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Vážení spoluobčané,
zima se přehoupla do druhé půle a jak již
bývá zvykem, sněhu a mrazu jsme se o Vánocích nedočkali. Místo procházek po zamrzlé a sněhem pokryté krajině jsme brouzdali
v loužích a blátě. Smutné jsou především
naše děti. Jsou ochuzeny o zimní radovánky, klouzačky, koulovačky a jiné kratochvíle.
Doufejme, že zimní počasí přijde na chvíli
alespoň v únoru, aby si sněhu užily o nadcházejících prázdninách.
Závěr roku 2017 proběhl v ohromném
shonu hlavně proto, že bylo nutné dokončit
výstavbu kanalizačního a opravu vodovodního řadu v našem městě. Stavba byla obci předána dne 19. 12. 2017. Zdaleka tento termín
však neznamená konec akce, teprve teď začne
papírová válka důležitá pro úspěšné ukončení
celého projektu a proúčtování přidělené dotace. Po zkušenostech s dotacemi z minulých let
se dá předpokládat, že k úplnému dokončení
včetně závěrečného vyhodnocení dojde až
koncem roku 2018. Jak vidíte, dát dohromady
veškeré podklady trvá déle než realizace samotné stavby. Co se týče dokončovacích prací, odstranění vad a nedodělků, bude je realizační firma provádět hned, jak to počasí dovolí a zima odezní. Chybí dodělat propojení
veřejného osvětlení a osazení lampy na ulici
Sokola Tůmy a úpravy zelených ploch. U objektů vodovodu a kanalizace budou upraveny špatně usazené nebo poškozené poklopy
a šachty vodovodních přípojek.
Hned v jarních měsících bychom chtěli pokračovat na ulici Opavická u základní

školy. Půjde o opravu stávajícího chodníku
a vybudování nových zastávek a zálivů pro
stání autobusů. Cílem je zvýšení bezpečnosti
v okolí školy, kde je největší koncentrace dětí.
Pokračovat s budováním nového chodníku budeme na ulici Nemocniční. Jedná
se o doposud chybějící část před budovou
rehabilitace.
Zhruba v polovině roku plánujeme kompletní rekonstrukci na ulici Petra Bezruče.
Dojde k rekonstrukci komunikace, chodníku a dešťové kanalizace včetně části ulice
Odboje okolo hřbitovní zdi k obřadní síni.
Také občané Hynčic se konečně po mnoha
letech dočkají první etapy výstavby chodníku
v úseku od obchodu se smíšeným zbožím
po odbočení na Valštejn. V současné době
probíhá územní řízení. A pokud nenastanou
nějaké nepředvídané komplikace, tak o Vánocích 2018 bude stavba v provozu.
Možná, že jste mnozí nezaregistrovali,
že v prosinci bylo dokončeno nové parkoviště u hlavního vchodu do budovy základní
školy budované pro zajištění bezpečnosti.
Má sloužit zejména rodičům školáků při
jejich doprovodu.
Dotačně podpořená je již akce, o které
jsem informoval v předchozím Zpravodaji, nazvaná Protipovodňová opatření města Město Albrechtice. Celkové způsobilé
náklady jsou ve výši 6 239 308,00 Kč, výše
dotace je 4 367 515,60 Kč a vlastní podíl
1 871 792,40 Kč. Cílem projektu bude zpracování digitálního povodňového plánu
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a vybudování sítě varovného informačního
systému pro Město Albrechtice s realizací
v letošním roce. Jedná se o speciální obousměrné vysílací zařízení – bezdrátový rozhlas, které používá plně digitálního přenosu.
Vysílací zařízení bude umožňovat odvysílat
buď verbální informaci, nebo informace
z libovolného zvukového záznamu. Vysílací
zařízení bude rovněž umožňovat směrovat
vysílání do více skupin přijímacích hlásičů.
Systém bude zajišťovat provedení přímého
nouzového hlášení i prostřednictvím GSM
telefonu nebo telefonu VTS. Vysílací zařízení bude schopno přenášet přímé vysílání
mluveného hlášení pro obyvatele. Vzhledem
k varovné funkci MIS bude kladen důraz
na zabezpečení systému před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu
před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu.
Máme připraveno a rozjednáno ještě
mnoho dalších oprav a investic jako například parkoviště u ZUŠ, přestavba Měšťanského domu na knihovnu, o kterých vás
budu informovat v následujících číslech
našeho Zpravodaje.
Závěrem bych poděkoval všem zaměstnancům městského úřadu, kteří se podíleli
na změnách a reorganizaci struktury úřadu. Myslím, že přesunutí agendy poplatků,
pokladny a podatelny do přízemí úřadu
ocení především starší občané a senioři.
Přeji všem úspěšný a pohodový rok 2018.
Luděk Volek, starosta města

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 22. 11. a 13. 12. 2017)
17/31/576 schválilo
program jednání 31. ZM s vypuštěním bodu č. 4) zrušení vysílání videozáznamu jednání ZM v kabelové televizi a na internetu s tím, že číslování programu bude
upraveno.
17/31/577 schválilo
OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba zůstává
stejná jako v letošním roce, a to je 500 Kč/osoba/rok
17/31/578 schválilo
plochy, na které se bude vztahovat OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů ve městě Město Albrechtice dle
grafické přílohy č. 1 až 5 (plocha nádraží vč. ul. Nádražní,
ul. Českých Legií, fotbalové hřiště, plocha náměstí, ZŠ a ul.
Nemocniční, park B. Smetany) + veřejné prostranství u „Večerky“ na ul. Tyršové
17/31/579 schválilo
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města tj.: za funkci člena rady města 1.500 Kč,
člena zastupitelstva na 600 Kč, předsedy výboru 1.200 Kč,
člena výboru na 1.000 Kč; odměnu členu výboru, který není
členem zastupitelstva 400 Kč s tím, že schválená výše měsíční odměny bude poskytována od následujícího měsíce
od složení slibu.
17/31/580 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 rozpočtové opatření č. 10/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů
o 2.981.968 Kč a výdajů snížení o 4.533.359 Kč a snížení financování o 7.515.327 Kč.
17/31/581 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 3/2017:
Plán hospodářské činnosti: náklady
24.827.407,00
zvýšení o
693.934,00
Celkem náklady:
25.521.341,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
30.592.574,00
zvýšení o
453.284,00
Celkem výnosy:
31.045.858,00
Zisk
5.524.517,00
17/31/587 schválilo
odkoupení pozemku p.č. 1720/3 ostatní plocha, o výměře 26
2
m , k.ú. Město Albrechtice, odměřené geometrickým plánem
č. 1153-60/2017 z pozemku p.č. 1720, k.ú. Město Albrechtice,
od p. J. A. za cenu 650,00 Kč, od p. P. A. za cenu 650,00 Kč,
od p. R. C. za cenu 650,00 Kč a od p. N. P. za cenu 650,00 Kč.

17/31/589 schválilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 87/1 části zahrada o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č. 86 část zahrada o výměře cca
25 m2, k.ú. Linhartovy.
17/31/590 schválilo
záměr prodeje p.č. 1217, zahrada, výměra 104 m2, k.ú.
Město Albrechtice.
17/29/538 neschválilo
záměr prodeje p.č. 88 část, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 26 m2, k.ú. Linhartovy.
17/31/591 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 596, zahrada o výměře
605 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
17/31/592 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1150/9, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 44 m2, k.ú. Město Albrechtice.
17/31/593 schválilo
prodej pozemku p.č. 2241/4 o výměře 77 m2 ostatní plocha, jiná plocha, odděleného GP č. 649-58/2017 z pozemku
2241/1, k.ú. Hynčice u Krnova
17/31/594 schválilo
prodej pozemku p.č. 2241/5 o výměře 107 m2 ostatní plocha, jiná plocha, odděleného GP č. 649-58/2017 z pozemku
2241/1, k.ú. Hynčice u Krnova
17/31/595 schválilo
prodej pozemku p.č. 1217, zahrada o výměře 104 m2, k.ú.
Město Albrechtice
17/31/596 schválilo
prodej pozemku p.č. 914 TTP o výměře 570 m2 a pozemku p.č. 909 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 568 m2,
k.ú. Město Albrechtice a zřízení bezplatného věcného břemene služebnosti průchodu a průjezdu pro Povodí Odry
17/31/597 uložilo
místostarostovi, aby zapracoval do Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města, že o všech žádostech bude
rozhodovat zastupitelstvo města.
17/31/598 schválilo
aby bylo účetnictví spolků pro příjemce dotací nad 50 tis.
Kč předkládáno ke kontrole 2x ročně.
17/31/599 schválilo
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město
Albrechtice na dotace poskytované od roku 2018 v oblasti
kultury, sportu a zájmové oblasti včetně změn v oblasti sociální a zapracování schválených návrhů, že o všech žádostech
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 22. 11. a 13. 12. 2017)
bude rozhodovat zastupitelstvo dle schválených Pravidel
a vyúčtování pro příjemce dotací nad 50 tis. Kč bude předkládáno ke kontrole 2x ročně.
17/31/600 schválilo
Studii programové náplně městského turistického okruhu v Městě Albrechticích.
17/31/601 schválilo
doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města
Město Albrechtice v Článku 4. Jednání výborů o nový bod 14.
„Poté co předseda výboru seznámí zastupitele města na veřejném zasedání zastupitelstva města se zápisem z jednání výboru, bude zápis po úpravách podle platných právních předpisů
zveřejněn na stránkách města v sekci Výbory města“.
17/32/603 schválilo
program jednání 32. ZM
17/32/604 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2018 včetně
rozpočtů fondů dle předloženého materiálu v členění na příjmy ve výši 75.120.589,00 Kč a financování 10.545.244,00 Kč
a výdaje ve výši 85.665.833,00 Kč. Závazným ukazatelem
rozpočtu je odvětvové členění (paragraf)
17/32/605 schválilo
závazný ukazatel pro příspěvkové organizace města
na rok 2018 v celkové výši 7.602.000,00 Kč, kdy příspěvek
na provoz pro Mateřskou školu na rok 2018 je stanoven
ve výši 2.502.000,00 Kč a příspěvek na provoz pro Základní
školu na rok 2018 je stanoven ve výši 5 100 000,00 Kč
17/32/606 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2018 ve výši
308.285,00 Kč v členění:
příspěvek sdružení I/ 57
19.000,00
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
80.000,00
příspěvek Euroregion Praděd
19.000,00
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Mikroregion Krnovsko
FK Avízo Štít Albrechtic
Celkem:

50.000,00
12.500,00
66.785,00
61.000,00
308.285,00

17/32/607 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti sportovní a kulturní v roce 2018 ve výši 1.150.000 Kč
17/32/608 schválilo
neinvestičního transferu na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2018 ve výši 500.000,00 Kč

17/32/609 schválilo
plán hospodářské činnosti Města Město Albrechtice na rok 2018. Náklady na rok 2018 v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 16.126.722,00 Kč a výnosy ve výši
12.037.008,00 Kč, ztráta je ve výši 4.089.714,00 Kč
17/32/610 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 rozpočtové opatření č. 11/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů
o 239.427,00 Kč a snížení výdajů o 1 821 854,00 Kč a snížení
financování o 1.582.427,00 Kč
17/32/611 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 4/2017:
Plán hospodářské činnosti: náklady
25.521.341,00
snížení o
- 250.000,00
Celkem náklady:
25.271.341,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
31.045.858,00
snížení o
-48.470,00
Celkem výnosy:
30.997.388,00
Zisk
5.726.047,00
17/32/612 schválilo
přenesení pravomoci Zastupitelstva města na Radu
města pro přijetí rozpočtového opatření č. 12/2017 a změny plánu hospodářské činnosti č. 5/2017
17/32/613 schválilo
pověření pro vedoucí finančního odboru k provádění níže
uvedených úkonů ke schválenému rozpočtu roku 2018:
1. zpracování rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb.
ve znění pozdějších změn a doplňků a k prováděním
změn v členění dle platné legislativy,
2. opravami druhového členění (položek) v rámci závazných ukazatelů odvětvového členění (paragrafů) schváleného rozpočtu beze změny celkového objemu schválených finančních prostředků,
3. opravami účelového znaku, nástroje a zdroje u příjmů
a výdajů, které jsou financovány z veřejných rozpočtů
a EU v souladu s číselníky MF, poskytovatelů dotací a dotačními programy.
4. k odvodu nevyčerpaných účelově vázaných dotací z veřejných rozpočtů pokud by mělo dojít k časovému nesouladu mezi požadovaným odvodem a schválením v orgánu
obce. Tento odvod bude následně (v nejbližším termínu)
schválen formou rozpočtového opatření roku 2018.
17/32/614 schválilo
Pravidla pro poskytování dotací v sociální oblasti
z rozpočtu města Město Albrechtice na dotace poskytované od roku 2018
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Martin Špalek,
místostarosta

Vánoční ohlédnutí
Rozsvícení vánočního stromečku v Hynčicích
Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se po 16. hodině konalo tradiční setkání u vánočního stromu v Hynčicích spojené s jeho
slavnostním rozsvícením. Toto místo se nachází u obchodu se
smíšeným zbožím a volební místnosti (dříve obecního úřadu
a bývalé pošty). Letos poprvé se však konalo setkání u živého stromečku, který byl zasazen jen pár dní před touto akcí.
V předchozích letech se v Hynčicích, pomocí jeřábu usazoval
vánoční strom z městských lesů nebo ze zahrad našich občanů. Nový stromeček byl osvětlen a o vánoční nazdobení se
postarali členové spolku Klubu důchodců v Hynčicích.
Kulturním vystoupením se tradičně představily děti pěveckého sboru Berušky z Mateřské školy v Městě Albrechticích. Návštěvníkům předvedly nově nacvičený program
vánočních, zimních i mikulášských písniček, básniček a říkanek. Po tomto vystoupení byl slavnostně rozsvícen vánoční
stromeček.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
V pátek 24. listopadu 2017 proběhl
na náměstí v Městě Albrechticích vánoční
jarmark s tradičním rozsvícením vánočního stromu. Celé dopoledne pracovníci
sběrného dvora stavěli na náměstí zastřešené podium, partystan, naváželi prodejní
stánky a lavičky se stoly. Krátce po poledni
si ve stáncích mohli návštěvníci zakoupit
občerstvení, vánoční nebo upomínkové
předměty a jiné výrobky. Tak jako loni vonělo náměstí uzeninami, koblížky, bramboráky a dalšími dobrotami. Dětem mohli
rodiče zakoupit cukrovou vatu, hračky
nebo světelné blikačky. Ve 14 hodin byl zahájen kulturní program a od 15. hodiny
vystoupili žáci základní školy, základní
umělecké školy a sbor Berušky z mateř-

ské školy z Města Albrechtic. Divákům se
představili se svými říkankami a písničkami s vánoční a mikulášskou tématikou
nebo hraním na hudební nástroje. Poslední
pásmo písniček patřilo pěveckému sboru
základní školy. Čas na rozsvěcení vánočního stromu byl naplánován na 17:30 hodin.
Těsně předtím se náměstím rozezněla píseň
Půlnoční, kterou zazpíval pan Zdeněk Břicháček společně se sborem základní školy
a paní Veronikou Glötzerovou, a poté společným odpočítáváním se rozsvítil vánoční
strom. Po rozsvícení, v krásném kočáře taženém koněm, přijeli na náměstí Mikuláš
s čertem a společně rozdávali dětem balíčky
plné sladkostí. Pro tuto příležitost město
připravilo více než 350 balíčků.

