůzi po celou zimu.
Libor Švec
místostarosta

Umíte třídit odpad? Víte, co vše
patří do plastů a papírů?
Více informací uvnitř zpravodaje.

Proč se zdražují nájmy v domově
s byty pro důchodce?

Rozpočet na rok 2019
Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 3. jednaní konaném dne 21. 12. 2018
schválilo rozpočet města na rok 2019 – usnesení č.18/3R/25a
Odpa

Název položky, paragrafu
Daňové příjmy
Správní poplatky

Výdaje

54 705 000,00
375 000,00

Místní poplatky

2 079 000,00

Příspěvek na státní správu

4 544 700,00

Ostatní investiční dotace

5 692 349,00

Splátky půjčených prostředků

620 000,00

Ostatní neinvestiční dotace

718 000,00

1014

Zařízení pro nalezené psy

2144

Ostatní služby

2212

Komunikace

4 338 300,00

2219

Ostatní záležitosti komunikací - chodníky

3 802 000,00

2219

Provoz veřejné silniční dopravy

235 000,00

2292

Dopravní obslužnost

101 913,00

2310

Vodní hospodářství - pitná voda

112 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

2341

Vodní díla v zeměděské krajině – rybník

3111, 3113

Knihovna

3319

Kultura

3321
89 3321

75 300,00
2 000,00

1 338 490,00
101 000,00

Školská zařízení

3314
88 3319
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Příjmy

Zámek Linhartovy- kultura

7 993 875,00
17 000,00

711 642,00

3 000,00

884 812,00

245 000,00

681 500,00

Zámek Linhartovy - běžný provoz

15 360 038,00

Park Linhartovy

265 500,00

3329

Ostatní záležitosti ochrany památek

464 100,00

3341

Kabelová televize

3349

Zpravodaj

3399

SPOZ

217 000,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

284 500,00

3421

Využití volného času

120 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost (městský turistický okruh)

517 200,00

3612

Bytové hospodářství

3612

Nebytové prostory

3631

Veřejné osvětlení

10 3631

Vánoční výzdoba

3632

Pohřebnictví

3639

Správa majetku

3639

Správa majetku- pozemky

3722

59 560,00
8 000,00

212 000,00

215,00
25 000,00
1 200,00

2 140 000,00
95 000,00

183 109,00

1 236 650,00

51 000,00

13 210 445,00

120 000,00

238 285,00

Komunální odpad,sklo, plasty, papír

90 000,00

2 493 800,00

3723

Sběrný dvůr

60 000,00

6 670 554,00

3725

Zpracování odpadu – příjem od Eko-komu

350 000,00

0,00

Rozpočet na rok 2019

Odpa

Název položky, paragrafu

3726

Kompostárna

3729

Likvidace černých skládek

20 000,00

3744

Protipovodňová opatření

6 188 061,00

3745

Veřejná zeleň - park B.S,

3 531 460,00

4349

Komunitní plánování

92 900,00

5212

Ochrana obyvatelstva

100 000,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

Požární ochrana – dobrovolní hasiči

6112

Zastupitelské orgány

6171

Správa – městský úřad

6223

Mezinárodní spolupráce

6310

Příjmy a výdaje z finančního majetku

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330

Převody do fondů

6399

Ostatní finanční operace

6402

Finanční vypořádání

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené
Celkem:

Příjmy

1 443 500,00

18 000,00

122 000,00

155 000,00

1 074 762,00
2 448 789,00

20 500,00

15 227 590,00
181 700,00

8 500,00

129 000,00
22 000,00

4 312 080,00

3 712 080,00
301 000,00
52 967,00

14 204 993,00

10 961 402,00

88 583 431,00

109 594 890,00

financování - zapojení přebytku z minulých let

22 750 000,00

splátky úvěrů

-1 738 541,00

Celkem s financováním

Výdaje

109 594 890,00

109 594 890,00

Výběr z investičních výdajů zahrnutých v rozpočtu pro rok 2019
Rekonstrukce autobusového nádraží

150 000,00

Komunikace – pasport komunikací a dopravního značení

270 000,00

Komunikace – rozšíření ul. B.Němcové
Chodníky – chodník v Hynčicích
Chodníky – přechod pro chodce ul.Hašlerova

10 000,00
3 400 000,00
146 000,00

Přebudování Měšťanského domu

11 200 000,00

Zámek Linhartovy – rekonstrukce / část z dotace/

15 000 000,00

Bezpečnost a pořádek – rozšíření o nové kamery
Odpadové centrum – dovybavení / část z dotace/

100 000,00
1 601 000,00

Kompostárna – nákup staršího traktoru

350 000,00

Protipovodňová opatření / část z dotce/

6 188 061,00

Činnosti místní správy – dopravní prostředky

300 000,00

Investiční transfer Mikroregionu Krnovsko – nákup čtyřkolky, tříkolky

452 468,00

Celkem:

39 467 529,00
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Plán doplňkové činnosti na rok 2019
Výnosy

Náklady

1 212 500,00

1 314 340,00

Internet v kabelové televizi

547 800,00

440 347,00

Nebytové prostory

625 380,00

354 450,00

Správa bytů

765 320,00

889 440,00

Byty Nemocniční 6

413 132,00

917 164,00

2 300,00

0,00

37 404,00

57 300,00

Lesní hospodářství

2 030 650,00

2 674 460,00

Vodárna, ČOV

2 074 264,00

3 283 700,00

Koupaliště

29 530,00

515 520,00

Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky

50 426,00

1 460 502,00

Pronájem pozemků

190 000,00

0,00

Internet v knihovně

1 500,00

0,00

Pronájem parku

1 500,00

2 000,00

7 981 706,00

11 909 223,00

Kabelová televize

Kopírování
Pronájem smuteční síně

Celkem:
Hospodářský výsledek: ztráta
Ztráta po odečtení účetních odpisů

3 927 517,00
374 523,00

Rozepsaný rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu, kde Vám rovněž
poskytneme informace k rozpočtu.
Zpracovala:
Bodnárová Alena,
vedoucí finančního odboru
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Rozpis svozů odpadů pro rok 2019
Termíny pytlového svozu plastů z domácností:
28. ledna

29. června

25. února

26. srpna

25. března

23. září

20. dubna

21. října

20. května

18. listopadu

17. června

16. prosince

Svozy plastových pytlů firma provádí již od 5 hodin ráno!
Svoz bioodpadů od 1. 4. 2019
Pondělí

Úterý

Středa

Pondělí

Úterý

Středa

1. 4.

2. 4.

3. 4.

22. 7.

23. 7.

24. 7.

15. 4.

16. 4.

17. 4.

5. 8.

6. 8.

7. 8.

29. 4.

30. 4.

1. 5. *

19. 8.

20. 8.

21. 8.

13. 5.

14. 5.

15. 5.

2. 9.

3. 9.

4. 9.

27. 5.

28. 5.

29. 5.

16. 9.

17. 9.

18. 9.

10. 6.

11. 6.

12. 6.

30. 9.

1. 10.

2. 10.

24. 6.

25. 6.

26. 6.

14. 10.

15. 10.

16. 10.

8. 7.

9. 7.

10. 7.

28. 10. **

29. 10.

30. 10.

