ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

1/17

Vážení spoluobčané,
jsme na prahu roku 2017 a myslím, že Vás bude zajímat, jaké
máme připravené investice a na jakých záměrech chceme dále
pracovat. Největší investicí bude realizace kanalizace a oprava
vodovodního řadu v části města. Jedná se o technicky i investičně velmi náročný projekt. Dále intenzivně pracujeme na získání
dotací na opravu zámku Linhartovy, realizaci úpravy náměstí,
parku Bedřicha Smetany a revitalizaci veřejných prostranství výsadbou květinových záhonů, keřů, umístěním laviček. V rozpočtu zůstávají finanční prostředky na opravy komunikací na ulicích Odboje a Úzká, chodníků na Opavické a Osvobození, nátěr
zbývajících mostů v Hynčicích. Celkem jsou naplánované opravy
za cca 6 mil. Kč.
V kolonce investice máme zakomponovanou částku na nové
projekty, jako např. parkoviště u ZŠ a ZUŠ, studie chodníku
v Hynčicích. Pokud se dohodneme s památkovým úřadem, tak se
konečně i Linhartovy dočkají dětského hřiště. Máme připraveno
i plno dalších menších investičních akcí, s jejichž realizací Vás
budeme průběžně seznamovat.
A hodnocení let předchozích? To ponechám na každém z Vás.
Určitě jsme nezaháleli. Hodnocení předkládají zastupitelé, kteří
byli zvoleni v roce 2014. Já jsem členem zastupitelstva už od roku
1998 a můžu tedy zhodnotit, co se v našem městě od té doby změnilo a čeho se dosáhlo. Vybudovali jsme mnoho nových staveb
(dům s byty pro důchodce, areál odpadového centra s kompostárnou, rozhledna, hasičská zbrojnice), inženýrských sítí (komunikace, chodníky, vodovod, kanalizace), zrekonstruovali téměř
všechny budovy v majetku města, upravili autobusové nádraží,
opravili dětská hřiště. Výčet toho, co se povedlo, by byl dlouhý
a možná by obsáhl celý Zpravodaj. Samozřejmě, že jsou i místa,
která by si také zasloužila rekonstrukci či nějakou novostavbu.
Katastr našeho města patří velikostí v naší republice mezi nadprůměrné v porovnání rozlohy v hektarech a počtu obyvatel.
Je potřeba si uvědomit, že máme ve správě dalších 10 místních
částí a vlastníme okolo 70 km místních komunikací. Do budoucna (po dobudování kanalizace a vodovodu ve vilové čtvrti) bych
chtěl, aby náš rozpočet byl více zaměřen na naše okolní obce, které jsou nedílnou součástí našeho města. I zde žijí občané, dokonce
spousta mladých rodin dnes vyhledává tento druh bydlení v klidných okrajových částech města. Vždyť jen v místní části Opavice
a Linhartovy je dnes k trvalému pobytu přihlášeno 61 dětí ve věku

do 14 - ti let z celkového
počtu 314 obyvatel.
Všichni naši občané
si zaslouží důstojné
podmínky, všichni
chtějí mít opravené komunikace,
veřejné osvětlení,
chodníky a další
zázemí pro klidný
a spokojený život.
Chtěl bych se jen
zeptat, k čemu přispěli
tzv. opoziční zastupitelé
kromě toho, že na vše, co se
v minulosti vybudovalo, podávali trestní oznámení, čímž docela slušně paralyzovali chod části
úřadu, který byl nucen připravovat podklady pro policii ČR. Co
jiného dělali ty dva roky? Opozice nespočívá jen v kritice, ale také
v práci, což občan, který si volil své zástupce, určitě předpokládal.
A ti, kteří trestní oznámení podávali, jsou informováni o výsledcích šetření.
O úrovni vyjadřování některých zastupitelů na veřejných
schůzích, používání vulgarismů, urážek a výpadů proti jednotlivým členům zastupitelstva nechci polemizovat. Ostatně každý
z Vás má možnost zasedání zhlédnout na naší kabelové televizi.
Nemám na mysli výpady proti mé osobě, na ty jsem si už zvykl,
ale vůči ostatním zastupitelům a spolupracovníkům, což nemá
s kolegialitou nic společného. Tímto způsobem se ve vyspělé společnosti dialog nevede a základy dobré spolupráce se také nevybudují.
Je mi líto, že se mé hodnocení neshoduje s názory paní Veselé,
ale soustředil jsem se pouze na fakta, bez emocionálního zabarvení. Jen se nesmířím s tím, že vybudování kanalizace je dílčím
úspěchem. A koupit hotel na náměstí? Tomu já neříkám „chytit příležitost za pačesy“, tomu říkám těžký ekonomický průšvih
a pomník bývalého režimu. A budova bývalé pošty, o kterou neměl mimochodem několik let nikdo zájem? Všichni můžete koupit a vlastnit cokoliv, jen starosta ne…
Luděk Volek, starosta města
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 23. 11., 14. 12. 2016)
16/23/409 schválilo
program 23. zasedání zastupitelstva města.