Poděkování patří moderátorce akce
paní učitelce Veronice Glötzerové,
všem účinkujícím, učitelům a také panu
Zdenku Břicháčkovi, který se staral
o ozvučení a hudební doprovod. Poděkování patří také panu Pavlu Gašparíkovi z Holčovic, který zajistil a osobně
vedl kočár s koníkem. Dále bych chtěl
poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na tomto předvánočním setkání,
ať už to byli zaměstnanci městského
úřadu nebo sběrného dvora a Večerky
paní Adamčíkové. Byl to opět krásný
a hřejivý pohled na náměstí plné lidí,
kteří přišli nasát vánoční atmosféru
a na chvilku zapomněli na každodenní
shon a stres.

Vánoční koncert s ohňostrojem

Tak jak už se stalo tradicí, na konci roku uspořádalo
město ve spolupráci s římskokatolickou farností tradiční
vánoční koncert a po něm následoval velký ohňostroj.
Ve středu 27. prosince 2017 od 15:30 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Městě Albrechticích se posluchačům představili Zdenka Mervová, sólistka opery a operety Slezského divadla v Opavě, nositelka ceny Opavské
Thálie za rok 2006 a Peter Soos, sólista opery a operety
Slezského divadla v Opavě, nositel Státní divadelní ceny
za rok 1999. Celý program slovem a vlastními básněmi
provázel Oldřich Kolovrat, básník, písničkář a výtvarník. Po ukončení koncertu se v 17 hodin rozzářila obloha nad náměstím, kde návštěvníci zhlédli ohňostroj.
Ten je tradičně instalován odbornou firmou u květináčů
na náměstí. Letos ohňostroj provázelo velice větrné počasí, ale nakonec vše dobře dopadlo a diváci byli z ohňostroje nadšeni. Město Město Albrechtice touto kulturní
akcí zakončilo rok 2017, děkuje všem za přízeň a těší se
na další akce v novém roce.
Martin Špalek, místostarosta

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Dovolte mi, vážení občané Města Albrechtic, Hynčic, Opavice, Piskořova, Biskupic, Žárů, Valštejna, Linhartov, Burkvízu,
České Vsi, Dlouhé Vody a Ztracené Vody, abych Vám všem popřál v roce 2018 všechno nejlepší, pevné zdraví a veselou
náladu. Přeji Vám co nejméně problémů a spoustu radostí ze života. Přeji Vám, aby vše, co uděláte, Vás hřálo u srdce, špatné
věci se Vám vyhnuly a v dnešní uspěchané době měli čas zpomalit a užívat si život, ať jste mladší nebo starší.
Martin Špalek, místostarosta
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Hlavní změny v sociální oblasti v roce 2018
kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude
vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017. Po první
provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude zachována
dosavadní možnost měnit ji jednou za tři měsíce.
Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat
všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností
novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek (pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají ještě před účinností novely zákona atd.).

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč
za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách,
a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat.
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde od 1. ledna 2018 také
ke zvýšení příspěvku u zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

•

VYŠŠÍ DŮCHODY

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané
před 1. lednem 2018 se zvýší od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se
• základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,
• procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží
ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

ZASTROPOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

Změna zákona o důchodovém pojištění také ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Tento
důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro
muže i ženy. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk ještě
diferencován v závislosti na roku narození a u žen hraje roli i počet
vychovaných dětí. Případné úpravy důchodového věku nad hranici
65 let budou vyplývat z procesu pravidelné revize, která bude reagovat např. na změny ve vývoji střední délky života apod.

ZMĚNA PODMÍNEK PRO NÁROK NA SIROTČÍ DŮCHOD

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok
na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok na sirotčí důchod i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to aspoň
jeden rok, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky.

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU
A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde k rychlejšímu
čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou částku příspěvku ve výši
220 000 korun bude tak možné vyčerpat mnohem rychleji.
• Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno
čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství
(až 32 640 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude
moci být vyčerpána za kratší dobu než doposud (až 6 měsíců).
Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud.
• Ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově volit čerpání až
do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky.
Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.
• Rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných 220 000 korun půjde nově o 330 000
korun, což se týká i rodičů dětí narozených před 1.1. 2018, kterým
ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský
příspěvek.
• Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě,
zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7 násobek životního minima.
• Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé
činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1000 korun měsíčně
podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou
nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navýšení dávky není třeba žádat. Při splnění podmínek
Úřad práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu automaticky.
• Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu
volby výše čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní
úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum,

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok na vyšší
nemocenské dávky od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního
vyměřovacího základu a dále od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 %
denního vyměřovacího základu.
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu,
na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok
2018 následující:
• první redukční hranice činí 1 000 Kč
• druhá redukční hranice činí 1 499 Kč
• třetí redukční hranice činí 2 998 Kč

DÁVKA OTCOVSKÉ POPORODNÍ PÉČE, TZV.
OTCOVSKÁ – zavádí se s účinností od 1. února 2018

Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu.
Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba
(muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů.
Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období
šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku.
Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata
náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení.
Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné sice
až od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v těch
případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem,
tj. 21. prosince 2017 nebo později.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Nejvýznamnější změny:
• částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 29 979 Kč
• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí
1 438 992 Kč,
• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém
pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 Kč ročně
• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro
OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho minimální
záloha na pojistné činí 2 189 Kč
• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající
vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – z toho minimální záloha
na pojistné činí 876 Kč.

VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně),
poskytuje se těm, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením ZTP nebo ZTP/P. Zvýšený příspěvek tak bude poprvé
vyplacen v únoru 2018.

VÝHODNĚJŠI PŘISPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
NA POŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Mění se způsob stanovení výše této dávky. Četnost a důvod dopravy a celkové sociální a majetkové poměry již nebudou zkoumány.
Na výši dávky bude mít vliv pouze příjem osoby a její rodiny. Maximální výše dávky zůstává na hranici 200 000 Kč, nově se zavádí výše
minimální, a to 100 000 Kč.
Bc. Jiří Boháček,
odbor správní, úsek sociální
Zdroj: MPSV.CZ
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Městská knihovna
Městská knihovna Město Albrechtice vyhlašuje soutěž pro dětské čtenáře

Kdo to ví, odpoví
Podmínky soutěže:
1. Registrace v knihovně (zaplacení ročního poplatku)
2. Výpůjčka nejméně 1 knihy měsíčně
3. Plnění kvízových otázek
Soutěž proběhne v období února až května 2018 a bude rozdělena
do dvou věkových kategorií: 1. až 5. třída a 6. až 9. třída.
Bližší informace k soutěži a kvízové otázky získáte v městské knihovně.
Dagmar Horáková

Nejen divákům kabelové televize
Ani jsme se nenadáli a máme
za sebou rok 2017. Byl to rok velmi
důležitý, poněvadž se na našem území začalo zkušebně vysílat v nové
televizní normě DVB-T2 HEVC.
Od 20. dubna zahájil vysílání vysílač
Ostrava-Hošťálkovice, v listopadu se
přidal vysílač z Pradědu. V pololetí
roku 2018 bude zahájeno v nové normě vysílání celého balíku programů
České televize v rozlišení FULL HD. Konečně se tak v našich
končinách vyřeší rušení programů České televize polským vysílačem.
Dále v srpnu 2017 nabyl platnosti nový Zákon o elektronických komunikacích, který počítá s vypracováním a dodržováním
časového harmonogramu Technického plánu přechodu. Jedná se
o časový harmonogram, který stanoví, kdy se budou jednotlivé
vysílače přelaďovat na mezinárodně zkoordinované kmitočty.
V lednu 2018 ještě tento plán není vypracovaný. Doslova katastrofou dopadl v loňském roce celostátní projekt na budování
vysokorychlostního internetu, na který bylo vyčleněno celkem
30 miliard korun, z toho 14 miliard měla poskytnout Evropská
unie. Projekt rozvoje vysokorychlostního internetu měl směřovat
do míst v ČR, kde nefunguje volný trh. Do řídce obydlených lokalit, kde se nevyplatí poskytovatelům datových služeb budovat
vysílače nebo natahovat kabeláž. Zlepšení připojení se mělo celorepublikově dotknout zhruba 3,5 miliónu přípojných míst, a to

nejen domácností, ale také veřejných institucí a firem. Podmínky
pro poskytnutí dotace obsahovaly mnoho chyb, proto se přihlásily do projektu pouze malé firmy. Nyní se rychle vymýšlí, jak tyto
alokované peníze utratit, aby se nemusely vracet do „Bruselu“ –
možná se přesměrují na zcela jiné oblasti IT technologií. Fakticky
to znamená, že se vzdaluje šance vybudovat technologie rychlého
internetu v našich místních částech města – Dlouhá Voda, Valštejn, Hynčice, Biskupice, Piskořov, Opavice, Linhartovy, Burkvíz, Žáry a Česká Ves.
Během několika málo týdnů chceme nasadit zbrusu novou
technologii pro přenos vysoko-rychlostního internetu po koaxiálních kabelech. Stejně během příštího roku má na toto téma
platit nařízení EU, takže si nové zařízení nasadíme o rok dříve.
Navíc máme od konce roku zvýšený zájem o naše internetové služby, tak nemůžeme naše zákazníky zklamat. Námi vybudovaná optická síť na Nádražní ulici a blízkém okolí umožňuje
od chvíle spuštění šířit domácnostem vysokorychlostní internet.
Jediným problémem zůstává zajištění velkého datového toku
za rozumné peníze. Jsme totiž daleko od hlavních datových tras
velkých poskytovatelů internetového připojení. Velkým datovým
tokem bychom vyřešili i požadavek zákazníků na příplatkové balíčky programů v naší kabelovce. Stále však probíhají konzultace.
Je možné, že se nám podaří vyjednat nějakou cenově přijatelnou
možnost, jak zákazníkům šířit v naší kabelovce příplatkové programové balíčky.
Bc. Vladislav Hlaváček

Rozpočet města
PŘÍJMY
Položka
Paragraf
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1381
1382
1383

orj

Název
Daně a jiné daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost.výd.čin.
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob obce
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Daň z hazardních her 30%
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP
Zrušený odvod z VHP
Celkem:
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Schválený rozpočet na rok
2017
8 800 000
850 000
1 000 000
9 300 000
1 400 000
19 200 000
2 750 000
2 803 000
5 000
22 000
46 130 000

Očekávána sku- Rozpočet na rok
tečnost rok 2017
2018
8 800 000
850 000
1 000 000
9 300 000
2 907 000
19 200 000
2 750 000
2 523 000
85 000
835 861
48 250 861

10 540 000
950 000
1 100 000
9 500 000
3 300 000
23 650 000
2 850 000
2 350 000
0
0
54 240 000

Rozpočet města
Položka
Paragraf

orj

1340
1341
1343
1344
1345
1361

3111
4111
4112
4116
4116
4116
4121
4122
4213
4212
2449
21
2144
22
2219
23
2321
31
3111
3113
33
3314
3319
3319
3319
3349

82
88

34
3419
3429
3631
3632
3639
37
3719
3722
3722
3723
3725
3729
53
5311

44
48

Název
Poplatky
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Celkem:
Daňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Prodej pozemků
Kapitálové příjmy celkem:
Dotace , ostatní
Dotace ze všeobecné pokladní správy
Dotace na státní správu
Dotace z Úřadu práce
Dotace na sociální práci, JSDH, školství
Dotace z Ministeerstva zemědělství
Transfery od obcí
Dotace z krajů / JSDH/
Dotace ze SFŽP / kanalizace/
Dotace ze SZIF / hrací prvky u rozhledny/
Ostatní splátky půjčených prostředků / od DSO/
Dotace a transfery celkem:
Ostatní služby
Ostatní služby
Ostatní služby celkem:
Doprava
Ostatní záležitostí komunikací - chodníky
Doprava celkem:
Vodní hospodářství
Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)
Vodní hospodářství celkem:
Vzdělání a školské služby
Předškolní zařízení
Základní školy
Vzdělání a školské služby celkem:
Kultura , církve a sdělovací prostředky
Činnosti knihovnické
Kulturní činnosti
Kulturní činnost -dětský den
Linhartovské kulturní léto na zámku
Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj
Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:
Tělovýchova a zájmová činnost
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmové organizace + městský okruh
Tělovýchova a zájmová činnost celkem:
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Správa majetku
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem:
Ochrana životního prostředí
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Plasty - vývoz + nákup pytlů
Prodej papírů
Odpadové centrum
Třídění odpadů ( příjem z Eko-komu)
Ostatní nakládání s odpady
Ochrana životního prostředí
Bezpečnost a veřejný pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek
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Schválený rozpočet na rok
2017

Očekávána sku- Rozpočet na rok
tečnost rok 2017
2018

1 880 000
100 000
60 000
15 000
13 000
327 500
2 395 500
48 525 500

1 880 000
100 000
60 000
15 000
13 000
397 500
2 465 500
50 716 361

1 880 000
100 000
45 000
10 000
30 000
320 000
2 385 000
56 625 000

160 000
160 000

440 000
440 000

95 000
95 000

0
4 385 300
1 647 000
0
0
124 000
0
0
0
0
6 156 300

138 728
4 385 300
4 201 763
1 293 974
0
124 000
50 000
15 626 407
449 226
1 522 180
27 791 578

0
4 544 700
2 156 000
0
700 000
130 000
0
0
0
0
7 530 700

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

0
0

248 000
248 000

0
0

200 000
200 000

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16 500
3 000
2 000
235 000
7 000
263 500