* Vývoz z 1. 5. 2019 přesunut na 30. 4. 2019
** Vývoz z 28. 10. 2019 přesunut na 29. 10. 2019

Nádoby na bioodpad jsou vyváženy každý sudý týden od 7.00 do 19.00 hod. takto:
PONDĚLÍ:
K. Čapka. P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, B. Smetany, Polní, Krátká, B. Němcová, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště, Zámecká, Krnovská, Osvobození, Hašlerova, V Sadě, Odboje,
L. Janáčka
ÚTERÝ:
Nerudova, Hynčice, P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní,
Opavická, Nemocniční, Jiráskova, Míru, nám. ČSA, Vodní, Slezská, Linhartovy, Opavice
STŘEDA:
Dlouhá Voda, Valštejn, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Biskupice, Pískořov

Svoz komunálního odpad:
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, Pískořov, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Linhartovy, Opavice
ČTVRTEK:
Hynčice, V Sadě, Dlouhá Voda, Valštejn, 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, B. Smetany, Polní, Krátká
a všechny nádoby o objemu 1100 l
Svozy komunálního odpadu firma provádí každý sudý týden již od 5 hodin ráno!
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Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
VYŠŠÍ DŮCHODY
Od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní výměra všech
důchodů, a to ze současných 9 % na 10 % průměrné
mzdy (u důchodů přiznaných před 1. 1. 2019 bude
náležet zvýšená základní
výměra od splátky důchodu splatné v lednu 2019).
Dojde tak ke zvýšení životní úrovně všech příjemců
důchodů, protože všechny
vyplácené i nově přiznané
důchody budou zvýšeny
o 1 % průměrné mzdy, což
se výrazněji projeví u nižších důchodů, u kterých
základní výměra tvoří větší
část důchodu.
• základní výměra se zvyšuje o 570 Kč na 3 270 Kč,
• procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní
výměry, která náleží ke
dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
Důchody se tak zvýší
v průměru o 900 korun.
Další schválené opatření
spočívá ve zvýšení procentní výměry důchodu
o 1000 Kč u osob, které

dosáhly věku 85 let.
VYŠŠÍ
MINIMÁLNÍ
MZDA
Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to
z 12 200 Kč na 13 350 Kč za
měsíc. Minimální hodinová
mzda vzroste ze 73,20 Kč
na 79,80 Kč.
Jedná se o druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální
mzdy v roce 1991.
Společně s úrovní nejnižšího výdělku dojde také
k růstu nejnižších úrovní
zaručené mzdy, a to
o 1150 až 2300 Kč měsíčně. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou výdělková minima platná pro
zaměstnance, jejichž mzdy
nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro
zaměstnance ve veřejných
službách a správě a ve státní službě, jimž je za práci
poskytován plat.
Od 1. ledna 2019 se
bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat
v rozmezí od 13 350 do

26 700 Kč měsíčně pro zaměstnance se stanovenou
týdenní pracovní dobou
v délce 40 hodin.
POJIŠTĚNÍ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ
ČINNÝCH (OSVČ)
Od 1. ledna 2019 se
u OSVČ mění splatnost záloh na důchodové pojištění
a pojistného na nemocenské pojištění. Dosud musela OSVČ zaplatit zálohu
a pojistné ve lhůtě 20 dnů
následujícího kalendářního
měsíce; při jejím nedodržení musela platit z dluhu na
zálohách penále. Při nezaplacení pojistného v této
20denní lhůtě jí nemocenské pojištění zaniklo.
Musela se znovu přihlásit,
pokud si přála být nadále nemocensky pojištěná;
nárok na nemocenské jí
vznikl až po 3 měsících
trvání účasti na nemocenském pojištění. Nově od 1.
ledna 2019 činí lhůta pro
zaplacení záloh a pojistného celý měsíc, na který
se záloha či pojistné platí

a dlužnou zálohu na důchodové pojištění a dlužné
pojistné na nemocenské
pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce dalšího měsíce bez sankce (bez
penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění). OSVČ dosud může
požádat okresní (v Praze
Pražskou, v Brně Městskou)
správu sociálního zabezpečení pouze o snížení záloh
na důchodové pojištění.
Od roku 2019 může
OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, požádat
i o zrušení povinnosti platit
zálohy. Bude jí vyhověno,
pokud dosahuje tak malých příjmů, že lze předpokládat, že nebude povinna
za tento rok platit pojistné
na důchodové pojištění,
a proto zaplacené zálohy
za měsíce tohoto roku by jí
byly vráceny.
Bc. Jiří Boháček,
odbor správní
zdroj: mpsv.cz

Informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2019
Letošní přiznání k dani
z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do
čtvrtka 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout
podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově
nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou
stavbu nebo bytovou či
nebytovou jednotku. Také
ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali
nebo jinak pozbyli, musí
tuto skutečnost oznámit
finančnímu úřadu. Pokud
jim ještě nějaká nemovitá
věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud
všechny své nemovité věci
v daném kraji v roce 2018
pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení
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o této skutečnosti.
Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci
k 1. 1. 2019.
Vlastník nemovité věci
umístěné na území Moravskoslezského
kraje,
který tuto nemovitou věc
zahrnul do přiznání k dani
z nemovitých věcí podaného
v uplynulých letech, má
povinnost podat daňové
přiznání zejména, pokud
realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část
stavby zlikvidoval, dále
pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho
pozemků nebo ke změně
druhu pozemku, zvýšení
počtu nadzemních podlaží
apod.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází
v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani
z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se
skutečnosti rozhodné pro
výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává.
Má-li občan zpřístupněnou datovou schránku, je
povinen daňové přiznání
podat datovou zprávou. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává
pouze v listinné podobě.
Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně
zálohy na tuto daň) je

31. května. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové
povinnosti na rok 2019 tradičně formou složenky.
Jak si placení usnadnit,
sobě ušetřit čas a státu
poštovní poplatky? Úplně
nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO.
Stačí se nejpozději do
31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Více na
w w w.f inancnisprava.c z /
sipo. Kdo nemá SIPO ani
datovou schránku, může
dostávat údaje pro placení
daně z nemovitých věcí na
e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na
finančním úřadě.

Nejen pro diváky kabelové televize
V loňském roce jsme do
provozu uvedli novou technologii pro šíření internetu
po koaxiálních kabelech,
která je ve standartu Doccsis 3. Nyní máme vytvořenou kapacitní rezervu
datového toku pro šíření
internetu v koaxiálních kabelech našim zákazníkům.
Můžeme tak zvyšovat přenosové rychlosti pro stávající zákazníky i dodávat
internetové služby novým
zákazníkům. S nasazením
této technologie souviselo
i přenastavení zesilovačů
celého rozvodu kabelovky,
které probíhalo v měsících
říjen a listopad. Přitom bylo

nutné vyměnit několik pasivních prvků, což vylepšilo
technické parametry celého
rozvodu.
Na základě nově uzavřených smluv jsme na začátku loňského roku nasadili
zbrusu novou technologii
pro odbavení dvou programů Eurosport a programu
Discovery. Je samozřejmé,
že jsme automaticky nasadili všechny přechodové
mutiplexy pozemního vysílání v nové normě DVB-T2
HEVC. V srpnu loňského
roku vláda přijala Technický plán přechodu na nový
standart DVB-T2. V něm je
napsáno, že se urychlí ten-

to přechod o řadu měsíců.
Páteřové pozemní vysílače
v celé republice ukončí
stávající vysílání v normě
DVB-T nejpozději k datu
30. června 2020. Je to důležité, aby se mohlo začít se
spouštěním nových mobilních 5G sítí. V celé republice
přijímá pozemní televizní
vysílání zhruba 3 miliony
domácností, které po tomto datu musí mít nový televizor nebo Set-top-box
schopný přijímat programy
v normě DVB-T2 HEVC.
Počítáme s tím, že naše kabelová televize bude šířit
všechny nové multiplexy.
Část programové nabídky

budeme však stále šířit ve
staré normě DVB-T.
Pár dní před koncem
loňského roku k nám dorazilo nové odbavovací
zařízení pro náš infokanál.
Nyní vše důkladně testujeme, abychom ve spolupráci
s dodavatelem technologie přizpůsobili zařízení
našim požadavkům. Pokud
se bude bez problémů, nasadíme nové odbavovací
zařízení infokanálu během
měsíce února tohoto roku.
Bc. Vladislav Hlaváček