16/23/418 schválilo
prodej pozemku p.č. 1427/4 zahrada o výměře 40 m2, k.ú.
Město Albrechtice, dle geometrického plánu 1136 b-51/2016.

16/23/410 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016
- rozpočtové opatření č. 11/2016 dle § 16, odst. 3, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti
příjmů o 2 144 947,00 Kč a výdajů snížení o 8 164 507,00 Kč
a financování snížení o 10 309 454,00 Kč.
16/23/411 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 5/2016
Plán hospodářské činnosti: náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

15 893 615,00
771 959,00
16 665 574,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Zisk

14 836 154,00
6 228 725,00
21 064 879,00
4 399 305,00

16/23/412 schválilo
revokaci usnesení č. 16/21/382, 16/21/283, 16/21/384,
16/21/385/1 a 16/21/385/2 z 21. Zastupitelstva města ze dne
21. 9. 2016.
16/23/413 schválilo
prodej pozemku p.č. 97/2, TP o výměře 139 m2, k.ú.
Piskořov, odděleného geometrickým plánem 113-5049/2016
z pozemku p.č. 97.
16/23/414 schválilo
prodej pozemku p. č. 359, zahrada, výměra 115 m2, k.ú.
Česká Ves u Města Albrechtic.
16/23/415 schválilo
prodej pozemku p.č. 6/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 759 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
16/23/416 schválilo
prodej pozemku p.č. 1065/1 o výměře 283 m2, vodní
plocha, vodní tok přirozený, k.ú. Město Albrechtice, odděleného geometrickým plánem 1133-5060/2016 z pozemku
p.č. 1065.
16/23/417 schválilo
prodej pozemku 1066 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2 a pozemku p.č. 1065/2 vodní plocha, tok přirozený
o výměře 387 m2, k.ú. Město Albrechtice, oddělený geometrickým plánem č. 1133-5060/2016 z pozemku p.č. 1065.