16 500
3 000
0
235 000
7 000
261 500

16 500
0
3 000
245 000
8 000
272 500

30 000
12 000
42 000
1 200
276 495
48 000
325 695

94 701
11 000
330 495
46 859
388 354

63 578
31 123

0
0

0
60 000
35 000
35 000
250 000
10 000
390 000

10 979
60 000
35 000
35 000
480 000
10 000
630 979

10 000 16 000

0
1 200
222 043
44 000
267 243
0
60 000
20 000
30 000
450 000
0
560 000
18 000

Rozpočet města
Položka
Paragraf

orj

Schválený rozOčekávána sku- Rozpočet na rok
počet na rok
tečnost rok 2017
2018
2017
10 000
16 000
18 000

Název
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana - celkem:
Územní samospráva
Činnost místní správy
Územní samospráva celkem:
Finanční operace
Příjmy a výdaje z finančního majetku
Převody do fondů
Finanční operace celkem:
Ostatní činnosti
Ostatní činnosti
Ostatní činnosti celkem:
Celkem příjmy
Financování
Změna bankovního účtu rozpočet
Přijetí půjčky na kanalizaci ze SFŽP
Splátka úvěru na kanalizaci ČSOB a.s.
Splátka úvěru na kanalizaci ČMZRB a.s.
Splátka půjčky na kanalizaci /SFŽP/
Splátka úvěru na byty pro důchodce HB a.s.
Financování celkem:
Rekapitulace včetně financování :

55
5512
61
6171
63
6310
6330
64
6409
8
8115
8123
8124
8124
8124
8124

166 000
166 000

211 182
211 182

147 000
147 000

6 500
6 500

12 500
12 500

20 500
20 500

14 000
631 000
645 000

14 000
1 093 598
1 107 598

13 000
4 071 130
4 084 130

18 970 000
18 970 000
75 863 495

0
0
81 921 753

5 497 516
5 497 516
75 120 589

30 000 000
6 000 000
-1 579 200
-231 992
-300 000
-738 000
33 150 808
109 014 303

29 534 212
8 885 604
-1 579 200
-231 992
0
-738 000
35 870 624
117 792 377

14 000 000
0
-1 579 200
-231 992
-888 564
-755 000
10 545 244
85 665 833

VÝDAJE
Položka
Paragraf

orj

10
1014

Zemědělství, ostatní
Záchyt pro psy
Zemědělství a ostatní celkem:
Ostatní služby
Ostatní služby
Ostatní služby celkem:
Doprava
Silnice včetně zimní údržby
Ostatní záležitostí komunikací - chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy

21
2144
22
2212
2219
2221
2292
23
2310
2321
2341
31
3111
3113
33
3314
3319
3319
3319
3319
3319
3319

Schválený rozpočet na rok
2017

Název

44
45
77
81
82

Doprava celkem:
Vodní hospodářství
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)
Vodní díla v zemědělské krajině
Vodní hospodářství celkem:
Vzdělání a školské služby
Předškolní zařízení
Základní školy
Vzdělání a školské služby celkem:
Kultura , církve a sdělovací prostředky
Činnosti knihovnické
Kulturní činnosti
Kladení věnců
Kulturní činnost - koncerty
Kulturní činnost - plesy
Kulturní činnost - rozsvícení vánočního stromu
Kulturní činnost -dětský den
—8—

Očekáváná
skutečnost rok
2017

Rozpočet
na rok 2018

161 000
161 000

161 000
161 000

118 000
118 000

0
0

0
0

0
0

9 703 980
2 249 000
139 000
118 000
12 209 980

9 512 555
2 954 000
184 000
118 000
12 768 555

6 900 300
6 739 000
250 200
105 000
13 994 500

15 183 300
38 210 391
82 000
53 475 691

15 607 000
38 210 391
82 000
53 899 391

1 423 600
1 966 500
108 000
3 498 100

2 391 400
4 761 700
7 153 100

2 398 605
5 377 224
7 775 829

2 513 805
9 166 250
11 680 055

629 880
13 300
6 800
50 000
4 000
75 566
204 330

614 519
68 190
3 700
50 000
4 000
75 566
120 438

677 315
51 000
6 700
80 000
4 000
86 066
235 830

Rozpočet města
Položka
Paragraf
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3321
3321
3329
3330
3341
3349
3399
34
3412
3419
3419
3421
3429
35
3522
36
3612
3613
3631
3631
3632
3639
3639
37
3722
3722
3722
3722
3722
3723
3726
3729
3745
3745
3745
43
4329
4349
4351
4357
4371
4374
4375

orj

Název

83
88
104
105
300
301
302

Kronika města
Linhartovské kulturní léto na zámku
Kulturní činnost - město běží na věže
Kulturní činnost - výtvarná soutěž
Kulturní činnost - Den dětí na Valštejně
Kulturní činnost - Dechová hudba 70 let
Kulturní činnost - 400 let Valštejnu
Kulturní památky - zámek Linhartovy
89 Park u zámku v Linhartovech
Ostatní záležitosti ochrany památek
Činnosti registrovaných církví
Kabelová televize
Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ
Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:
Tělovýchova a zájmová činnost
Koupaliště
Ostatní tělovýchovná činnost
1351 Ostatní tělovýchovná činnost - Štít Albrechtice
Využití volného času mládeže
Ostatní zájmové organizace + městský okruh
Tělovýchova a zájmová činnost celkem:
Ostatní nemocnice
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
4316 Bytové hospodářství - Nemocniční 6
2020 Lázeňská 2 (společný fond budova)
Veřejné osvětlení
10 Vánoční výzdoba
Pohřebnictví
Správa majetku
1019 Správa - pozemky
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem:
Ochrana životního prostředí
40 Komunální odpad občané a chataři
43 Sklo z kontejnerů vývoz
44 Plasty - vývoz + nákup pytlů
66 Úklid autobusových zastávek
67 Úklid města (vývoz košů a smetků)
Odpadové centrum
Kompostárna
45 Likvidace černých skládek
Péče o veřejnou zeleň, prostranství
33 Péče o veřejnou zeleň park B. Smetany
68 Úklid města ( ostatní výdaje)
Ochrana životního prostředí
Sociální služby
Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
Střednědobý plán rozvoje soc.služeb (komun.plán)
Osobní asistence, pečovatelská služba
Domovy se zvláštním režimem
Raná péče a sociálně aktivizační služby
Azylové domy, nízkoprahová centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
—9—

Schválený rozpočet na rok
2017
13 500
655 370
36 632
3 400
0
0
0
898 500
197 100
139 050
0
63 500
199 000
180 000
3 369 928

Očekáváná
skutečnost rok
2017
13 500
665 370
23 488
3 400
8 388
17 072
0
932 414
190 300
204 094
41 052
63 500
199 000
207 000
3 504 991

305 000
85 500
50 000
329 000
275 000
1 044 500

305 000
955 248
60 833
435 000
978 026
2 734 107

0
220 500
61 000
91 700
396 900
770 100

0
0

27 000
27 000

0
0

215
30 000
2 693 000
80 000
1 259 500
4 760 278
184 000
9 006 993

215
30 000
2 693 000
80 000
1 369 586
7 830 826
184 000
12 187 627

215
25 000
1 632 000
88 000
2 393 000
4 153 256
188 285
8 479 756

2 300 000
16 000
190 000
54 000
65 000
2 522 880
1 293 518
20 000
1 442 700
724 600
424 500
9 053 198

2 300 000
16 000
190 000
54 000
65 000
3 129 022
3 061 453
20 000
1 613 620
711 200
268 600
11 428 895

2 300 000
16 000
192 000
54 000
60 000
3 407 846
1 386 020
20 000
1 861 100
299 820
590 200
10 186 986

0
122 000
0
0
0
0
0

7 000
143 450
170 000
25 000
92 000
8 500
105 000

0
146 680
0
0
0
0
0

Rozpočet
na rok 2018
13 500
694 350
41 132
0
0
0
50 000
426 038
262 900
111 100
0
16 500
209 000
220 000
3 185 431

Rozpočet města
Položka
Paragraf
4377
52
5212
53
5311
55
5512
61
6112
6112
6112
6112
6114
6115
6171
62
6223
63
6310
6320
6330
6399
64
6402
6409

orj

Název

Sociáně terapeutické dílny
Sociální služby celkem:
Civilní připravenost na krizové stavy
Ochrana obyvatelstva
Civilní připravenost na krizové stavy celkem:
Bezpečnost a veřejný pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana - celkem:
Územní samospráva
Zastupitelstva obcí
100 Zastupitelstva obcí - rada města
101 Zastupitelstva obcí - výbory
102 Zastupitelstva obcí - neuvolnění zastupitelé
Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny
Výdaje na volby prezidenta republiky
Činnost místní správy
Územní samospráva celkem:
Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce celkem:
Finanční operace
Příjmy a výdaje z finančního majetku
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody do sociálního fondu
Ostatní finanční operace
Finanční operace celkem:
Ostatní činnosti
Finanční vypořádání
Ostatní činnosti
Ostatní činnosti celkem:
Výdaje celkem:

Schválený rozpočet na rok
2017
0
122 000

Očekáváná
skutečnost rok
2017
8 500
559 450

100 000
100 000

281 500
281 500

6 500 000
6 500 000

131 800
131 800

96 800
96 800

20 000
20 000

1 122 000
1 122 000

1 198 024
1 198 024

1 109 000
1 109 000

1 626 006
98 100
56 256
109 872
0
0
11 334 900
13 225 134

1 687 254
98 100
56 256
109 872
108 728
0
12 195 223
14 255 433

2 397 467
98 100
57 552
125 568
0
110 000
13 682 412
16 471 099

181 700
181 700

188 700
188 700

181 700
181 700

208 000
0
631 000
-7 514 952
-6 675 952

208 000
22 000
744 350
-7 732 172
-6 757 822

173 000
22 000
3 721 130
-211 000
3 705 130

67 000
5 266 231
5 333 231
109 014 303

92 609
3 390 288
3 482 897
117 792 377

95 000
5 524 296
5 619 296
85 665 833

Tříkrálová sbírka 2018
V roce 2018 se v České republice konala již 18. Tříkrálová sbírka, která probíhala od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.
V Městě Albrechticích tuto sbírku pořádala Charita Krnov
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Město Albrechtice.
17. 1. 2018 byly na Městském úřadě v Městě Albrechticích rozpečetěny sbírkové pokladničky a po sečtení všech 10 pokladniček
byl výtěžek z Tříkrálové sbírky v Městě Albrechticích 60 000,- Kč,
což je o necelých 11 000,- Kč více než v loňském roce.
Přehled jednotlivých výtěžků dle pokladniček:
108 – 12 606,- Kč
103 – 6 152,- Kč
109 – 6 191,- Kč
104 – 7 197,- Kč
105 – 6 757,- Kč
110 – 1 912,- Kč
106 – 6 963,- Kč
111 – 4 516,- Kč
107 – 7 706,- Kč
112 - nepoužita
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
— 10 —

Rozpočet
na rok 2018
0
146 680

NÁZOR ZASTUPITELE
Reakce na úvodník p. starosty z minulého čísla Zpravodaje
Vážení spoluobčané, pane starosto, zastupitelé města.
Vstoupili jsme do posledního roku
volebního období 2014-2018 a byla jsem
upřímně zvědava na to, jak se pan starosta
ve svém pravidelném úvodníku vypořádá
se zhodnocením svého působení na radnici v tomto období.
A nebyla jsem zklamána, pan starosta
se předvedl ve standardní formě. Vědom
si, dle mého názoru, toho, že on i celý jeho
tým podal za tři roky jen velmi slabý výkon (korunovaný mankem v lese, mankem v pokladně a prodejem celého vlaku
dřeva neprověřené a nesolventní firmě)
hledá cestu, jak z toho ven, jak se zbavit
odpovědnosti a nenapadlo ho nic lepšího, než označit za viníka všeho špatného
právě opozici. Je to jeho poslední zoufalý
pokus vyložit to, co je bílé, jako černé a naopak. Kdo však má uši, slyší, a kdo má oči,
ten vidí.
Všichni přece víme, že současná koalice
měla po celé toto volební období v zastupitelstvu většinu a mohla si tak na jednání
zastupitelstva kdykoliv prosadit jakýkoliv
dobrý nápad bez ohledu na postoj opozice. Dobrých nápadů pana starosty a jeho
týmu však bylo v tomto volebním období
jako šafránu. Naopak, koalice často jako
jeden muž využila sílu svých jedenácti
hlasů právě k tomu, aby zablokovala většinu návrhů, které vyšly z řad opozičních
zastupitelů.
Pane starosto, vyzývám vás, přestaňte
se schovávat za sukně opozice, vzmužte se
a podívejte se pravdě do očí.
Byl jste to právě vy a ostatní zastupitelé
z kandidátky SNK Evropských demokratů
a komunistické strany, kteří jste v průbě-

hu tohoto volebního období nepodpořili
celou řadu konstruktivních nápadů, které
mohly posunout naše město výrazně dál.
Nejsem zvyklá se vyjadřovat jen v obecné rovině jako vy, připadá mi to jako mlácení prázdné slámy. Podložím svá tvrzení
konkrétními případy, kdy jste z pozice síly
zabili rozumný nápad hned při jeho zrodu
jen proto, že nebyl váš.
Namátkou vybírám například finančně relativně nenáročný návrh pana Metzla
na funkční úpravu parku B. Smetany (při
nákladech řádu jednotek milionů korun)
do podoby, ve které by mohl být opět plnohodnotně využíván pro sezonní společenské akce našich občanů. Tento nápad jste
nepodpořili a jako protinávrh jste zastupitelům předložili studii na zcela megalomanskou rekonstrukci parku za 34 mil.
korun, kterou by si finančně nemohlo dovolit ani větší město. Nakonec váš nápad
naštěstí vyšuměl do vytracena, ale situace
v parku se kvůli nekoncepčnímu postupu
z vaší strany do dnešního dne nikam reálně neposunula.
Druhým příkladem z poslední doby,
který mi jasně svědčí o tom, že vůbec nežijete reálnými problémy našeho města
a nemáte připravenou koncepční strategii
jeho rozvoje, je váš postoj při prosincovém
hlasování o vyhlášce o zákazu provozování některých hazardních her na území
města. Vyhlášku jsem připravila já, protože se mi nelíbí, že v hotelu na náměstí je
provozováno 13 hracích automatů a všichni víme, že jsou podstatným zdrojem
příjmů vlastníka hotelu. Ze strategického
hlediska je jasné, že musíme hrací automaty z města vytlačit, pokud do budoucna
chceme, aby se hotel vrátil k původnímu