Spolupráce s městem Biala
Město Město Albrechtice se od začátku
roku 2019 zapojilo společně s městem Gmina Biala do projektu s názvem “Nasze pogranizce – doceniamy siebie i sąsiadow! /
Naše pohraničí – vážíme si sebe a sousedů!
Ten probíhá v rámci Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Pradžiad v programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
Cílem projektu je prohloubit znalost
o společném prostoru prostřednictvím aktivní účasti obyvatel obou partnerských
obcí na akcích, které věnují pozornost hodnotám místa bydliště a oblasti polsko-české hranice. Naplánovaná je taktéž realizace
společných akcí (soutěže, výlety, školení
o zásadách turistické dopravy, přijímáni
hostů z partnerské země). Ty posílí institucionální spolupráci mezi partnerskými obcemi
a posílí také integraci místní komunity v přeshraničním a mezigeneračním aspektu. Projekt bude podporovat zásady dobrého sousedství a myšlenky přeshraniční spolupráce.
Celková hodnota projektu je 21 321,35
EUR, pro realizaci projektu byla podepsána smlouva o spolufinancování z Evropského Fondu pro Regionální rozvoj ve výši
1 065,61 EUR.
V rámci projektu je plánovaných několik
akcí, kterých se zúčastní i obyvatelé partnerských obcí. Kromě zážitků z výletů a cen
získaných ze soutěží je dalším cílem i propagace partnerských obcí a zlepšení webových
stránek v oblasti cestovního ruchu i alba
obce Biala.
Petra Hanusová
zdroj: Město Město Albrechtice
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Proč se zdražují nájmy v domově s byty pro důchoce?
Jak jste již možná zaznamenali či zaslechli, město v rámci správného hospodaření přistoupilo k zvýšení nájmů
v domově s byty pro důchodce. A proč se k tomuto kroku rozhodlo?
Průměrný nájem bytu v domově pro
seniory nyní činí 363 korun za měsíc.
Zatímco nájem v bytě soukromníka se
v dnešní době pohybuje zhruba kolem
tří až pěti tisíc korun. Což je opravdu
patrný rozdíl.
Za posledních pár let navíc město do
domova investovalo nemalou částku
v podobě zateplování a opravy střechy a balkónů. Z důvodu nízkých nájmů a průběžných investic je tak město

nuceno dotovat dům s byty pro seniory částkou 600 tisíc korun ročně, což
bylo vyhodnoceno jako velmi nehospodárné. Vedení města se proto rozhodlo navýšit nájmy v zákonné normě 20 %, tj. cca o 70 korun. za měsíc.
S tímto postupem nesouhlasí správce
domu pan Jelínek, který podal výpověď. Z toho důvodu dojde k několika
změnám v provozu některých činností, například bude zautomatizováno

otevírání a zavírání hlavních vchodových dveří domova. Další novinkou
budou pak pračky fungující na mince.
Pokud obyvatelé domu mají strach,
že provoz nových praček pro ně bude
náročný, mohou využít pečovatelskou
službu v podobě společnosti HELP-IN
nacházející se v objektu této budovy.
Stejně tak věříme, že svým blízkým
pomohou s některými úkony i jejich
rodinní příslušníci.

Slezská diakonie
Každoročně
pořádá
Slezská diakonie – SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Krnov,
Rýmařov řadu akcí, a to
s pomocí Nadace Terezy
Maxové dětem, prostřednictvím projektu Nejsme
na to sami a také díky spolufinancování města Města Albrechtic. Během roku
2018 pracovníci sociální
asistence plánovali akce
a výlety tak, aby byly co
nejvíce zábavné, ale i poučné pro děti a jejich rodiče. S rodinami pracovníci
absolvovali několik individuálních výletů, naplánovaných přímo dle potřeb
a zájmů rodin. Například
výlet do Jump arény v Ostravě, kde se děti vyřádily
na trampolínách. V chlad8

nějším počasí pracovníci
s rodinami navštívili několikrát za rok aquapark
v Bruntále, kde děti mohly
jezdit na tobogánech a rodiče si odpočinout ve vířivce. Pro všechny to byl velmi
příjemně strávený čas. Během léta se rodiny s dětmi
a pracovníky podívali na
řadu zajímavých míst. Autobusem jsme se vydali do
Zlína a navštívili jsme ZOO,
podívali jsme se do Lesního baru v Lipové-lázních
a mini Zoo a zavezli jsme
děti do Světa poznání
v Olomouci. Všechny tyto
akce byly pro děti i jejich
rodiče velkým zážitkem,
protože spolu mohli trávit
čas společně mimo domov
a zároveň se podívat na

místa, na která by se běžně
nepodívali. Několik aktivit
se konalo přímo v prostorách sociální asistence na
Lázeňské ulici v M. Albrechticích. Před Velikonocemi
bylo pro děti přichystáno
velikonoční tvoření, dále
na podzim podzimní tvoření a tradičně v prosinci vánoční tvoření. Děti si mohly
vyrobit řadu ozdob a dekorací, které si na památku
mohly odnést domů. Děti
si prohloubily své dovednosti – kreslení, stříhání,
vybarvování, lepení tavnou
pistolí za asistence pracovníků a z vyrobených předmětů měly velikou radost.
Na konci roku pracovníci
sociální asistence připravili
rodinám, a hlavně dětem

vánoční besídku, kde měli
nachystáno
občerstvení
v podobě vánoční večeře.
S pracovníky děti a rodiče
zpívali koledy a povídali si
o Vánocích. Proběhlo i několik vánočních kvízů a her.
Děti se ale nejvíce těšily
na dárky, které mohly mít
pod stromečkem díky celorepublikového projektu
KRABICE OD BOT, do kterého byla služba zapojena.
Doufáme, že jsme rodinám
díky těmto aktivitám zprostředkovali pěkné zážitky. Během nadcházejícího
roku 2019 také plánujeme
spoustu zajímavých a naučných akcí pro děti a celé
rodiny.
Šárka Richtárová, DiS

Občané mají nárok na slevu z poplatku komunálního odpadu!
Věděli jste o tom, že občané, kteří
třídí odpad, mohou využívat slevy
na poplatku za komunální odpad? Je
však důležité odpad třídit správně,
jinak slevu nelze získat. Sleva bude
uznána pouze těm, kteří v pytlech
s tříděným papírem a s tříděnými
papíry budou mít odpadky roztřízeny podle dělení uvedeného v zeleném rámečku. Pokud se v pytlech
bude nacházet i odpad, který tam
nepatří, sleva nebude uznána!

Víte jak správně
třídit odpad?
Mezi plasty patří:
PET lahve, tetrapaky, igelitové
tašky a sáčky, plastové kelímky,
polystyrén (ne stavební)
Mezi papíry patří:
Papírové krabice, noviny, časopisy, reklamní letáky, obálky, kancelářský papír, seštiy, kartón

Nyní si lze v kanceláři sběrného dvora každé úterý v době od
8.00–11.00 až do 12.00 –17.00 hod. vyzvedávat pytle a štítky
s čárovými kódy.
Sleva z poplatku bude uznána za každý započtený pytel tříděného plastu o minimální hmotnosti 2 kg ve výši 5 Kč, a taktéž
za každý započtené 1 kg tříděného papíru ve výši 0,50 Kč.