účelu využití, tedy ke kulturním aktivitám občanů města. Protože jste spolu
s místostarostou Špalkem, radními a dalšími zastupiteli hlasoval proti této vyhlášce, může se v krátké době stát, že v hotelu výherní automaty nejen zůstanou, ale
bude jich ještě více, a že s touto situací pak
dalších šest let (na které se základní povolení na provozování automatů vydává)
nepohneme. Argumenty, že z provozování tohoto hazardu má město slušné peníze
nemohou obstát jak z etického tak ze strategického hlediska. Navíc, pokud bude vedení města do budoucna opravdu hospodařit s rozumem (a nebudeme se potýkat
s manky či neuhrazenými pohledávkami
jako v současné době), pak nám snížení
příjmů v této oblasti vůbec vadit nebude.
Takto tedy ve skutečnosti vypadá vaše
konkrétní spolupráce s opozicí z vaší
strany. Jsou to jen dva příklady z mnoha
dalších, které si ponechám do některého
z příštích čísel Zpravodaje, ať jsou v něm
tu a tam od zastupitelů také konkrétní
fakta a čísla a ne jenom nepodložené pocity bez konkrétních faktů.
Pokud byste cílevědomě a systematicky
pracoval po celou dobu vašeho funkčního období na strategických záležitostech
města, jakou jsou velký obchvat, kulturní
dům, zákaz automatů ve městě nebo například rekonstrukce parku jsem přesvědčena o tom, že většina ze zastupitelů by neměla problém s vámi v těchto konkrétních
věcech spolupracovat.
Myslím si, že svoji šanci řídit a rozvíjet
město jste si promarnil vy a váš tým sám.
Ing. Jaroslava Veselá, PhD. ,
zastupitelka za KDU-ČSL

Reakce starosty
Vážená paní Veselá,
nemám v úmyslu reagovat na celý článek, jsou to Vaše názory, postřehy, myšlenky, nebo úhel pohledu, který nehodlám
vyvracet ani nijak zvlášť komentovat.
Záleží na jednotlivých lidech, kteří si umí utvořit svůj názor,
zda jsme za léta našeho působení promarnili své šance, nebo
jsme byli něčím prospěšní.
Nemohu však mlčet k věcem, které se mě dotýkají.
1. Hotel se může vrátit k takovému způsobu využití, k jakému
se jeho majitel rozhodne, bez ohledu na tužby kohokoliv jiného.
2. „Manka“ s kterými se údajně potýkáme, mohou vzniknout
i v momentě, jak říkáte, že se hospodaří obezřetně a s rozumem. V době enormních těžeb se uhlídat dřevní hmota nedá, a to všichni víte, ani za cenu nepřetržité ostrahy
v lesích. To, že firma, která prosperuje, nedoplatí zbytek své
pohledávky (v současné době je uhrazena více než polovina
dluhu) se také uhádnout nedá. A manko v pokladně, na které narážíte, je předmětem soudního jednání a bohužel jed-

nání jednotlivce je námi těžko ovlivnitelné. Troufám si říci,
že to není otázka opozice nebo koalice, problém je jinde,
v jednotlivých lidech.
3. Mohu se dívat pravdě do očí, jak dlouho chci a vše záleží
pouze na úhlu pohledu. V tomto případě nechám na voličích, občanech města, rozhodnutí, zda kroky, které činíme
jsou špatné, zda náš tým „podal velmi slabý výkon“ dle Vašeho názoru, či nikoliv.
4. V příštím čísle Zpravodaje přineseme přehled realizovaných investic za poslední 3,5 roku. Myslím si také, že výsledky minulých voleb byly ovlivněny zejména tím, že
za námi za posledních 10 let zůstal pořádný a kvalitní kus
práce, za který se nemusíme stydět. Ještě jsem se nesetkal se
situací, že by opozice něco chválila, nevadí. I negativní hodnocení vede k lepším výkonům možná dříve než pochvala.
Proto Vám paní Ing. Veselá za Váš názor moc děkuji a je pro mě
velkým poučením.
Luděk Volek,
starosta
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Střípky z mateřské školy
Předvánoční čas v mateřské škole aneb od adventu do Vánoc
Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější
svátky v roce, na které se nejvíce těší naše
děti, na dobu očekávání, zda příjde Ježíšek
a přinese jim vysněná přání.
Předvánoční atmosféra dýchala na děti
v mateřské škole ve všech jejích prostorách.
Vánoční výzdoba, zdobení stromečků, výroba řetězů, masky čertíků a Mikulášků,
dopisy pro Ježíška a slavnostní „štědré dopoledne“.
Adventní čas tradičně zahájil pěvecký
sbor „Berušky“ pod vedením p. uč. Lapuníkové a Včelné svým vystoupením při
rozsvěcování vánočního stromu v Hynčicích a na jarmarku s pásmem zimních
a vánočních písní.

6. prosince přišel na návštěvu Mikuláš
s čertem a samozřejmě s bohatou nadílkou, na kterou děti netrpělivě čekaly.
Ve spolupráci se základní uměleckou
školou zhlédly děti vánoční příběh O sněhulákovi.
Spolu s rodiči jsme se zúčastnili vánoční
výstavky místních zahrádkářů v klubovně
základní školy.
12. prosince obnovení lidové tradice Sv.
Lucie, oděné od hlavy až k patě do bílých
plachet se zamoučeným obličejem. Tato
tradice souvisí s čistotou – ometání místností, prachu, ale i všeho zlého. V duchu
Sv. Lucie probíhaly v každé třídě tvořivé
dílny, kde si rodiče společně s dětmi vyrá-

běli různé vánoční ozdoby. Vánoční odpoledne nám zpříjemnily naše paní kuchařky
sladkým pohoštěním.
14. prosince bylo pro děti připravené „štědré dopoledne“. Za poslechu vánočních koled,
které se linuly celou školkou, nám p. kuchařky připravily slavnostní oběd. Paní učitelky se
postaraly o krásnou výzdobu tříd, stolování,
aby tak dětem zpříjemnily slavnostní oběd.
Poté nastalo velké překvapení, kdy děti pod
vánočním stromečkem našly dárečky. Vždyť
není nic krásnějšího než rozzářená dětská
očka, která svítí jako vánoční hvězdičky a jejich úsměvy ve tvářích, když se jim alespoň
jedno přání pod stromečkem splní.
Bc. Dagmar Lapuníková, ředitelka MŠ

informace ze základní školy
Prvňáčci už mají slabikář

Tři měsíce utekly jako voda a prvňáčci konečně mají svou první
knížku. V 1. A musely děti k získání SLABIKÁŘE splnit hned několik
úkolů, aby získaly klíče k odemčení zámků od zakletého hradu a vysvobození „čtenářské“ princezny. Skládaly slabiky, hledaly psací písmenka
k tiskacím, spojovaly obrázky s počáteční slabikou, pracovaly ve skupinách na PC, četly slova či věty a musely se zorientovat i ve slabikové hře BINGO. Všem se tyto úkoly nakonec podařilo splnit a „SLAVNOST SLABIKÁŘE“ mohla začít. Pozváni byli žáci 9. ročníku, kteří si
vyslechli čtení našich prvňáčků – kontrolovali je a posuzovali, zda si
SLABIKÁŘ opravdu zaslouží. Před osmi lety na tom byli podobně, nyní
se však i malinko pobavili a vrátili se ve vzpomínkách do svých školních začátků. Prvňáčci se moc snažili a SLABIKÁŘ z rukou „deváťáků“
považovali za velké vyznamenání. Doufejme, že jim čtenářské nadšení
vydrží a že si již brzy přečtou nějakou knížku od Ježíška.
Foto a text Erika Kynická
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informace ze základní školy
Známe svoje kosti
Osmý ročník je v přírodopisu zaměřen
na lidské tělo. První soustava, se kterou
se žáci seznámili, byla kosterní. Naučili se
názvy kostí v lidském těle a už vědí, kde
jsou uloženy. Dozvěděli se, jak jsou navzájem spojeny, z čeho se skládají a také jak
rostou. Rovněž znají rozdíl mezi kostmi
malých dětí a starších lidí. Po získání teoretických znalostí si osmáci vyzkoušeli
vše prakticky. V laboratorních pracích se
rozdělili do čtyř skupin. První si na interaktivní tabuli prověřila své znalosti o lebce. Žáci pojmenovávali jednotlivé kosti
a určovali, zda jsou párové, nebo nepárové
a tvoří-li mozkovou část, či obličejovou.
Druhá skupina učivo procvičovala přímo

na modelu kostry. Děti určovaly názvy
kostí, které si navzájem ukazovaly. Třetí
skupina si zopakovala teorii na pracovním
listu, kde doplňovala počty žeber, obratlů,
zápěstních kůstek atd. Na čtvrtou čekal
úplně jiný praktický úkol, a to ošetření simulované zlomeniny. Všichni se naučili,
jak poskytnout první pomoc při uzavřené
i otevřené zlomenině. Snad nebudou muset své znalosti uplatnit v běžném životě.
Ve výuce využíváme vybavení z projektu „Další etapa modernizace vybavení
ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo
CZ.1.10/2.1.00/30.01597.
Foto a text Miroslava Tupá

Všichni žáci 7. B právě zakončili velkým
testem třetí lekci v učebnici Project 2 4th
Edition, k níž naše škola pořídila i interaktivní iTools. Tohoto skvělého pomocníka
zbožňují jak žáci, tak paní učitelky. Nabí-

zí totiž mj. možnost pustit si veškeré texty a poslechová cvičení buď do sluchátek
v našich dvou jazykových učebnách, anebo do reproduktorů zabudovaných přímo
do tabule ActiveBoard. Ovšem nejoblíbe-

Ná

Volit
pro v

Holiday in Britain
nější částí této interaktivní učebnice jsou
videa, která vždy tematicky korespondují
s probíranou lekcí. A protože třetí lekce
byla zaměřena na cestování, závěrečné video bylo rovněž věnováno této oblíbené
volnočasové aktivitě. Konkrétně jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých informací o tom, kde nejraději tráví dovolenou
občané Velké Británie. Podívali jsme se
na pláže v jižní Anglii i do oblasti zvané
Lake District a nahlédli jsme do tzv. Eden
Project, obřích skleníků v Cornwall, které
měli tu možnost na vlastní oči vidět naši
bývalí žáci před třemi lety. Nesmíme zapomenout ani na Londýn s jeho Buckinghamským palácem, Big Benem a Tower
Bridge. Děti během a po sledování videa
plnily úkoly a odpovídaly na otázky, následovala konverzace, ve které si prakticky
procvičily osvojenou slovní zásobu. Další
lekce je věnována jídlu, proto se na příští
video těšíme dvojnásob!
Foto a text Renata Doležalová

Čtení v 1. B
„Malá, velká, tlustá, tenká, dejte pozor
na písmenka, žákům paní učitelka říká...“
To jsou slova písničky, již si zazpívali žáci
1. stupně se skupinou Marbo na nedávném
školním koncertě. Ale touto radou se řídí
hlavně naši prvňáčci. Od začátku roku se
naučili poznávat a číst všechny samohlásky a mnohé souhlásky, spojovat je do slabik, slov a vět. Aby učení nebyla nuda, hrají
spolu různé hry, např. škatule, hýbejte se,
plácačkovanou, prší a slovní fotbal. Také
vytrhávají písmenka z papíru, modelují,
vybarvují a soutěží v rychlém čtení ve dvojicích. Zábavné jsou i úkoly na odkazech
k procvičování učiva. Trošku náročněj-

ší činností je pak skládání slov ze složek
a čtení pracovních listů. A protože učebnici s názvem Živá abeceda všichni úspěšně
„přelouskali“, navštívila 1. B třídu Babka
Abecedka a přinesla dětem předvánoční
dárek. Krásné a barevné slabikáře. Možná
si i vy vzpomenete na první věty ve svém
slabikáři: Máma má maso. Ela maso mele
a solí. Ó, my se máme. Tak tyto řádky už
čteme bez chyb a těšíme se, že pod stromečkem možná najdeme knížku, kterou
si přečteme sami. I vám přejeme, abyste
v nadílce našli počteníčko, od nějž nebudete moci odejít.
Foto Regína Hajná,
text Zdenka Závodná
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Střední škola a Základní škola Město Albrechtice

Před půl rokem došlo ke sloučení ZŠ
Hašlerova 2 a SOŠ Město Albrechtice,
Nemocniční 11. Základní škola pro lehce, středně a těžce postižené a střední
škola – mnozí se ptají, jak takové spojení může fungovat. Učíme a vychováváme studenty, každá škola žije svým
životem a intenzivně se snažíme o propojení systému základního a středního
školství.
Po náročné práci nad předávacím
protokolem nastalo krátké období klidu, ale hned od začátku školního roku
se začaly projevovat odlišnosti základní

a střední školy v administrativní oblasti, se kterými si vedení školy dokázalo
poradit. Mohli jsme tedy začít spolupracovat v oblasti výchovně vzdělávací. Učitelé oboru zahradník zajistili podzimní
výzdobu před budovou základní školy.
Děti základní školy vyrobily drobné keramické předměty a společně se studenty
střední školy zhotovily v keramické dílně dárky pro všechny zaměstnance. Žáci
ZŠ byli pozváni do střední školy, kde
aranžovali vánoční dekorace pod vedením paní Vrbové a za pomoci studentů
oboru zahradník. Na závěr vánoční díl-

ny přišli Mikuláš a čert s mikulášskou
nadílkou, všechny děti recitovaly připravené básně.
Pokračujeme v třídních a školních
projektech, které jsme ve škole běžně
realizovali. Jedním z nich jsou výtvarné
dílny pro seniory, které se v rámci mezigeneračního propojování konají v naší
škole již druhým rokem a ředitelka školy
Ing. Lenka Metzlová je maximálně podporuje. Největší zájem je stále o keramiku, a tak se více využije vypalovací pec
zakoupená před dvěma lety. Také malujeme na hedvábí, vyrábíme drobné dekorační předměty, v tomto školním roce se
budeme věnovat výtvarným technikám,
jako je batika, enkaustika, tkaní apod.
Pro seniory je to zpestření všedních dnů
a my jsme naopak obohaceni o jejich životní zkušenosti.
Se základní školou pro děti se zdravotním postižením se do budoucna počítá. Důkazem toho je např. zakoupení 4
nových notebooků a 4 počítačů, pomůcek pro středně a těžce postižené žáky
a jiné drobné nákupy a opravy budovy
školy.
Věříme, že spojení obou škol splní
do budoucna svůj účel, protože i když
zákon o inkluzi platí už druhým rokem,
stále má více odpůrců než zastánců.

Vánoční kaplička pod chatou Anna
Sice už skončilo období adventu a vánočního shonu, ale naše kaplička pod
chatou Anna je stále vánočně vyzdobená. Na výzdobu kapličky nezapomínáme
v žádném ročním období. Návštěvníci,
kteří tam zavítají, se mohou přesvědčit,
že starost p. Aničky Horňákové o vnitřní skvostnou výzdobu je dána celoročně.
Pestrost výzdoby je dána podle ročního
období a tradičních křesťanských svátků. Lidé, kteří navštěvují kapličku před
vánoci, mohou na vyzdobený stromeček
pověsit nějakou tu ozdůbku ze svých
zásob. Je to velmi potěšitelné a máme
z toho radost, že se poutníci takto zapojují do výzdoby. Přejeme si, aby pocestní,
kteří navštíví kapličku, měli příjemný
pocit a oslovili své známé a další kamarády ke zhlédnutí a vraceli se na toto
krásné místo.
Jan Handlíř st.
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Mgr. Nataša Richtárová

Deset let činnosti Klubu důchodců v Hynčicích
Nechce se tomu ani věřit, ale je to již
10 let, kdy jsme si z bývalé pošty zřídili naši klubovní místnost. Dokonce jsme
k našemu výročí dostali i nečekaný dárek
od města. Vyměnili nám okna a dveře, které už opravdu dosluhovaly. Vytvořili jsme
si partu aktivních členů, kteří si rozumí
a je jim spolu dobře. Scházíme se v klubu
jednou měsíčně a většinou začneme gratulací k narozeninám někoho z nás. Pak si
naplánujeme činnost na nejbližší období,
ev. řešíme aktuální problémy. Často mezi
nás přichází pan Martin Špalek s manželkou, a informují nás o dění ve městě.
Dříve jsme pořádali i zájezdy, ale protože
naše členská základna je malá, byl velký
problém naplnit autobus. Postupně se přidávaly zdravotní problémy, a tak jsme se
dohodli, že všem nejvíce prospívá pobyt
v bazénu v Karlově Studánce a pohybová
aktivita na bowlingu. Nezaostáváme ani
v kulturní oblasti a podle zájmu navštěvujeme i koncerty známých osobností. Letos
v polovině prosince jsme měli poslední
setkání a chtěli jsme si výročí opravdu
vychutnat. Všichni členové přišli v masce a u vstupu do klubu se museli podrobit vtipné lékařské prohlídce „o zdravotní
způsobilosti setrvání v klubu.“ Pak již následovala volná zábava, zpěv a nechyběla

ani legrační tombola pro všechny přítomné. Chtěla bych za nás všechny poděkovat
paní Naďi Noskové, která od začátku vede
náš klub a svým humorem přispívá k přátelské atmosféře mezi námi.

Děkujeme i městu, že nás v naší aktivitě
podporuje a umožňuje setkávání seniorů
z Hynčic.
Do příštího roku přejeme všem hodně
zdraví a upřímné přátelství mezi lidmi.
Marie Vitásková

Mikulášská mše v Hynčicích
Již tradičně se začátkem prosince konala
pouť v místním kostele v Hynčicích, který je zasvěcen sv. Mikuláši. Také letos bylo
docela chladno, hodně lidí nepřišlo kvůli
nachlazení, ale kdo překonal prvotní ne-

snáze, určitě nelitoval. Nejdříve lidi překvapil krásně ozdobený a osvětlený chrám
a když zazněly první tóny varhan nebylo
pochyb o tom, že prožijí sváteční chvíle.
P. Randa měl aktuální promluvu k dnešní-
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mu člověku, který prožívá svátky a Vánoce zcela komerčně a skutečný křesťanský
význam Vánoc se pomalu vytrácí. Přečetl nám také krátký poučný příběh o tom,
že čestnost a pravdivost většinou ve světě
prohrává, ale dříve nebo později zvítězí.
Škoda jen, že nás nepřišlo více Hynčičanů , zejména když neváhali přijít i věřící
z Albrechtic a Třemešné i s dětmi. Chrám
v Hynčicích byl vystavěn před více než 200
lety a je tedy nejen kulturní památkou , ale
i nositelem křesťanské tradice, předávané
z generace na generaci.
V lednu proběhla i v naší vesnici Tříkrálová sbírka a každý mohl podle svých možností přispět potřebným. Letos nám počasí
přálo, koledníčkům to slušelo, krásně zpívali a lidé nešetřili chválou a obdivem. Dokonce jsme koledovali i v jednom chlévě
a pro naše „tři krále“ to byl obrovský zážitek, když jsme jim připomněli, že Ježíšek se
vlastně v podobném chlévě narodil. Sbírka
měla v Hynčicích velký ohlas, a tak v příštím roce chceme navštívit i ty domácnosti,
kam jsme se letos nedostali.
Marie Vitásková

Co dělají zahrádkáři
Nutno podotknout, že ani v zimě nezahálejí. Nyní se trochu
vraťme do kouzelného času adventu, kdy si všichni připomínají
zvyky Vánoc.
Motto: „ Babičky si pamatují a babičky se starají“. A proto se
zasloužilé seniorky a senioři spolku zahrádkářů a důchodců
v Městě Albrechticích rozhodli, že navodí pořádnou vánoční náladu a udělají radost nejen sobě, ale i dětem. Na první prosincový
týden připravili výstavu tradiční vánoční tvorby (jak umělecké
tak i kulinářské). Výstava proběhla v klubovně školy na počátku
adventu, 5. - 6. prosince. Co jsme na výstavce obdivovali? Byly to
papírové dekorace, betlémy, vánoční cukroví a pečivo, háčkované
a pletené výrobky, adventní věnce a mnoho dalších výtvarných
dílek. No, prostě nám přispělo 17 šikovných tvůrců, zapojili se
i naši nejmenší ze školy a školky a sešlo se tolik výrobků, že jsme
se do klubovny skoro nevešli. Radost jsme si odnášeli i z milých
výrobků našich spoluobčanů, klientů Harmonie. Děti si zase pochutnaly na vánočních zdobených perníčcích paní Koždoňové.
Podle ankety se na prvních místech umístilo cukroví, perníčky a pečivo, pak otáčivý stromek pana Handlíře a neméně zájmu
přitahoval i papírový betlém.
Za všechny šikovné tvůrce výstavy
Radka Gavendová

Slezská diakonie – Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež na Albrechticku

V průběhu roku 2017 se nám podařilo
získat finanční podporu v rámci grantového programu Podpora regionů (Nadace
ČEZ). Projekt s názvem Cestou necestou
na kole skrz pole, je zaměřen na získání

finančních prostředků pro nákup nových
jízdních kol pro středisko NZDM na Albrechticku. Cílem projektu bylo změnit
přístup k trávení volného času dětí a mladých lidí v regionu Albrechticko. Klien-

ti naší služby se často nachází v obtížné
sociální situaci. Z tohoto důvodu nemají
možnost, ač sami mnohdy velmi chtějí, vyrazit po svém regionu za jeho poznáním.
Tento projekt byl schválen správní radou
Nadace ČEZ a dostal se až do finálního
procesu, kde o celkové finanční podpoře
tohoto projektu rozhodl počet získaných
bodů v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Klienti naší služby díky tomuto
projektu mohou již nyní využívat šest nových jízdních kol. V rámci tohoto projektu
se klienti společně s pracovníky vydávají
za poznáním našeho regionu. Snažíme se
přimět děti a mládež ke změně trávení jejich volného času, ukázat jim alternativní
možnosti pro trávení volného času, přiblížit jim krásy našeho regionu a tím v nich
probudit regionální cítění. Dalším kladem
tohoto projektu je snaha o utužení přátelství, kooperace v rámci skupiny, vzájemná
tolerance a ochota pomoci druhému. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu.
Bc. Jan Šperl,
koordinátor služby

Tříkrálová sbírka
Jmenuji se Marek Lorenc a jsem z Ostravy. Už pár let jezdím s mamkou k našim
skvělým známým, rodině Veselých k vám,
do Města Albrechtic. Tady pomáháme
s Tříkrálovou sbírkou. Ta každoročně vybírá prostředky na pomoc lidem v nouzi.
Musím uznat, že sbírka byla letos opravdu
super! Začali jsme v sobotním dopoledni
a končili v neděli odpoledne. K mému překvapení nám letos otevíraly jedny dveře

za druhými. Měli jsme ze sbírky takovou
radost, že jsme v zápalu nadšení, navštívili prvně i večerku. Také jsme často zkusili
i odolávali cukroví a různým sladkostem,
jimiž nás lidi zahrnovali. Největší pokušení
na nás číhalo u paní Zdeňky Š. na ulici Karla Čapka, kde jsme se nemohli odtrhnout
od nejlepšího cukroví široko daleko, na které jsme se těšili celý rok. No a chvíli na to
jsme potkali pana Karla K., který nás pozval
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k sobě do dílny, kde nám vyprávěl své životní zážitky u výborného čaje a buchty, kterou
nám připravila jeho paní. Dalšího dne jsme
obešli zbytek domů, kde předešlého dne
nikdo nebyl doma a utíkali domů do tepla.
Jsem moc rád, že jsem na Tříkrálové sbírce
v Městě Albrechticích mohl být. Přeji vám
všem hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání a v příštím roce ať se uvidíme zas!
Marek Lorenc

placená reklama
Vážené klientky,
ráda bych Vás informovala, že gynekologická ordinace MUDr. Soukupová s.r.o. je otevřena i nadále,
a to v původních prostorách a v nezměněných ordinačních hodinách. V naší ordinaci stále registrujeme i nové pacientky.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu na adrese Nemocniční 171/1, 793 95 Město Albrechtice.
MUDr. Marcela Soukupová spolu s porodní asistentkou Bc. Pavlou Hrabovskou.

Ze vzpomínek
Školní hřiště - prostná dívek.

Školní rok 1945/46 jsem vám přiblížila
ze zápisu školní kroniky. Je to jediný podrobný dokument. Další zápisy byly pořizovány různými osobami bez podpisu
a v různé kvalitě. A bohužel týkají se pouze měšťanské školy. Nevím, zda kronika
obecné školy nebyla vedena nebo se ztratila. Je mi to líto, poněvadž jsme se jako žáci
1. – 5. roč. zúčastňovali aktivně různých
sportovních i kulturních akcí a chybí jak
záznamy, tak fotografie. Spolehnu se proto
zase na mé osobní vzpomínky, doplněné
některými zápisy z kroniky ČSČK paní
učitelky Schmidtmayerové.
Školní rok 1946/47 byl mým prvním školním rokem. Měla jsem sice podle data narození nastoupit až o rok později, ale poněvadž jsem plynule četla a dobře počítala,
udělal pan řídící učitel Vltavský výjimku.
A prý toho nikdy nelitoval. Paradoxem je,
že mě tento pán, už jako ředitel osmiletky
v Jindřichově, přijímal v roce 1958 na mé
první učitelské místo. Ale zpět do roku
1946. Celoškolní zahájení proběhlo 2. září
na školním hřišti. Zde jsme se podle tříd
seřadili a po uvítacím projevu pana ředitele odebrali se svými učiteli do místního
kostela na slavnostní mši, kterou celebroval p. Vladislav Schneider. Ten nás pak
učil katolickému náboženství. Po ukončení jsme se vrátili do školy do svých tříd.
Měla jsem na sobě nové šatičky a polobotky z akce UNRA. Komu tato zkratka
nic neříká, sděluji, že to byla mezinárodní
organizace pro pomoc zemím postižených
válkou a financována USA. Šaty byly vínově červené a maminka mi k nim uháčko-

vala krajkový límeček. Byly moc hezké, ale
materiál, z kterého byly ušity mě tak kousal, že jsem je už vícekrát na sebe nevzala.
Boty byly zase o 2 čísla větší a špičky jsem
musela mít vycpané papírem. Neobratně
jsem se v nich pohybovala až jsem zakopla
o práh třídy a natáhla jak dlouhá tak široká. Nezapomenu na ten pocit studu před
rodiči, kteří tomu přihlíželi. Boty jsem už
neobula dřív, než mi noha dorostla.
Učebna prvňáčků měla stálé umístění v přízemí v pravém rohu chodby vedle kanceláře p. řídícího. Dětí v 1. třídě bylo zapsáno
nejvíce, protože se učily samostatně. Blíže vchodu měli učebnu žáci 2. a 3. třídy
s paní učitelkou Annou Foltysovou. Vlevo
od vchodu byla třída 4. a 5. ročníku, který
vedla paní uč. Věra Novotná. Obě nastoupily v tomto roce jako nové síly. Obecná
škola byla tedy jen trojtřídní. Další dvě třídy v přízemí obsadili žáci měšťanky, na kterou nastoupili noví učitelé a to Fr. Frybort
a Jaroslava Mařáková. Mateřské škole byla
v tomto roce přidělena samostatná budova na Slezské ulici a ředitelka Klementina
Rampachová. Zdravotnickou péči o děti
převzal během roku nový praktický lékař
MUDr. Zdeněk Říman, který prováděl každoroční prohlídky přímo ve třídách.
A teď se vynasnažím popsat vzhled naší
třídy, i když ty ostatní vypadaly skoro stejně. Byly vymalovány tradiční světle zelenou barvou, která se každoročně obnovovala. Na stupínku u okna trůnila mohutná katedra s mnoha zásuvkami. Náš pan
řídící měl na ní i psací stroj, do kterého
ve volných chvílích neustále ťukal. Nechy— 17 —

bělo velké a tvrdé ukazovátko, které někdy
sloužilo i jako výchovný prostředek. Pod
katedrou bylo umístěno harmonium, ale
pan učitel na něm nehrával. Měl na okně
v pouzdře odloženy housličky a denně nás
při zpěvu na ně doprovázel. Uprostřed
čelní stěny byla připevněna veliká oboustranná otáčecí tabule, jejíž obrácení jsme
my žáčci nezvládali. To dokázala jen dospělá osoba. Zatímco na lícní straně býval
text ke čtení a počítání, rubové strany byly
linkované a určené k nácviku písma. My
žáčci jsme to prováděli kamínkem na břidlicových tabulkách s připevněnou houbičkou, kterou jsme mazali nepovedené tvary.
Sešit a tužku dostali přednostně ti nejzručnější písaři. K těm jsem bohužel nepatřila.
Až v 2. pololetí přišlo na řadu psaní inkoustem a perem se špičkou. Každý sešit
měl opravdu sací papír (piják), poněvadž
kaněk bylo nepočítaně. Mě se jednou pan
řídící ptal, jestli máme doma myši. „Proč?“
divila jsem se. „Tak kdo ti prokousal tu
díru v domácím sešitě?“ To jsem se snažila
vygumovat kaňku u úkolu tak důkladně,
až se papír proděravěl.
Na čelní stěně třídy byl připevněn krucifix, ke kterému jsme se v hodinách náboženství modlili. Po roce ale zmizel. Zůstaly
dvě podobizny: prezidenta budovatele E.
Beneše a našeho osvoboditele J. V. Stalina
(tak jsme se to učili). Stalin tam vydržel
až do poloviny 50tých let. To už vedle něj
byl jiný prezident – K. Gottwald. Oba měli
u vchodu na schodišti busty s květinovou
výzdobou. Také v učebnicích vyšších tříd
byly jejich podobizny na prvních stránkách, které jsme později museli vytrhávat.
Omlouvám se za tuto vsuvku, ale bohužel
taková je historie.
V pravém rohu čelní stěny byl umístěn
školní rozhlas, úplně stejný jako ve filmu
Obecná škola. I hlášení z něho byla velmi
podobná. Ve stejném rohu na zemi stálo
plechové umývadlo s mísou a džbánem,
do kterého jsme napouštěli vodu z kohoutku na chodbě. Jeden ručník sloužil
celé třídě. Podlahy byly dřevěné, napuštěné hnědočerným olejem. A to proto, aby se
neprášilo, když se třídy zametaly. V prvních letech po válce jsme se pro nedostatek obuvi nemuseli přezouvat. Na boční
stěně byly připevněny věšáky na kabátky
a lavičky pro majetnější děti, které si přece jen bačkůrky donesly. Na stěně visely
velmi pěkné a poučné didaktické obra-