Ceník sběrného dvora a kompostárny
Ceník sběrného dvora a kompostárny
Uložení stavební suti – 100 Kč/vozík (max. 500 kg)
Uložení pneumatik – 50 Kč/ks
Doprava kontejnerovým vozidlem AVIA: 28 Kč/km
Manipulace vozidlem AVIA s kontejnerem nebo hydraulickou rukou: 300 Kč/hodina
Prodej palivového dřeva z prořezávek zeleně – 150 Kč/prm
Prodej prosívaného kompostu:
Kontejner kompostu (cca 5 m3) – 1000 Kč + doprava
Vozík kompostu (max. 500 kg) – 350 Kč
Neprosívaný kompost je k dispozici zdarma!
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Turistický oddíl TJ Město Albrechtice “Albrechtický puchýř” informuje

Turistický rok 2019, který
je již dvanáctou turistickou
sezonou, se podařilo tradičně zahájit novoročním
výšlapem na Chatu Anna.
Již několik ročníků nám
přeje počasí, a tak i letos
se výšlap vydařil. Pěkné
počasí, výborné občerstvení na chatě, potěšilo po
probdělé silvestrovské noci
více jak 305 účastníků, a to
zavazuje pořadatele, „Myslivecké sdružení Oldřich“
a Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“, že se musí
v tradici pokračovat. Sym-

patický byl i zájem účastníků o plán akcí turistického
oddílu na rok 2019 i o přihlášky do členství v oddílu. Rovněž okruh zájemců
o turistiku se rozšiřuje do
širokého okolí, Krnovsko,
Opavsko, dokonce Ostravsko a Havířov. Proto si dovolujeme v přehledu předložit některé naše záměry
pro rok 2019. Již v minulém Zpravodaji MěÚ jsme
zveřejnili celoroční plán
základních výšlapů. Kromě
těchto organizuje skupina
turistů pod vedením K. Čer-

víka další zájmové akce do
vzdálenějších cílů, některé
i vícedenní, které by pro
velkou výpravu byly obtížně
zvládnutelné. Dále máme
v plánu práce na MTO. Již
v minulém roce jsme začali
s doplňkovým, barevným,
značením dílčích částí MTO,
včetně zpracování průvodce s popisem tras, délkou
i náročností a potřebnými mapkami, které budou
k dispozici v nástupních
místech tak, aby je návštěvníci MTO mohli využít
a nestěžovali si, že na okruhu bloudí. Značení je mimořádně důležité, zvláště
po kalamitní těžbě v lesích
a devastaci mnohých turistických tras. Již předem
zveme širokou veřejnost
k účasti na dalších již tradičních akcích, kterými
jsou: „Setkání u Kapličky
s Truvérskou zpívanou
mší“ – 4. 5. / „Albrechtická
25“ – 18. 5. / „Pochod Petra
Šolce“ – 22. 6. / „Setkání na
Bellamě a rozhledně Skal-

ka“ – 7. 9. / Přivítáme ovšem
každého i na ostatních deseti výšlapech TO.
Závěrem opakovaně přejeme, všem zájemcům o turistiku v roce 2019 jen vše
dobré a zveme vás na cesty
za zdravím, pohodou, přátelstvím a poznáním.
A ještě motto, které
v roce 1999 vyslovil John
Butcher (jeden ze zakladatelů turistiky a je tak návodné): “ Chůze je to první, po čem touží malé dítě
a to poslední, čeho se chce
vzdát starý člověk. Chůze
je cvičení, ke kterému nepotřebujeme posilovnu. Je
to léčba bez léků, regulace
tělesné hmotnosti bez diety
a kosmetika, pro kterou nemusíme do drogerie. Je to
uklidňující prostředek bez
pilulek, terapie bez psychologa a dovolená, která nestojí ani korunu“.
TURISTICE ZDAR!!!
Ing. J. Jiřík

Adventní čas v Hynčicích
Předvánoční čas začal již tradičně
rozsvěcováním vánočního stromku
s vystoupením dětí z MŠ a ZUŠ. Letos
nás mile překvapil stánek s pohoštěním a teplými nápoji. Přes nevlídné
počasí se sešlo opravdu mnoho lidí
a všichni ocenili stan se stoly a lavicemi. Vánoční stromeček byl krásný, ale
po Vánocích ho odvezou na skládku.
To je docela smutné. Děti z Hynčic by
si mohly zasadit svůj živý stromeček

a každý rok u jeho rozsvěcování by
zjistily, o kolik vyrostl. Bylo by to nejen ekonomické, ale také výchovné.
8. 12. se ve zdejším kostele konala
pouť k sv. Mikuláši, kdy náš chrám
dostává zvláštní duchovní atmosféru,
která se dotkla i lidí, kteří zde byli poprvé. Kostel zde stojí již přes 200 let
a připomíná nám hluboké křesťanské
kořeny našich předků. 20. 12. jsme
měli poslední setkání v našem klubu

Knihovna připravuje
Od února do května
bude v městské knihovně
probíhat dětská čtenářská
soutěž „Kdo to ví, odpoví“. Je to již desátý ročník
oblíbené soutěže pro děti.
Jako v předešlých letech
bude soutěž rozdělena do
dvou věkových kategorií
a děti budou každý měsíc
odpovídat na kvízové otázky. Další podmínkou účasti
v soutěži je výpůjčka alespoň jedné knihy měsíčně
a zaplacení ročního regis10

tračního poplatku. Úspěšní
soutěžící budou odměněni
knihou a malými dárky.
Na 27. února je připravena cestovatelská přednáška Michala Štěpánka
s názvem „Indie – divoká a nespoutaná“, která
se uskuteční v 17.00 hod.
v klenbové místnosti měšťanského domu.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

důchodců a zcela nečekaně nás navštívily Terezka L. a Verunka K. S chutí jsme si s nimi zazpívali, popovídali
a nasmáli se. To je krásný příklad
spontánní aktivity mladých. Také letos
se 6. 1 .uskutečnila v Hynčicích Tříkrálová sbírka. Onemocněli nám koledníčci, počasí také nepřálo, ale lidé byli
štědří a my jsme měli krásný pocit, že
pomáháme potřebným.
Marie Vitásková

Tříkrálová sbírka
Na začátku roku se
v České republice konala již
19. Tříkrálová sbírka, která
probíhala od 1. do 14. ledna.
V Městě Albrechticích
tuto sbírku pořádala Charita Krnov ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Město Albrechtice.
Dne 16. 1. 2019 byly na
Městském úřadě v Městě
Albrechticích rozpečetěny
sbírkové pokladničky a po
sečtení všech 10 pokladniček byl výtěžek z Tříkrálové
sbírky v Městě Albrechti-

cích 58 327 Kč.
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.
Poděkování patří také
koledníkům, bez jejichž
pomoci by sbírka nebyla
úspěšná.
Bc. Jiří Boháček,
odbor správní,
úsek sociální

Kalendář akcí únor – březen 2019
1. února 2019
2. února 2019
8. února 2019
9. února 2019
9. února 2019
16. února 2019
22. února 2019
27. února 2019

Sportovně – myslivecký ples, tělocvična SOŠ a ZŠ, pořádá TJ Město Albrechtice
Turnaj sálovka mladší žáci, tělocvična ZŠ, pořádá FK M. Albrechtice
1. puttovací turnaj junior, Indoor golf, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Turnaj sálovka přípravka, tělocvična ZŠ, pořádá FK M. Albrechtice
1. puttovací turnaj, Indoor golf, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Ples ZUŠ, kulturní dům Třemešná, pořádá ZUŠ Město Albrechtice
19. Zemědělský ples, tělocvična SOŠ a ZŠ, pořádá Sdružení rodičů a přátel při SOŠ a ZŠ
Cestovatelská přednáška Michala Štěpánka, klenbová místnost měšťanského domu,
pořádá měststká knihovna
7. března 2019
Posezení s dechovkou – ZŠ, pořádá Dechová hudba Město Albrechtice
8. března 2019
Oslava MDŽ, tělocvična SOŠ a ZŠ, pořádá Město Město Albrechtice
9. března 2019
2. puttovací turnaj, Indoor golf, pořádá Golf Club Město Albrechtice
14. – 16. března 2019 Otevíraní zahrádek – ZŠ Hašlerova, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
15. března 2019
2. puttovací turnaj junior, Indoor golf, pořádá Golf Club Město Albrechtice
19. března 2019
Jarní koncert, ZUŠ Město Albrechtice, pořádá ZUŠ Město Albrechtice
21. března 2019
Okrskový přebor sportovní gymnastiky, pořádá TJ Tatran M. Albrechtice