Ze vzpomínek
zy z kabinetů Němci dobře vybavených.
Vzadu stály skříně na sešity a knížky ze
školní knihovny, které jsme si pravidelně
vypůjčovali. Uprostřed třídy byly srovnány tři řady těžkých dvojlavic, které
do sebe zapadaly, a nedalo se s nimi lehce
manipulovat. Byly seřazeny od nejnižších
po nejvyšší pro různě vysoké žáky. Měly
klopenou pracovní desku, pevná opěradla
a sklápěcí sedadla. Na každé polovině byl
žlábek pro psací potřeby a otvor pro kalamář (skleničku), do kterého pan učitel
doléval inkoust (a žáci ho někdy vylévali).
Mně několikrát kluci do inkoustu namočili konce copánků, až jsem byla nucena
změnit účes. V lavicích jsme museli sedět
rovně se založenýma rukama a při psaní
přesně dodržovat 35 cm odstup od písanky (naměřeno prsty jako dlouhý nos).
Myslím, že to plnilo svůj účel, poněvadž
vad v držení těla bylo pramálo. K tomu
přispívaly i lehké učebnice a téměř žádné
pomůcky. Četli jsme ze slabikáře zvaného
Poupata a ilustrovaného Marií Fischerovou-Kvěchovou, jejíž obrázky se mi moc
líbily. Početnice byla tenká v měkkých
deskách a jedinými pomůckami byly
prsty a dřevěné počítadlo. Doma nám
s úkoly nikdo nepomáhal, a přesto jsme
se naučili a někteří velmi dobře počítat.
O svačinkách jsem už psala. Byly školní

a zdarma. Pamatuji se, jaké kombinace
a v kterých dnech jsme mívali. Po: bílá
káva, rohlík; út: chléb s pomazánkou, čaj;
st: kakao a loupáček; čt: 0, pá: teplé mléko,
chléb; so: polévka z masové konzervy (výborná!), rohlík. A teď k rozvrhu. Soboty
byly pracovní, zato čtvrtek byl volný, tzv.
feriální den. Nevím, jestli to platilo i pro
měšťanku, ale obecná škola se tak učila až
do školské reformy v r. 1948. Učili jsme se
2-3 hod. dopoledne hlavním předmětům,
pak jsme šli domů na oběd a odpoledne
2 hodiny. Bývalo to čtení a náboženství,
kreslení, ruční práce nebo tělocvik. Cvičili
jsme pouze na školním hřišti, při nepřízni
počasí v jedné třídě v suterénu, kde byly
pouze 2 žíněnky a 2 lavičky. Děti do obecné školy nedojížděly, poněvadž v každé,
i té nejmenší obci, byla škola. V odpoledních hodinách jsme také nacvičovali různé scénky a tanečky na veřejná vystoupení. Vzpomínám na divadelní hru Matčino
srdce, ve které jsem se staršími žáky účinkovala v místním kině ke Dni matek 10. 5.
1947. Doprovázel nás orchestr z místních
amatérských, ale skvělých hudebníků:
housle – p. Kristek a p. Vltavský, violoncello – p. Toška, kontrabas – p. Novotný st.
dirigoval p. ředitel Schmidtmayer. Velký
dojem ve mně zanechaly první Dětské radovánky pořádané 15. 6. 1947. Zachoval se

Průvod městem - v pozadí hotel.

i originál programu a několik fotografií.
Program byl zahájen dopoledne na školním hřišti vztyčením vlajky a zpěvem státní hymny. Následovala jednotlivá vystoupení od nejmladších po nejstarší. Já jsem
účinkovala v národních tanečcích. Některé z nich si pamatuji dodnes a snad bych
je i zatančila (ha, ha!). Jednotlivá vystoupení byla zakončena ukázkami prostných
chlapců a dívek měšťanské školy, kteří se
s nimi zúčastnili tělovýchovných slavností
TVS v Praze ve dnech 19. – 25. 6. Všem
cvičencům pak bylo rozdáno občerstvení – rohlík s párkem a limonáda z místní sodovkárny. Radovánky pokračovaly
v odpoledních hodinách. Opět jsme se sešli na hřišti, odkud jsme v průvodu za doprovodu místní dechovky prošli městem
do parku, kde veselice pokračovala pro
děti až do 22 hod. Dospělí se mohli bavit déle. Vzpomínám na bohatý a chutný
bufet a hlavní cenu loterie – dort ve tvaru
stromového kmene. Ten byl tak lákavý, že
se zapsal do paměti i mé spolužačky Věrky
Tomíčkové – Hlaváčkové. Mé dva losy ho
bohužel nevyhrály.
Poslední školní týden byl tradičně ukončen výlety. My prvňáčci jsme šli pěšky jen
do Burkvízu. Úvozová cesta vedla překrásným lesem, kde bylo co v červnu pozorovat. Nejvíc nás upoutali černožlutí mloci,
kterých bylo takové množství jaké jsem
už nikdy neviděla. Vesnice byla tenkrát
živou obcí s hostincem, kam nás pan Havlas všechny pozval na sodovku, školou,
obchodem, hřištěm, kaplí a udržovaným
hřbitovem. A hlavně byla osídlena dobrými lidmi, kteří měli zájem obec zvelebovat
a ne ničit. Hoši si zahráli na hřišti kopanou, děvčata pletla věnečky, pan řídící si
popovídal s místním učitelem a všichni
byli spokojeni. Za krásného počasí jsme
se vraceli dolní (dnes už zprivatizovanou)
cestou domů. Vysvědčení, tenkrát nazývané Školní zpráva bylo vydáno 28. 6. 1947.
Dodnes ho pečlivě uschovávám.
Anna Tuhá

Proslavili své město…
Jméno Vincenc Keil je občanům, kteří čtou o historii našeho města, již známé
nebo alespoň povědomé, něco jim připomíná. Je tu ještě jeden Keil, mnohem
mladší, vnuk Vincenta Keila. Celým jménem Othmar Keil Edler von Eichenthurn,
narozený 11. září 1888 v Opavě.
Po vystudování pracoval jako profesor
metalurgie a metalurgické chemie na univerzitě ve Štýrském Hradci. Je autorem
mnoha odborných publikací ve svém oboru. Zemřel v roce 1932 a dodnes patří v Rakousku k uznávaným autoritám v oboru
metalurgie. Lze se domnívat, že svou technickou zdatnost podědil i po svém dědo-

vi Vincenci, který byl vzdáleným potomkem staré holandské šlechty. Vincenc Keil
a Vincenc Tlach byli zakladateli firmy Moravskoslezská akciová společnost pro drátěný průmysl se sídlem v Opavě a tehdy už
vlastnili panství ondřejovické. Nedaleko
Ondřejovic koupili malou huť a zřídili v ní
válcovnu plechů, první v českých zemích.
V továrně se vyráběl pozinkovaný plech,
který vyváželi do Paříže, Londýna, Berlína
a Amsterodamu. V roce 1835 postavili další válcovnu plechů v Albrechticích, v níž
pracovali lidé z celého okolí.
V roce 1897 přemístila Moravskoslezská akciová společnost celou výrobu
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do nových provozoven v Pudlově u Bohumína a na jejich základech vznikly
později železárny a drátovny Bohumín.
Proč se tak stalo, můžeme jen spekulovat. Někteří zaměstnanci lesního
závodu tvrdí, že se tak stalo nedostatkem tvrdého bukového dřeva a z něj
získávaného dřevěného uhlí, jiní vidí
tuto změnu v těžbě kvalitního černého
uhlí na Ostravsku. Potomci Vincence
Tlacha drželi albrechtické panství až
do roku 1945, kdy je na základě dekretů prezidenta E. Beneše zabral československý stát. O rodině V. Keila se mi
nepodařilo zjistit nic.

Proslavili své město…
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto časopisu, dovolte mi ještě osobní poznámku.
Tímto posledním příspěvkem končím spolupráci s redakcí tohoto periodika. Proč?
Když jsem před časem líčil vzpomínky
sestry Petriny, Boromejky zdejšího kláštera, jak je bývalý politický režim šikanoval,
začaly se dít věci: redakce odmítla uveřejnit příspěvek – byl uveřejněn až po menší tahanici v dalším čísle – z důvodu, že

událost nebyla čerpána z obecní kroniky
a následovaly další více či méně vhodné
argumenty proti zveřejnění. Další můj příspěvek byl citelně zkrácen a podle mého
názoru velmi necitlivě. Další můj příspěvek byl zveřejněn jen jednou částí, druhá
část prý bude zveřejněna v dalším čísle.
Abych předešel dalším nedorozuměním, rozhodl jsem se, ač s těžkým srdcem,
ukončit tuto spolupráci, dokud se nezmě-

ní obsazení redakce tohoto časopisu, kde
působí v naprosté většině členové komunisté.
Josef Vyhlídal
Post scriptum:
Zapomněl jsem poděkovat panu Ballovi
za cenné údaje k tomuto poslednímu příspěvku.

Reakce na článek pana Josefa Vyhlídala
Vážený pane Vyhlídale,
velice si vážím toho, že jste byl přispěvatelem článků do Zpravodaje města,
které jste čerpal nejen z kronik, ale také
vyprávěním pamětníků. Trávil jste nad
překladem z němčiny a přepisem spousty hodin, za což Vám jako místostarosta
města děkuji.
Dovolte mi reagovat na Váš článek,
ve kterém píšete, že chcete ukončit spolupráci s redakcí Zpravodaje města. Tvrdíte, že jsme Vám nechtěli uveřejnit příspěvek, další že byl citelně zkrácen a další
zveřejněn jen jednou částí a druhá bude
zveřejněna prý v dalším čísle. V posledním odstavci píšete, že jste se s těžkým
srdcem rozhodl ukončit tuto spolupráci,
dokud se nezmění obsazení redakce tohoto časopisu, kde působí v naprosté většině členové komunisté.
Musím Vám sdělit, že členů redakční rady je pět a z toho dva jsou členové
KSČM, takže ne většina.
Abych upřesnil to, co píšete, tak zde
musím citovat některé body z Pravidel
pro vydávání Zpravodaje Města Albrechtic:
Článek I.
Základní ustanovení
Rada města stanoví Pravidla pro vydávání Zpravodaje Města Albrechtic.
Pravidla upravují práva a povinnosti,
distribuci a ostatní náležitosti při vydávání Zpravodaje Města Albrechtic. Řídí
se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Článek III.
Obsah zpravodaje
Cílem vydávání Zpravodaje Města
Albrechtic (dále jen Zpravodaje) je informování veřejnosti o záměrech, činnosti,
rozvoji, plánování a hospodaření města. Zpravodaj dále přináší tyto základní
údaje:
a) obecné dění ve městě,
b) informace o činnosti samosprávy
města a státní správy,

c) zajímavosti ze současnosti i historie,
d) informace o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě a jeho
místních částech,
e) inzerce, poděkování, blahopřání,
f) další informace občanům,
g) příspěvky občanů.
Článek V.
Příspěvky do Zpravodaje
1) Příspěvkem do Zpravodaje se rozumí:
- příspěvek fyzické i právnické osoby,
vyjadřující obsah Zpravodaje dle článku III.
2) Pravidla pro uveřejňování příspěvků:
a) o zařazení příspěvku a jeho úpravě rozhoduje redakční rada, která má právo
do textu zasahovat,
e) maximální rozsah příspěvku by neměl
překročit jednu stranu A4, u příspěvků
občanů stranu A5. O zveřejnění delších
příspěvků rozhoduje redakční rada,
ch) vydavatel si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, jejich editaci, stylistickou
a gramatickou úpravu,
Článek VII.
Redakční rada
1) Členy redakční rady jmenuje a odvolává Rada města Město Albrechtice. Redakční rada je pětičlenná.
3) O zařazení jednotlivých příspěvků
do Zpravodaje Města Albrechtic se hlasuje. Příspěvek je zařazen schválením nadpoloviční většiny členů redakční rady.
4) Redakční radu navenek zastupuje místostarosta města.
5) Redakční rada rozhoduje o obsahové
i věcné stránce Zpravodaje.
Článek VIII.
Všeobecná ustanovení
1) Ve Zpravodaji Města Albrechtic nebudou
otištěny, a to ani za úplatu, příspěvky
a inzeráty, které jsou v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat
jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy,
pohlaví nebo národnosti nebo napadat
náboženské nebo národnostní cítění,
ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí
nebo prvky využívající motivu strachu.
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Článek IX.
Závěrečná ustanovení
l) Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Město Albrechtice č.
15/9/228 dne 18. 5. 2015.
Proto, když jste chtěl uveřejnit článek
o sestrách Boromejkách, jak je v minulosti politický režim šikanoval, tak jsem
vás upozornil na to, že se ten článek netýká Města Albrechtic a okolí, ale že se to
stalo v Čechách a ve Zpravodaji píšeme
o místní historii. Pokud by se to týkalo
místního kláštera, tak není problém. Vás
se to dotklo a vyhrožoval jste mi, že to
tak nenecháte, že jsme komunisti a zase
děláme cenzuru a budete si na mne stěžovat. Což jste taky udělal u pana starosty. Podotýkám, že všechny Vaše předchozí články o místní historii byly vždy
uveřejněny a uveřejněn byl i ten diskutovaný. Co se týká zkráceného článku „Určitě se poznáme“, šlo o zkrácení pasáže,
kde jste psal ukázku pozvánky na první
sraz kompletně s programem a časovým
harmonogramem a k tomu několik básniček a citátů. Proto došlo ke zkrácení.
Upozornění na to, že je článek upraven
a zkrácen redakční radou bylo na konci článku. Poslední věc, kterou zmiňujete je, že příspěvek byl zveřejněn jen
jednou částí a druhá bude až v dalším
čísle. Jednalo se o poslední číslo Zpravodaje na konci roku 2017, kde jste poslal
dva články. První „Proslavili své město“ byl zveřejněn celý a článek, jenž se
týká pověsti „O silném Honzovi“ vyjde
v prvním čísle roku 2018. Bylo to z kapacitních důvodů, kdy Zpravodaj měl 24
stránek. Bylo by hloupé dávat pozvánky
na novoroční výšlap a přání k Vánocům
do čísla, které vyjde na začátku února.
Každou věc jsme s Vámi, pokud to šlo,
konzultovali. Telefonní kontakt jsme
do nedávna na Vás neměli, a když jsme
u Vás doma několikrát zvonili, tak ani
jednou jste nám neotevřel, přestože se
za záclonou někdo pohyboval.
Na závěr chci říci, že každý člověk má
za svůj život víru v lecco a pokud se chová
slušně, neměl by se spojovat s minulostí.
Martin Špalek,
místostarosta