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci
lednu 2019

Jubilantům v měsíci
únoru 2019

Anna Lapšanská, Věra Mokrášová, Evagelia Michailidu,
Ladislav Varecha, Vincenc
Anders, Helena Šafránková, Ing. Radan Čtvrtníček,
Milan Demeter, Dušan Šula,
Miroslav Janda, Zdeňka
Bernatíková, Marta Niesnerová, Ilona Červíková, Lubomír Kala, Marie Skalníková,
Antonín Mužík, Drahoslava
Gřundělová, Jiřina Fofová,
Mária Menzelová, Květuše
Enochová, Stanislav Stareček, Anna Šlapáková, Milada Kaletová, Hana Ptáčková, Oldřich Brada, Vlasta
Vidermanová, Alena Václavíková, Zdeňka Maloňová,
Libuše Kalmusová, Břetislav
Bartoň, Milena Růžičková,
Václav Svrček.

Jiří
Tichavský,
Květuše
Škrobánková, Ing. Roman
Skopal, Jarmila Zlámalová, Mária Mánková, Jana
Měrková, Oldřich Fiala, Jiří
Franek, Zdeněk Lederer,
Antonín Syrový, Drahomíra
Topičová, Vlasta Spívalová,
Ludvík Škrabal, Dagmar Kadlíková, Peter Huťan, Mária
Barbořáková, Emília Štolovská, Ludmila Parmová, Jindřiška Poláková, Vítězslav
Strakoš, Vlasta Klapalová,
Ludmila Šenková, Jindřiška
Holasová, Jan Zaoral, Marie
Konečná, Libuše Lukešová,
Jiřina Kravczyková, Růžena
Šerychová, Adela Andělová,
Zdenka Lexová, Jenovéfa
Sedláčková.
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Karate

Dne 2. 12. 2018 se konal II. mezinárodní Mikulášský turnaj v Tradičním karate v Polsku, na kterém naši karatisti
vybojovali 28 medailí (7 zlatých, 6 stříbrných a 15 bronzových)
KIHON dívky (2011 a mladší) 9kyu:
II. místo Magdalena Mackovičová
KATA dívky (2011 a mladší) 9kyu:
I. místo Amelie Špicarová
III. místo Alexandra Pietrasová
III. místo Dimitris Pietras
KATA dívky (2010–2009) 8kyu:
III. místo Josefina Handlířová
KATA chlapci (2010–2008) 7kyu:
I. místo Peters Ben
III. místo Břetislav Bartoň
KATA dívky (2010–2007) 6kyu:
III. místo Karolina Janešíková
KATA chlapci (2010–2008) 7kyu:
I. místo Michal Janešík
II. místo Jakub Loskot
KATA chlapci (2008–2007) 8kyu:
I. místo Nicolaos Pietras
KATA chlapci (2008–2007) 6–5kyu):
III. místo Jan Handlíř
KATA dívky (2008–2004) 8–7kyu:
I. místo Tereza Mrkvová
III. místo Oliwie Špicarová
KATA dívky (2005–2004) 6–5kyu:
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II. místo Tereza Kubiszová
KATA chlapci (2007–2005) 6-5kyu:
I. místo Robert Škroch
KATA chlapci (2007–2004) 8-7kyu:
I. místo Kevin Horák
II. místo Pavel Svoboda
KATA chlapci (2004–2003) 6–5kyu:
II. místo Tomáš Veleba
KUMITE dívky (2010–2007) 6kyu:
III. místo Karolina Janešíková
KUMITE chlapci (2010–2008)
6–8 kyu:
I. místo Ben Peters
III. místo Michal Janešík
III. místo Vojtěch Zourek
KUMITE chlapci (2008–2005)
5–8kyu:
II. místo Robert Škroch
III. místo Jan Handlíř
III. místo Pavel Svoboda

KUMITE chlapci (2004–2003)
7–6 kyu:
III. místo Tomáš Veleba
III. místo Pavel Svoboda
Všichni naši závodníci podali velmi
dobré výkony, nasbírali cenné zkušenosti a získali potřebné srovnání se
skutečnou špičkou. Všem závodníkům
gratulujeme k úspěchům a výsledkům
v soutěži!
Oddíl Tradičního karate TJ Město
Albrechtice podporuje Město Město
Albrechtice.
Janusz Lydka
vedoucí oddílu Tradičního karate
TJ Město Albrechtice

Informace z mateřské školy
Kouzelný dárek v podobě názvu „Vánoční nadílka, rozsvítí světýlka“, přivítal rodiče a širokou veřejnost
k připomenutí si času vánočního. Děti z každé třídy předvedly svůj program, a to od těch nejmenších až po
předškoláky. Vyvrcholením celé akce byl dětský muzikál ruské pohádky „Mrazík“ v choreografii paní učitelky
Pavlíny Šlorové a pana učitele Milana Hlavičky.
Chtěla bych tímto poděkovat všem učitelkám a panu
učiteli za vánoční program,
rodičům za připravené kostýmy pro děti, příznivcům
školy a v neposlední řadě
občanům města, kteří přišli
podpořit tuto akci.
Co nás čeká v únoru?
• Jako každý rok během
února seznámíme děti
s tradicí masopustu. Letos se zaměříme na česká řemesla a povolání,

navštívíme místní firmy,
pozveme zajímavé hosty.
Masopustní veselí si také
obohatíme divadelním
představením, koncertem základní umělecké
školy a sladkými koblížky, které nám napečou
naše šikovné paní kuchařky.
• Zapojení do celorepublikového projektu ZDRAVÁ 5, který je zaměřen na
zdravý životní styl, pře-

devším v oblasti zdravého stravování. Začínáme
vzdělávacími programy
pro děti v jednotlivých
třídách od 6. února,
s lektory na zdravou výživu pod názvem „Hrátky zdravé 5“.
• V rámci dotačního programu MSMT Šablony II
pro MŠ proběhne 1. odborně tématické setkání
s rodiči na téma „Školní
zralost“ pod vedením

lektora
pedagogicko
psychologické poradny.
Za kolektiv mateřské školy bych chtěla popřát naší
bývalé paní učitelce Janě
Měrkové k jejímu krásnému
životnímu jubileu s poděkováním za všechno, co pro
naši školku udělala.
Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ
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Informace z mateřské školy
Balada všemi smysly
Hodiny literatury absolvují žáci 6. ročníku teprve
od září. Již ale rozpoznají základní literární druhy
a některé žánry. Od začátku
prosince se věnovali baladám Karla Jaromíra Erbena
ze sbírky Kytice. Období
adventu přímo vybízelo
k přečtení básně Štědrý
den. Šesťáci se seznámili nejen s vánočními zvyky našich předků, ale také
s tím, jak ošemetná může
být touha člověka po poznání své budoucnosti. Při
práci na interaktivní tabuli
žáci nejprve do textu přetahovali životopisná data
Karla Jaromíra Erbena,
potom přiřazovali motivy
k jednotlivým baladám
a podle veršů měli rozpoznat, o kterou lyrickoepickou skladbu se jedná. To
vše by ovšem nebylo možné bez předchozí znalosti
vlastního textu sbírky. Šes-
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ťáci si tedy přečetli Vodníka, Polednici a Kytici. Díky
povedené filmové adaptaci F. A. Brabce se seznámili
také s obsahem Svatební
Košile a Zlatého kolovratu. Pomyslnou třešničku
na dortu pak představovala návštěva divadelního
představení ve Slezském
divadle v Opavě. Žáci ze
svých lóží napjatě sledovali
osudy hrdinů, s kterými se
velmi dobře seznámili již ve
školních lavicích. Při skupinové práci pak již nikomu
nečinilo větší obtíže doplnit
chybějící slova do notoricky
známých veršů. Šesťáci se
ovšem s Erbenovou sbírkou
ještě definitivně nerozloučili. Po vánočních svátcích
je čeká ústní zkoušení vybraných balad zpaměti.
Foto a text:
Nela Akritidis Čtvrtníčková