O silném Honzovi
Podařilo se mi objevit další pověst, která souvisí s naším regionem. Týká se sice
bezprostředně Linhartov, ale i ty jsou součástí Albrechticka. Domnívám se, že tuto
pověst zná málokdo, ani já jsem o ní neslyšel. Tak poslouchejte:
Ve druhé polovině 19. století žil v osadě
Ptáčníky (Vogelsang) nedaleko Spáleného
sedlák, kterému říkali silný Honza. Byl to
člověk přívětivý, řekli bychom dobračisko
od kosti, rád pomohl, a když jeho kravička nemohla utáhnout náklad, zapřáhl se
sám. O jeho síle věděl i hrabě Arco. Ten
jednou seděl s linhartovským hrabětem
Sedlnickým u vína a povídali si. Sedlnický
se vrátil nedávno z daleké cesty a přivedl
si s sebou raritu – černého sluhu mohutné postavy a neobyčejné síly. Při řeči se
linhartovský hrabě chlubil svým sluhou.
Na to mu hrabě Arco řekl, že má na svém
panství také siláka a že by si to s černochem mohli rozdat. Oba pánové se vsadili
o značnou částku a domluvili se o pravidlech zápasu. Nemělo jít o krvavý souboj,
jen o to, kdo povalí soupeře na zem.

V den zápasu se sešla v linhartovském
parku početná společnost, zvědavá na výsledek zápasu. Domácí varovali Honzu,
aby si dal pozor, že protivník je velmi silný
a nepochybuje o svém vítězství. Na dané
znamení začal zápas. Mohutný černoch
tvrdě útočil, Honza se však úspěšně bránil. Jednu chvíli se mu podařilo dostat se
za černochova záda. Sevřel pevně jeho trup
i s rukama a silně stiskl. Když po chvíli
necítil žádný odpor a pohyb, povolil stisk
a mohutné protivníkovo tělo se svezlo
na zem. Z úst a nosu mu proudila krev
a nehýbal se. Honza smutně pravil: „Bratříčku, nevěděl jsem, že jsi tak choulostivý“.
Černocha, protože byl pohan, pochovali
pod staletým dubem, který dodnes v parku stojí. Silný Honza dostal od pána dřevo
na opravu své chalupy a k tomu pár stříbrňáků. Dnes bychom řekli: Naši vyhráli.
Srdečně děkuji panu Jaromíru Ballovi
za objevení této pověsti, kterou jsem se
snažil svými slovy převyprávět.
Josef Vyhlídal

Památný dub, jehož stáří je odhadováno
na 850 let.

Na stáří do Emauz ?
V uplynulých dnech se první nájemníci
začali stěhovat do nově zrekonstruovaného bezbariérového domu v Městě Albrechticích, který byl v průběhu uplynulého
roku opraven do nynější podoby ze staré
prádelny, která sloužila nemocnici a klášteru zdejších sester boromejek. Sestry tento dům nazvaly Emauzy.
Bližší informace o možnosti ubytování
lze získat u Mgr. Lenky Jedelské.
Galerie fotografií na stránce:
https://www.krnovsko.web-region.cz/
Text a foto Zdeňka Hudeczová
Článek upraven a zkrácen redakční radou.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Turisti zahájili rok 2018 prvním výšlapem
Již jedenáctý novoroční výšlap na chatu Anna se opět vydařil.
Počasí na konci roku spíš připomínalo nástup jara. Rovněž Nový
rok byl sice mírně podmračený, ale teplota šplhala až k 7 stupňům
a bylo téměř bezvětří. To byl zásadní předpoklad vysoké účasti
a tak se také stalo. Stejně, jako každý minulý rok, se pokoušíme
odhadnout, kolik účastníků se vydá na 8 kilometrový výšlap.
Bude jich 2OO nebo 250 a nebo se přiblížíme k rekordní 3OO?
Letošní rok byl rekordní, bylo to neuvěřitelných 318 zapsaných
turistů, včetně 58 členů turistického oddílu Albrechtický puchýř.
Po probdělé silvestrovské noci to byla jistě příjemná procházka,
i když zimní atmosféru jsme si museli jen domyslet. Celá trasa
se odvíjela po zcela suché vozovce a chybějící sníh na okolních
polích spíš připomínal jarní přírodu. Na chatě již tradičně myslivecké sdružení „Oldřich“ připravilo výborné občerstvení v podo— 20 —
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bě guláše, zelňačky i patřičných nápojů. Dalo se posedět i venku
u ohně a zaznělo i několik trampských písniček. Bylo přátelsky
veselo. Atmosféra akorát k novoročnímu stisku ruky a popřání
všeho dobrého.
Mnozí využili návštěvy chaty ještě ke zdolání albrechtické dvoj
rozhledny, a protože bylo krásné slunečné počasí, tak byli ještě
odměněni náramnými výhledy od Polska až k Pradědu. Rodiče
s dětmi lákala procházka po „Krtečkově stezce“. Věříme, že osmikilometrová vycházka každému prospěla a zároveň byla pozvánkou do turistického roku 2018. A protože, každý účastník kromě
účastnického listu a groše pro štěstí, dostal také kalendář akcí turistického oddílu na celý rok, předpokládáme, že této pozvánky
mnohý využije a setká se s albrechtickými turisty na jejich cestách
za zdravím, přátelstvím, krásou a poznáním. Celý plán turistických akcí na rok 2018 je v minulém Zpravodaji.
Takže turistice zdar.
Vedení turistického oddílu “Albrechtický puchýř“ děkuje všem
účastníkům, mysliveckému sdružení „Oldřich“ a organizátorům
za pěknou společenskou akci.
J. Jiřík

Mezinárodní Mikulášský Turnaj v Tradičním Karate v Głuchołazech v Polsku
Dne 16.12.2017 se konal Mezinárodní Mikulášský Turnaj v Tradičním Karate v Głuchołazech v Polsku, na kterém jsme vybojovali
17 medailí (5 zlatých, 4 stříbrné a 8 bronzových).
Na stupních vítězů stáli:
KIHON - 9kyu (2010- )
I. místo Dominik SUCHÁNEK
KIHON - 9kyu (2011-2008)
I. místo Josefina Handlířová
KATA - 8kyu (2009, 2008)
III. místo Břetislav BARTOŇ
KATA - 7kyu (2007, 2006)
I. místo Tereza KUBISZOVÁ
II. místo Karolina JANEŠÍKOVÁ

KUMITE - 7kyu (2007, 2006)
I. místo Tereza KUBISZOVÁ
II. místo Karolina JANEŠÍKOVÁ
KATA - 7kyu (2007, 2006)
II. místo Adam SČENSNÝ
III. místo Jan Handlíř
III. místo Robert ŠKROCH
KUMITE - 7kyu (2007, 2006)
I. místo Robert ŠKROCH

III. místo Adam SČENSNÝ
III. místo Jan Handlíř
KATA - 9kyu (2005, 2004)
II. místo Pavel Svoboda
III. místo Kevin HORÁK
KATA - 8-7kyu (2005, 2004)
II. místo Tomáš VELEBA
KUMITE - 8-7kyu (2005, 2004)
III. místo Tomáš VELEBA

Náš klub reprezentovali: Amelie Špicarová, Olivie Špicarová, Magdalena Mackovičová, Elena Mroščáková, Karmela Hošková, Karolina Janešíková, Josefína Handlířová, Tereza Kubiszová, Dominik Suchánek, Dominik Pavelek, Jan Handlíř, Břetislav Bartoň, Michal
Janešík, Kevin Horák, Adam Sčensný, Robert Škroch, Tomáš Veleba, Pavel Svoboda a Jakub Loskot.
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!
Účast sportovců podpořilo Město Město Albrechtice
trenér: Janusz Łydka
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TJ Tatran město albrechtice z.s.
Šachové okénko
Ve 3. turnaji Grand Prix, který proběhl v Ostravě 11. ledna, dosáhl výrazného
úspěchu v kategorii H 8 svým 3. místem
Matyáš Grček, který si prakticky zajistil
definitivní postup na MČR.
V kategorii H 10 4,5 bodu Lukáše Krótkého bylo velmi příjemným překvapením.
V kategorii H 14 o celkové prvenství
v posledním kole bojoval Janis Raptis
(do té doby vedoucí šachista). Nepodařilo
se, ale 5,0 bodů a 4. místo je skvělé.
16. a 18. ledna se v Ostravě a Krnově
uskutečnily Krajské přebory škol čtyřčlenných družstev, kam jsme se probojovali
z okresních kol. Suverenita Beskydské šachové školy Frýdek Místek je známá. Pohledem na tabulky zjistíte, kdo všechno
zůstal za námi. Starší žáci ZŠ M. Albrechtice v sestavě: J. Raptis, P. Kohut, J. Veselý a D. Galuška - tak to byl výkon. Jejich
vynikající 3. místo je skvělé. A poněvadž
na MČR postupují v každé kategorii 2 celky, podali jsme žádost o volnou kartu.
20. ledna se v Ostravě uskutečnilo 6.
a 7. kolo 1. ligy mládeže. Po těžkém boji,
jsme shodně nejtěsnějším rozdílem 2,5 :
3,5 bodů podlehli celkům BŠŠ Frýdek Místek a Slávii Orlová. K remízám a v jednom

případě k výhře nechybělo mnoho (ty koncovky !!!).
Poslední dvojkolo, 4 zápasy se odehrají
v Krnově 21. - 22. dubna. Zatím v tabulce figurujeme na 10. místě, ale hrajeme

s dvěma soupeři, kteří jsou za námi, takže
pevně věříme, že i v příštím roce budeme
prvoligoví.
Ing. Karel Handlíř,
sekretář TJ Tatran

Šachový oddíl
TJ Tatran Město Albrechtice
přeje vše nejlepší panu

Ing. Karlu Handlířovi
k jeho významnému životnímu jubileu
Karle, děkujeme Ti za obětavou aktivní práci
pro albrechtické šachy a do dalších let
přejeme mnoho elánu a pevné zdraví
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KST Město Albrechtice
Vánoční ping-pong dvojic žáků
Turnaje jednotlivců jsou běžné, ale turnaj dvojic je vždycky něco úplně jiného.
A protože se ve středu 20. prosince sešlo
přesně 10 hráčů, byla ideální příležitost si
to vyzkoušet.
Nejprve chvilka losování a potom již
proti sobě nastupovaly dvojice systémem
první s prvním a druhý s druhým. Záleží nejen na každém zápasu, ale na každém
setu, kterých bylo během 20 dvouher odehráno celkem 137 (hrálo se na tři vítězné
sety).
Nejlepší dvojicí byli tentokrát Markéta
Veselá a David Kvasnica, nejlepším jednotlivcem Nikola Frančáková (ve dvojici však
až čtvrtá).
Nikola tak obhájila loňský putovní pohár předsedy TJ. Dvojice letos kromě diplomů nezískaly zlaté, stříbrné a bronzové medaile, ale nové barevné akrylátové
medaile – největší za 1. místo a nejmenší
za třetí. Doufám, že se líbily!
Obětavý trenér stolního tenisu žáků
pan Jan Chovaniok zajistil všem účastníkům sladký balíček, nápoje a tradiční
pizzu, která po téměř dvou hodinách bojů
všem chutnala.
U příležitosti 85. narozenin byl pan
Chovaniok oceněn medailí České unie

sportu za celoživotní zásluhy o sport.
S blahopřáním a gratulací se připojujeme
i my spoluhráči, současní i bývalí žáci, přátelé a fanoušci. Děkujeme, Honzo!
Členové kroužku stolního tenisu přejí
všem klidné vánoční svátky a šťastný nový
rok 2018 – sportu zdar!