Demonstrační pitva ryby
Letošní první laboratorní
práci v sedmém ročníku
jsme věnovali rybám. Robert Křenek, vášnivý rybář
ze 7. A, pro nás ochotně nachytal několik plotic
a my jsme mohli začít se
zkoumáním. Nejdříve jsme
si prohlédli vnější stavbu
ryby. Popsali jsme si ploutve a určili, zda jsou párové
nebo nepárové. Prozkoumali jsme povrch těla, smyslové orgány, vypozorovali
jsme, kudy vede postranní
čára, která slouží rybám
k orientaci. Potom jsme už
byli zvědavi, jak to vypadá
uvnitř. Nejdříve jsme odpreparovali žaberní lupínky,
které jsou chráněny skřelemi (kostěnými destičkami)

a které slouží k dýchání.
Poté jsme skalpelem rozřízli břicho plotice a zkoumali
rozložení dalších vnitřních
orgánů. Nejzajímavější byl
plynový měchýř, jenž ryby
nadnáší při pohybu. Zaujala nás i oční čočka, vypadala jako malinká skleněná
kulička. Nakonec jsme si
pod mikroskopem prohlédli šupinu, tu si někteří
schovali pro štěstí. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu
„Další etapa modernizace
vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo
CZ.1.10/2.1.00/30.01597.
Foto a text:
Miroslava Tupá

Informace ze základní školy
Cestování s angličtinou
Děti 5. tříd v hodinách angličtiny poznávají svět. Učí
se anglické názvy zemí, jejich hlavních měst, hledají
známá místa na mapě, prohlížejí si pohlednice a sní
o tom, které destinace by
jednou samy rády navštívily. Protože kluci jsou hlavně
fotbaloví fanoušci, jejich
snem je vidět Brazílii, Itálii,
Španělsko nebo Anglii. Podívat se chtějí do Barcelony,
Madridu nebo italského Turína. Ti dobrodružnější do-

konce touží letět na Měsíc.
Holky více zajímají památky,
a tak by chtěly vidět Eiffelovku v Paříži, Sochu svobody v New Yorku, nebo třeba
Velikonoční ostrovy. Aby si
své sny připomínali a snažili
se je uskutečnit, vyzdobili
si kluci a holky směrovkami
se svými vysněnými místy
třídu. Věří, že se jim slogan TRAVEL THE WORLD,
který v překladu znamená
Procestuj svět, podaří naplnit. K výuce a imaginár-

nímu cestování nám pomáhá moderní vybavení
učeben. Díky interaktivní
tabuli nebo projektoru se
můžeme vydat třeba i na
procházku po New Yorku. Kousek světa jsme si
přenesli také na chodby
k jazykovým učebnám. Na
stěnách máme nejznámější
symboly Londýna. Pochvalu si zaslouží dívky ze 7. třídy, které s paní učitelkou
Žlebčíkovou pro spolužáky
vytvořily a spolu s panem
školníkem nalepily na stěny
vojáky Londýnské královské
gardy, kteří odteď stráží
u vstupu do jazykové učeb-

ny. V hodinách si povídáme
také o tom, proč je důležité
umět mluvit anglicky. Žáci
vědí, že znalost angličtiny
potřebují k tomu, aby mohli
cestovat a aby v budoucnu
našli třeba lepší zaměstnání. V zahraničí mohou
ale také studovat, pracovat
nebo si tam najít přátele.
A proto jsou všichni spokojení, že se umějí představit,
říct, odkud pocházejí, které
státy se jim líbí a na totéž
se zeptat i kamarádů z cizích zemí.
Foto a text:
Irena Vojkůvková

Cenu předal Vladimír Remek
Během měsíce září a října
se zapojilo 5 našich žáků do
soutěže Czech Space Year
2018 připravenou Evropskou kanceláří pro vzdělávání o vesmíru ESERO
(podporována Evropskou
vesmírnou agenturou ESA).
Soutěž prověřila znalosti
soutěžících v oblasti přírodních věd, kosmonautiky
a tří českých kosmických
výročí – 10 let členství ČR
v ESA, 40 let od letu kosmonauta Vladimíra Remka,
40 let od vypuštění první
československé družice Magion 1. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích: 6. – 7. třída a 8.
– 9. třída. Od nás se zapojili: Janis Raptis z 8. B, Tereza
Kubiszová a Ludvík Remešek ze 7. B, Petra Sofková
a Kamila Chmelařová z 9. A.
Otázky byly velmi odborné a převyšovaly znalosti
astrofyziky základní školy.

Mezi 10 postupujících finalistů se probojovala Tereza
Kubiszová. Finále soutěže
se konalo v Praze na Geofyzikálním ústavu akademie
věd ČR. Finalisté z obou kategorií dostali nelehký úkol.
Absolvovali odborné přednášky vedené převážně
v angličtině a pozorovali demonstrační pokusy
a poté na základě takto
získaných znalostí vyplnili
soutěžní test. Přednášky se
týkaly výzkumů Evropské
vesmírné agentury ESA –
satelitního výzkum Země,
planet, komet, vzniku vesmíru. Účastníci se např. dozvěděli, z čeho je složena
kometa, jednu nám vyrobili přímo v přednáškovém
sále. Byla nám objasněna
i teorie Einsteinova gravitačního pole vesmírných
těles a její následné využití
pro urychlení pohybu kos-

mických sond a satelitů. Po
absolvování testu jsme se
přesunuli do Kongresového
centra, kde zrovna probíhala Konference k desátému
výročí vstupu České republiky do ESA. Konečně následovalo vyhlášení výsledků.
Toho se zúčastnil i první

a zatím jediný český kosmonaut Vladimír Remek
a také ředitel ESA Johann-Dietrich Wörner. V kategorii 6. – 7. tříd obsadila Tereza Kubiszová krásné první
místo. Gratulujeme.
Foto a text:
Michaela Kubiszová
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Ze vzpomínek
V jednom z čísel Zpravodaje z roku 2017 mě zaujal
názor paní Ing. J. Veselé, že
našemu městu, přestože se
v něm hodně udělalo i dělá,
chybí určitá vize. Ve spojitosti s historií jsem došla
k názoru, že naši předchůdci takovou vizi určitě měli.
Albrechtičtí Němci se snažili udělat ze svého městečka přitažlivé místo pro
turisty a letní hosty. Pečoval
o to Spolek pro cizinecký ruch. V roce 1929 vydal
velmi pěkný česko-německý prospekt, v němž jsou
vypočítávána
zdravotní
a rekreační zařízení, doplněná zdařilými fotografiemi.
V jedné z kapitol uvádí prospekt možnosti zaopatření
ve městě. A to: hotel Moritz (s kavárnou na náměstí),
hotel Ostrý roh (s nočním
barem), hostinec U bílého
beránka, U zlatého jelena,
U námořníka, U nádraží,
U zlatého orla. Denní
penze s celým zaopatřením pro osobu včetně
noclehu a posluhy činila
22–24 Kč. Snídaně a svačiny byly už od 2 Kč, večeře
od 4 a obědy od 7 Kč. Denní zaopatření bez obsluhy
stálo 18 Kč. Krásná poloha,
velmi příznivé klima, čistý
vzduch, úrodná půda, v níž
se dařilo jak pěstovaným,
tak volně rostoucím plodinám, nesmírné lesní bohat-

ství i poměrně dost historických památek v blízkém
okolí – to byly atributy,
které občané neovlivnili.
Co ale město zatraktivnilo,
byla činnost vedení města
a množství dobrovolných
spolků. Např. okrašlovací
spolek vysadil stromořadí
javorů, kaštanů a lip, které už zdáli při vjezdu do
města poutaly pozornost.
Vzpomínám na tyto krásné aleje kolem státní silnice
od Krnova k Třemešné, na
Holčovice, v ulici P. Bezruče,
B. Němcové, části ulic Celní
a Jiráskovy, ale také třešňové aleje směrem na Biskupice, Opavici, kolem nemocnice i cestu na Žáry, osázenou
jeřáby. Němci dokonce slavili svátky rozkvetlých třešní, kdy se v této době sjížděli do města v slavnostně
vyzdobených vozech. Tato
tradice se bohužel po válce
neobnovila, ale stromy plné
třešní zůstaly pro nás, děti,
velkým lákadlem. A nebyly
to plody ledajaké. Mnohé
odrůdy už dnes ani neexistují. Bílé, velmi chutné třešně, tzv. bělice jsem neviděla
desítky let. Ve městě byl
hned závod na zpracování fy Klamert a Hartig, tzv.
marmeládka. Pamatuji ještě z 60. let kotle z pravého
stříbra na vaření malinových a jiných šťáv. Kam asi
zmizely? Turistům sloužilo

muzeum na Zámecké ulici (také rozkradeno), park
s tenisovými kurty, lázně
s plovárnou, fotbalové hřiště, tělocvična a hodně využívaná kuželna. Nacházela
se v zahradě u domu, který
musel být zbourán při rozšiřování silnice a výstavbě
nového mostu. Pamatuji si
ho, poněvadž tatínek, při
zařizování nově otevřené
trafiky, dostal povolení odvézt si odtud pár kousků
nábytku. A já jsem při tom
nemohla chybět. Oblíbeným střediskem společenského setkávání a zábavy
byla střelnice na asfaltové
holuby, umístěna za vrcholkem kopce po pravé straně
silnice do Hynčic. Byla využívána jak před válkou, tak
i po ní. A nekonaly se tu jen
střelecká cvičení a závody.
Pamatuji tam i jedny krásné dožínky s pestrým programem i různé jiné akce
místních spolků. Také plicní
léčebna Žáry měla spíš lázeňská charakter. Léků na
TBC v této době příliš nebylo, léčil klid na lůžku, vydatná strava, čerstvý vzduch
i nádherné vycházkové trasy v místních lesích. Cestičky byly k tomuto účelu upravené s množstvím
odpočinkových
laviček
a vkusně zastřešených úkrytů před deštěm. K posezení
a občerstvení lákala lesní

Chata míru, kde se o víkendech i tančilo. Někdy za
doprovodu reprodukované
hudby z gramofonu, jindy si
tu zahráli i místní muzikanti
včetně mého otce. A zase
je tu osobní vzpomínka na
krásné odpoledne a večer
s maškarním rejem, který
se protáhl až do pozdních
hodin. Táta hrál, maminka se dobře bavila, ale mě
a mladší sestru přemáhal spánek. A tak jsme se
temným lesem vypravily
samotné domů. Ještě že vrcholky stromů prokukoval
jasně svítící měsíc. Dorazily
jsme přesně o půlnoci. Když
se vrátili naši, už jsme tvrdě
spaly. Další posezení s krásnou vyhlídkou a občerstvením poskytovala Liščí farma. Ta byla po válce nevím,
kým a proč hodně zdevastovaná a teprve soukromí
majitelé (manželé Královi) ji
později přizpůsobili k chatovému bydlení. I v hostinci
Pod lipou na okraji města
se uskutečňovaly mnohé
společenské akce. Já jsem
tam byla s rodiči nejméně
na dvou svatebních veselkách, na kterých otec hrál.
V 50. letech dostal hostinec honosný název Kulturní
dům a vystupovaly v něm
celostátně známé soubory
a umělci. Pamatuji Valašský soubor písní a tanců
s Jarmilou Šulákovou. To
už ale město mělo jinou
„vizi“. Jako středisko dětské rekreace se po celém
kraji proslavila ozdravovna.
Byla vybudována v 30tých
letech z iniciativy dr. Pavla
Primavesiho, starosty města v letech 1920–23. V lese
nad ozdravovnou v pěkné,
kapradím obrostlé kotlince
umístilo město 19 pamětní desku s jeho jménem
a daty. Jako děti jsme to
považovaly za hrob a nosily
tam kytičky. Dnes památníček marně hledám. Moderní budova ozdravovny
sloužila dětem zaměstnanců bohumínských železáren
a drátoven až do válečných
let. Myslím si, že tomuto
účelu mohla ozdravovna
Pokračování na str. 20
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Ze vzpomínek
Pokračování ze str. 19
sloužit dodnes. Vždyť poskytovala práci mnohým
obyvatelkám a ovzduší
v těch lokalitách je stále špatné, ne-li horší. Má
poslední vzpomínka je
z 90. let, kdy tam byly umístěny děti válkou postiženého Chorvatska a můj pěvecký sbor je přišel aspoň
trošku potěšit (doufám).
V okolních lesích bylo vícero romantických míst,
kde se lidé mohli pokochat krásnými výhledy do
krajiny nebo oslavit nějaké
svátky – např. upálení M. J.
Husa, svatodušní svátky aj.
Velmi oblíbeným a krásným
místem byl už nevyužívaný
lom v lese nad ulicí Sokola
Tůmy, poblíž dnešní vodárny. Ještě po válce odtud
vedly koleje ke kraji lesa

a na nich stály vagonky,
které před válkou svážely kámen na stavbu vilové čtvrti. Lom i jeho okolí
se stal příhodným místem
pro posezení s kytarou
u táboráku i pro různá vystoupení. Scházeli se tam
skauti, sokolové a později
i pionýři. Bylo to krásné romantické místo (pamětníci
ještě žijí), dokud ho někteří
stavebníci nezavezli stavebním odpadem. Škoda!
Stejně dopadly i remízky
na polích po levé straně
silnice do Krnova. Nezapomenu na dva výlety. Ten
první v roce 1949 s kamarádkou a jejím bratrem –
samá romantika. Uprostřed
lesíčka se lesklo jezírko
plné rybího potěru a žab.
Zahlédla jsem i kuňku. Po
skalce běhaly ještěrky, pla-

zil se slepýš. Na stromech
ptáci, veverky, v trávě jahody, maliny. Už si ani nevzpomínám na vše, co nás
okouzlilo. Po mnoha letech
jsem chtěla mým chlapcům
ukázat toto nádherné místo. Jezírko bylo zasypané
sádrovými dlahami, všude
se válely obvazy, dokonce
i zakrvácené – no strašné.