Závěrečné pořadí vánočního žákovského turnaje ve stolním tenisu:
1. Markéta Veselá – David Kvasnica
2. Františka Hudeczová – Jan Radoň
3. Vít Drahotušský – Pavla Hudeczová
4. Nikola Frančáková – Jakub Návrat
5. Michal Kvasnica – Sebastian Bohačík
Milan Pokorný

FK Město Albrechtice, z.s.
Rok 2017 je již minulostí a fotbalová sezóna 2017/2018 je v polovině. Naše fotbalová družstva se účastní soutěží jak v kraji,
tak i v okrese. Naši MUŽI „A“, kteří hrají
v kraji 1.B třídu, jsou prozatím na 12. místě
s 13 body za 4 vítězství 1 remízu a 8 proher,
se skórem 21:28. Nejlepším střelcem je Vasil Charalambidis s 6 brankami.
MUŽI „B“ hrají okresní III.třídu, prozatím
na 8.místě s 10 body, za 3 výhry, 1 remízu
a 6 proher, skóre 23:34. Nejlepším střelcem
je Michal Libor Hricko se 7 góly.
V krajské soutěži máme zastoupení
s mladšími žáky na zatím 3. místě s 16
body za 5 výher, 1 remízu a s 3 prohranými zápasy, skóre 27:30. Jan Mlčoušek jako
nejlepší střelec mladších žáků, nastřílel
13 gólů. V této soutěži máme i starší žáky
na 9. místě, s 1 výhrou a 8 prohrami, skóre
8:70. Josef Barcík dal 4 góly.
V okresním přeboru si z naších týmů nejlépe vede naše starší přípravka, a to na 1.
místě s 21 body za 8 vítězství a utrpěli pouze 1 prohru. Skóre 99:19 je magické a nastřílených 26 branek Matěje Vyležíka také.
V současnosti je sice zimní přestávka, ale
týmy samozřejmě nezahálejí, trénují v tělocvičně a samozřejmě se zúčastňují různých halových turnajů, a to i v rámci přípravy na letní polovinu sezóny.
Ke konci roku 2017 jsme uspořádali i tradiční turnaje.

V sobotu 16. prosince 2017 22. ročník tradičního nohejbalového turnaje. Turnaje se
zúčastnilo 18 družstev. Konečné pořadí
turnaje:
1. LPV (Lukáš Zahradník, Petr Mazánek,
Vít Kyška)
2. Tip sport (Gustav Santarius, Jaroslav
Burda, Roman Boček ml.)
3. ČVAK (Lukáš Včelný, Aleš Mlčoušek,
Přemysl Fof)
4. Kerbeci (Tomáš Kropáč, Jakub Kropáč, Lukáš Darda)
5. Restaurace GÓL (Roman Boček st.,
Petr Bártek, Jiří Czakan, Petr Kmínek)
6. Nachmelená opice (Karel Krákora,
Milan Novák, Lukáš Laník)
7. Ogaři ( Lukáš Král, Alex Klepáček, Lukáš Pospíšil)
8. Nezmaři (JiříTáborský, Jiří Kryštof,
Bronislav Koudelka)
9. Mim trio (Jiří Gruna, Martin Špalek,
Jiří Hudeček)
10. Gricogrci (Alexis Cokanis, Karel Drienovský, Lubomír Grček, Eduard Cios)
11. REDS A (Jan Chovaniok, Tomáš Blažek, Daniel Šperl)
12. Tři nuly (Daniel Kmínek, Michal Šlor,
Jiří Mlčoušek)
13. Ořežpruti (Mojmír Drábek, Maxmilián Bahlo, Tomáš Volek)
14. REDS B (Zdeněk Koudelka, Vlastimil
Štverák, Petr Marek)
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15. Amatéři (Jakub Kras, Radim Turek,
Miroslav Olejniczak st. + ml.)
16. Tolerantní (Petr Leun, Robert Pořízka,
David Pořízka)
17. Lopaťáci (Pavel Chytil, Michal Kvasnica, Vojta Čihánek)
18. Randomáci (Miroslav Banovec, Miroslav Dodek, Jakub Vajdík)
Nejlepší smečař Jiří Kryštof
Nejlepší zadák Přemysl Fof
Nejlepší hráč
Lukáš Zahradník
26. prosince 2017 uspořádal FK Město Albrechtice již 21. ročník tradičního turnaje
v halové kopané, kterého se zúčastnilo celkem 7 družstev okresu Bruntál s pořadím:

1. Hospůdka u Pepana
2. Slavoj Olympia Bruntál
3. Černý balet (Krnov)
4. Nachmelená opice
5. FK Město Albrechtice A
6. Rio Mare (Bruntál)
7. FK Město Albrechtice B

6
6
6
6
6
6
6

5
3
3
2
2
2
0

0
2
1
3
2
0
0

1
1
2
1
2
4
6

17: 6
17: 6
9:13
9:9
8:11
9:12
5:17

15
11
10
9
8
6
0

Za uplynulý rok velmi děkujeme Městu
Město Albrechtice za poskytnutí veřejné
finanční podpory, všem našim sponzorům, fanouškům a příznivcům. Věříme, že
nám tuto přízeň zachováte i nadále a našim týmům přejeme ještě lepší výsledky.
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK Město Albrechtice,z.s.

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci únoru 2018
Lubomír Novák, Věra Remešková,
Lubomír Platoš, Zdeněk Kadlík, Anna
Bombová, Dana Kroupová, Jana
Večeřová, Marie Musálková, Jaroslava
Součková, Ján Bikár, Antonín Syrový,
Anna Handlířová, Drahomíra Topičová,
Michal Greguš, Vlasta Spívalová, Jiří
Foldyna, Katina Koblihová, Bronislava
Vávrová, Miroslava Svobodová, Miroslava
Masopustová, Marie Hlavičková, Emília
Štolovská, Ludmila Parmová, Miluše
Krátká, Vlasta Klapalová, Jana Fedorová,
Jaroslav Dobiáš, Anna Ježoviczová, Libuše
Stanislavová, Jindřiška Holasová, Hana
Bělunková, Mgr. Gustav Santarius, Jan
Zaoral, Milan Žák, Ludmila Velebová,
Gejza Kelemen, Štěpán Frančák, Vlasta
Gavlasová, Jiřina Kravczyková, Miroslava
Baláková, Vlasta Jantošová, Růžena
Šerychová, Anna Ostravská, Zdenka
Lexová, Ladislav Tarabík, Jenovéfa
Sedláčková

Jubilantům v měsíci lednu 2018
Jiří Horák, Jaruška Kutá,
Anna Lapšanská, Ladislav Schilk,
Věra Mokrášová, Evagelia Michailidu,
Rudolfa Kostelná, Rudolf Kvasnica,
Rostislav Drastich, Ing. Karel Handlíř,
Ivan Vojáček, Zdeňka Přibylová,
Božena Polanská, Jiří Adamík,
Pavla Kublová, Bohumír Sotorník,
Jaroslava Šprinzová, Pavla Kalavská,
Ing. Stanislav Beneš, Ing. František
Gajdoš, Dagmar Chvístková,
Miloslav Horáček, Jiřina Fofová,
Mária Menzelová, Šárka Volná,
Mgr. Irena Santariusová, Marie Smějová,
Anna Šlapáková, Zdeňka Zlámalová,
Romana Weissmannová, Stanislav Kopal,
Milan Žůrek, Karel Bernát, Josef Holub,
Ludmila Kubinová, Dušan Perdula,
Lydie Wolfová, Marie Vláčilíková

Vítání občánků
V sobotu 9. prosince 2017 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích vítání občánků, na které byly
pozvány děti narozené do měsíce října
2017:

•
•
•
•
•

Eliška Boháčová
Otto Badinka
Matěj Mičanin
Michal Michalčík
Anna Přichystalová
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•
•
•
•

Viktorie Pavlásková
Ester Mikulecká
Filip Kubáň
Ellie Blahutová

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 Čtvrtek: 12:45-17:45 Pátek: 15:00-19:00
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 8:00 do 16:00
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, a nebo kombinovaným postižením, autismem a dětí
předčasně narozených.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00
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
Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN o.p.s.
Nemocniční 6, 793 95 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
a nebo mimo místo bydliště.

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30
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
Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA KRNOV
Žáry 3, 793 95 Město Albrechtice
Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým
duševním onemocněním a zdravotním postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – 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
Nemocnice - Nemocniční 4, 793 95 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 – 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,
793 95 Město Albrechtice
Pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a vícenásobným postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bc. Yvona Marečková, tel.: 731 692 321

Kontakty na pracovníky městského úřadu
Sekretariát
- Bohumíra Druláková - tel.: 554 637 391

Referent ochrana životního prostředí, odpady,
majetkoprávní
- Iveta Adámková - tel.: 554 637 399

Vedoucí odboru finančního a plánovacího
- Alena Bodnárová - tel.: 554 637 395

Odbor správní- vedoucí odboru
- Bc. Jiří Boháček - tel.: 554 637 361

Vedoucí odboru vnitřních věcí
- Jan Vávra - tel.: 554 637 396

Úsek sociální – referent
- Bc. Tereza Korabová - tel.: 554 637 363

Vedoucí stavebního úřadu a územního plánování
a tajemník města
- Ing. Marek Michalica - tel.: 554 637 392
Referent silniční hospodářství a doprava, ochrana
zemědělského půdního fondu, stavební úřad, rybářské lístky
- Karla Trautenbergerová - tel.: 554 637 365

Úsek matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy –
referent
- Jana Helienková - tel.: 554 637 364
- Vlasta Lednická - tel.: 554 637 364
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Město Albrechtice
!!!Rozpis svozů plastů, bioodpadu a komunálního odpadu!!!
Termíny svozů v listopadu budou upřesněny.
Plasty (pytlový svoz) – poslední liché pondělí v měsících 2018
leden

29. 1. 2018

červenec

30. 7. 2018

únor

26. 2. 2018

srpen

27. 8. 2018

březen

26. 3. 2018

září

24. 9. 2018

duben

23. 4. 2018

říjen

22. 10. 2018

květen

21. 5. 2018

listopad

19. 11. 2018

červen

18. 6. 2018

prosinec

17. 12. 2018

Svozy plastových pytlů firma provádí již od 5 hodin ráno!
Kontejnery s plasty o objemu 1100 l budou vyváženy v průběhu pytlového svozu

Bioodpady - každý sudý týden od 3.4.2018
První svoz:

3. 4. 2018

4. 4. 2018

23. 7. 2018

24. 7. 2018

16. 4. 2018

17. 4. 2018

6. 7. 2018

7. 7. 2018

2. 5. 2018

3. 5. 2018

20. 8. 2018

21. 8. 2018

14. 5. 2018

15. 5. 2018

3. 9. 2018

4. 9. 2018

28. 5. 2018

29. 5. 2018

17. 9. 2018

18. 2. 2018

11. 6. 2018

12. 6. 2018

1. 10. 2018

2. 10. 2018

25. 6. 2018

26. 6. 2018

15. 10. 2018

16. 10. 2018

9. 7. 2018

10. 7. 2018

29. 10. 2018

30. 10. 2018

NÁDOBY NA BIOODPAD JSOU ODVÁŽENY V ROCE 2018 KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN
OD 7.00 DO 19.00 HODIN TAKTO:
PONDĚLÍ:
K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, B. Smetany, Polní,
Krátká, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště, Zámecká, Krnovská, Osvobození, Hašlerova, V Sadě, Odboje,
L. Janáčka, Nerudova, Hynčice, Dlouhá Voda,Valštejn, Česká Ves, Žáry, Burkvíz
ÚTERÝ:
P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní, Opavická, Nemocniční,
Jiráskova, Míru, nám. ČSA, Vodní, Slezská, Úzká, Biskupice, Piskořov, Linhartovy, Opavice.
Pondělky a úterky vycházející na státní svátky jsou přesunuty na jiné dny v tom samém týdnu.

Svozy komunálního odpadu každý sudý týden v měsících roku 2018:
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, V Sadě, Dlouhá Voda, Valštejn, L. Janáčka, Nerudova, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště, Nerudova
Pátek:
K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, B. Smetany,
Polní, Krátká a všechny nádoby o objemu 1 100 l

Svozy komunálního odpadu firma provádí již od 5 hodin ráno!
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Informační servis
n Městský úřad

n OrDinační doba praktických lékařů:

Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Čtvrtek
8.00 - 12.00

n MUDr. Hana Jelínková, tel.: 554 652 206
Pondělí
12.30 – 15.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek
10.00 - 12.00
13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pátek
7.30 - 12.00

Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí
8.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Středa
8.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Čtvrtek
8.00 - 12.00
tel.: 554 637 360, starosta - tel.: 777 781 191
místostarosta - tel.: 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz

n MUDr. Leona Tobiášková, tel.: 554 652 183
Pondělí
8.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Úterý
13.00 – 17.00
Středa
10.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Čtvrtek
8.00 – 12.00
12.00 – 14.00 objednaní pacienti
Pátek
8.00 – 12.00

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

n MUDr. Eva Němcová, tel.: 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
13.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.00
13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pátek
7.30 – 11.00

Informace –psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz
v sekci městský úřad – nalezení psi. Jsou nově zveřejňovány informace o nalezených psech.
Odchyt nalezených psů - tel.: 775 986 081

n Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12
Úterý
8.00 – 12.00 Dr. Jančo
Čtvrtek 10.00 – 16.00 Dr. Hric
tel.: 590 990 770, 724 188 228

Knihovna
Pondělí
13.00 - 17.30
Úterý
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00
Čtvrtek
13.00 - 17.30
Pátek
10.00 - 12.30
13.00 - 15.00
tel.: 554 652 637
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

n LÉKÁRNA U JANA
Po – pá
8.00 – 12.30
n Sběrný dvůr
tel.: 777 781 195
Provozní doba

n Pošta Město Albrechtice
Po-Pá
8.00-12.00
13.00-17.00
Sobota
8.00- 10.00
tel.: 954 279 395
n Česká spořitelna
Pondělí
9.00 - 12.30
Úterý
9.00 - 12.30
Středa
9.00 - 12.30
Čtvrtek
9.00 - 12.30
Pátek
9.00 - 12.30
tel.: 956 762 460

Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 18:00 hod
Sobota:
8:00 hod – 12:00 hod

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

Zimní provoz: od 1. 11. do 31. 3. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 17.00 hod
Sobota:
8:00 hod – 11:00 hod

n Zubní pohotovost Krnov
So-Ne
8.00 - 12.00 informaci o pohotovostní ordinaci
získáte na tel.: 554 690 111 (nemocnice Krnov)
n Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici
Soukr. ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek, tel. 554 690 518
Pá
8.00 - 15.00
n Gynekologie, tel. 554 690 522
Po, Čt
7.00 – 12.00
13.00 – 15.00
n Interní amb., tel. 554 690 518
St
8.00 – 11.30
12.30 – 15.00

13.00 – 16.30

n Úřad práce Město Albrechtice
Osvobození 592/12
Město Albrechtice
Provozní doba:
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 (pouze pro nové uchazeče
o zaměstnání a pozvané)
n Úřední hodiny správce hřbitova:
Úterý 9.00 – 11.00, Čtvrtek 15.00 – 16.00
tel.: 777 788 476

Rychlá záchranná služba 155 Integrovaný záchranný systém 112
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Placená reklama

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 3. 2018.
Periodický tisk územního samosprávného celku Města Albrechtic.
Vydává Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice. IČ 00296228. Registrační číslo u MK ČR 17763
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