Žádná vůně, jen desinfekční puch. Tak se vyvážel odpad z nemocnice. Později
prý to bylo asanováno, ale
já jsem se už nikdy neodvážila tam jít.
Anna Tuhá

Něco pro zábavu...
Vyluštěte naši křížovku a vyhrajte balíček dárkových předmětů od města Město Albrechtice. Tajenku posílejte
na email redakce@mesto-albrechtice.cz do 15. 3. 2019 a my poté vylosujeme výherce. Správné řešení a výherce
bude uveden v dalším čísle zpravodaje.
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Přehled sociálních služeb
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.
Otevírací doba:
Středa 12:45–17:45 hod.
Čtvrtek 12:45–17:45 hod.
Pátek 15:00–19:00 hod.
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba:
Bc. Jan Šperl, tel.: 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
Sociální asistence – 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.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00 do
15:00 (15.00–18.00 hod. dle individuálních potřeb klientů
a dohody s pracovníkem).
Služba je poskytována zdarma – terénní formou.
Kontaktní osoba:
Šárka Richtárová, DiS, tel.: 731 692 936
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum102
Poradna rané péče „Matana“ – poskytovatel:

SLEZSKÁ DIAKONIE

Poradenství pro rodiče dětí s opožděným vývojem, pohybovým, mentálním, anebo kombinovaným postižením,
autismem a dětí předčasně narozených.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8:00 do
19:00 hod.
Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině
anebo ambulantně na adrese poradny - Hlubčická 9, 794
01 Krnov.
Kontaktní osoba:
Ing. Pavlína Winklerová, tel.: 731 191 868
www.ranapecematana.webnode.cz
Pečovatelská služba – poskytovatel:

HELP-IN o.p.s.

Nemocniční 6, Město Albrechtice
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při
úkonech péče o vlastní osobu a osobní hygieně; 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 anebo mimo místo bydliště.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00 do
15:30 hod. a o víkendech dle dohody
Služba je zpoplatněna – info: www.help-in.cz/pecovatelska-sluzba a nebo sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Škanderová, Bruntál, tel.: 733 535 582
Romana Kotůlková, Město Albrechtice, tel.: 733 535 581
Jana Mozgová, tel.: 730 516 982
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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 – info 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

Nemocnice – Nemocniční 4, Město Albrechtice, 793 95
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 – info: 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 – info: www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Yvona Marečková, tel.: 731 692 321
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 od 8.00–
15.00 hodin. Služba je bezplatná.
Info: www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba:
Bronislava Nováková, tel.: 774 652 202

Rychlá záchranná služba
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Integrovaný záchranný systém
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Informační servis
Městský úřad

Adresa: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Po
08.00–12.00 13.00–17.00 hod.
So
08.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Čt
08.00–12.00
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Po
08.00–12.00 13.00–16.30 hod.
St
08.00–12.00 13.00–16.30 hod.
Čt
08.00–12.00 hod.
Tel.: 554 637 360
Starosta – tel.: 776 636 492 (Ing. Jana Murová)
Místostarosta – tel.: 777 781 90 (Libor Švec)
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Poruchová telefonní čísla
městského úřadu

• kabelová televize a internet tel.: 775 905 138 (Ing. M.
Holub) tel.: 777 781 194 (Bc. V. Hlaváček)
• veřejné osvětlení tel.: 777 781 197 (J. Vávra)
• svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí tel.: 554 637 399 (I. Adámková)
• vodovodní řad tel.: 731 157 690 (S. Berkovec)

Městská knihovna

Adresa: Nemocniční 767/6, 793 95 Město Albrechtice
Po
13.00–17.30 hod.
Út
10.00–12.30 13.00–16.00 hod.
Čt
13.00–17.30 hod.
Pá
10.00–12.30 13.00–15.00 hod.
Tel.: 554 652 637
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

Česká pošta Město Albrechtice

Adresa: nám. ČSA 58/11, 793 95 Město Albrechtice
Po–Pá 08.00 - 12.00 13.00-17.00 hod.
So
08.00 - 10.00 hod.
Tel.: 954 279 395

Česká spořitelna Město Albrechtice
Adresa: Míru 230/7, 793 95 Město Albrechtice
Po
09.00–12.30 13.30–17.00 hod.
Út
09.00–12.30 13.30–16.00 hod.
St
09.00–12.30 13.30–17.00 hod.
Čt
09.00–12.30 13.30–16.00 hod.
Pá
09.00–12.30 13.30–16.00 hod.
Tel.: 956 762 460

Úřad práce Město Albrechtice

Adresa: Osvobození 592/12, 793 95 M. Albrechtice
Po
08.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út
08.00–11.00 hod.
St
08.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Čt
08.00–11.00 hod.
Pá
08.00–11.00 hod. (pouze pro nové uchazeče
			 o zaměstnání a pozvané)
Tel.: 950 106 276

Kontakt pro nahlášení toulavých zvířat
Paní Mikulcová – tel.: 777 134 410
MěÚ Město Albrechtice – tel.: 554 637 360
Místostarosta města – tel.: 777 781 901
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Informační servis
Zubní pohotovost Krnov

• Soukromá ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek
Pá 8.00 – 15.00 hod.
Tel.: 554 690 518

• Gynekologie MUDr. Marcela Soukupová
Po, Čt 7.00 – 12.00 13.00 – 15.00 hod.
Tel.: 554 690 522
• Interní ambulance
St
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00 hod.
Tel.: 554 690 518
• Rehabilitační oddělení
Po-Pá 6:30 - 15:30 hod.
Tel.: 554 690 531
• Oddělení ošetřovatelské péče
13.00 – 16.30 hod.
Tel.: 554 690 111

Ordinační doba praktických lékařů:

Ordinační doba ostatních lékařů:

MUDr. Hana Jelínková
Adresa: nám. ČSA 31/4, Město Albrechtice
Po 12.30 – 15.00
		
16.00 – 17.00
		
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Út 07.30 - 12.00
St 07.30 - 12.00
Čt 10.00 - 12.00
		
13.00 – 14.30 pozvané prevence
		
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pá 07.30 - 12.00
Tel.: 554 652 206

Ortopedická ambulance
Adresa: Osvobození 592/12, M. Albrechtice
Po 12.00 – 15.00 (MUDr. Jančo)
Čt 07.00 – 11.00 (MUDr. Hric)
Tel.: 590 990 770, 724 188 228

So a Ne 8.00–12.00 hod.
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte
na tel.: 554 690 111 (nemocnice Krnov).

Ambulance odborných lékařů
v nemocnici

Adresa: Nemocniční 171/1, 793 95 M. Albrechtice

MUDr. Leona Tobiášková
Adresa: nám. ČSA 31/4, Město Albrechtice
Po 08.00 – 12.00
		
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Út 13.00 – 17.00
St 10.00 – 12.00
		
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Čt 08.00 – 12.00
		
12.00 – 14.00 objednaní pacienti
Pá 08.00 – 12.00
Tel.: 554 652 183
MUDr. Eva Němcová – dětská lékařka
Adresa: B. Němcové 74/8, Město Albrechtice
Po 07.30 – 11.00
Út 07.30 – 11.00
St 13.00 – 14.30
Čt 07.30 – 11.00
		
13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pá 07.30 – 11.00
Tel.: 554 652 660

Rehabilitace - Fyzioterapie POHODA s.r.o.
Adresa: Osvobození 592/12, M. Albrechtice
(vedle ordinace ortopedie MUDr. Janča)
Lékárna u Jana
Adresa: Míru 12/3, Město Albrechtice
Po – Pá
08.00 – 12.30
			
13.00 – 16.30
Sběrný dvůr
Adresa: Hašlerova 808/32, Město Albrechtice
Veronika Mrkvová – tel.: 608 093 303
Tomáš Vašenda – tel.: 608 194 853
Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10.
Út 08:00 – 18:00
Čt 13:00 – 18:00
So 08:00 – 12:00
Zimní provoz: od 1. 11. do 31. 3.
Út 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 17.00
So 08:00 – 11:00

Hřbitov Město Albrechtice

Adresa: Odboje 749/24, Město Albrechtice
Úřední hodiny správce hřbitova (kancelář smuteční síně):
Út 09.00 – 11.00
Čt 15.00 – 16.00
Tel.: 777 788 476

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon: 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
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