16/23/419 schválilo
prodej pozemku p.č. 1427/2 zahrada o výměře 52 m2, k.ú.
Město Albrechtice, dle geometrického plánu 1136 b-51/2016.
16/23/420 schválilo
prodej pozemku p.č. 537/6, TTP o výměře 221 m2, k.ú.
Česká Ves u Města Albrechtic.
16/23/421 schválilo
Závěrečný protokol hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na akci: „ Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa“ ze dne 22. 11. 2016.
16/23/422 schválilo
uzavření smlouvy o dílo na akci: „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa“ se společností Společnost „Čisté Město Albrechtice“, Nám. Republiky
56, 530 02 Pardubice, účastník: GASCO spol., s. r. o., Nám.
Republiky 56, 530 02 Pardubice, IČ: 466670950 a pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo.
16/23/423 schválilo
pořízení modulu „hlášení závad“ a ukládá vedení města zařazení příslušné částky do rozpočtu města na rok 2017
a zajištění jeho funkčnosti od 1. 2. 2017.
16/24/426 schválilo
zařazení jako bodu č. 5) a) vystoupení zástupců firmy
Wood Source, s. r. o.
16/24/427 schválilo
program 24. zasedání zastupitelstva města.
16/24/428 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2017 včetně rozpočtů fondů dle předloženého materiálu v členění na příjmy
ve výši 75 863 495 Kč a financování 33 150 808 Kč a výdaje
ve výši 109 014 303 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je
odvětvové členění (paragraf).
16/24/429 schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města
na rok 2017 v celkové výši 7 117 000,00 Kč, kdy příspěvek
na provoz pro Mateřskou školu na rok 2017 je stanoven
ve výši
2 087 000,00 Kč, investiční příspěvek pro Mateřskou školu ve výši 300 000,00 Kč a příspěvek na provoz pro Základní
školu na rok 2017 je stanoven ve výši 4 730 000,00 Kč.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 23. 11., 14. 12. 2016)
16/24/430 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2017 ve výši
274 000 Kč v členění:
příspěvek sdružení I/ 57

19 000,00

příspěvek Okresní knihovně Bruntál

80 000,00

příspěvek Euroregion Praděd

18 000,00

Sdružení obcí Osoblažska

50 000,00

příspěvek Svazu obcí a měst

12 000,00

příspěvek Mikroregion Krnovsko

45 000,00

FK Avízo Štít Albrechtic

50 000,00

Celkem:

274 000,00

16/24/431 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti sportovní a kulturní v roce 2017 ve výši 1 000 000 Kč.
16/24/432 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2017 ve výši 450 000 Kč.
16/24/433 schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice
na rok 2017. Náklady na rok 2017 v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 15 097 750 Kč a výnosy ve výši 15 098 531 Kč,
zisk je ve výši 781 Kč.
16/24/434 schválilo
odepsání zůstatku nedokončené investice Střediska hasičské a záchranné služby na ulici Opavická v Městě Albrechticích ve výši 36 727 Kč do nákladů jako zmařenou
investici.
16/24/435 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 rozpočtové opatření č. 12/2016
dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 77 266,00 Kč a výdajů snížení í o 258 182,00 Kč a financování snížení o 180 916 Kč.
16/24/436 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 6/2016:
Plán hospodářské činnosti: náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

16 665 574,00
24 166,00
16 689 740,00

Plán hospodářské činnosti:
výnosy
snížení o
Celkem výnosy:
Zisk

21 064 879,00
5 738,00
21 059 141,00
4 369 401,00

16/24/437 schválilo
přenesení pravomoci Zastupitelstva města na Radu města
pro přijetí rozpočtového opatření č. 13/2016 a změny plánu
hospodářské činnosti č. 7/2016.
16/24/438 schválilo
uzavření smlouvy na funkci „Odborný lesní hospodář
a hajný v lesích města Město Albrechtice“ s firmou ARBOX nature service, s. r. o., Tyršova 215/23, 793 95 Město
Albrechtice.
16/24/439 schválilo
revokaci usnesení č. 16/22/404 z 22. jednání Zastupitelstva města dne 19. 10. 2016.
16/24/440 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 334/1 část, ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra cca 46 m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/24/441 schválilo
prodej pozemku p.č. 2153/3, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 120 m2, k.ú. Hynčice u Krnova, odděleného geometrickým plánem č. 636-42/2016 z pozemku p.č. 2153/1,
k.ú. Hynčice u Krnova.
16/24/442 schválilo
prodej pozemku p.č. 1307, zahrada, výměra 214 m2, k.ú.
Město Albrechtice.
16/24/443 schválilo
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti věcného
břemene – služebnosti č. SMPOZ29/1861/16- uložení dešťové kanalizace a vyústního objektu v části pozemku p.č. 2337/1, k.ú. Hynčice u Krnova s povinným Povodí Odry, s. p., IČ 70890021 se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava za jednorázovou úhradu
1.125 Kč + DPH v aktuální výši.
16/24/444 schválilo
Směrnici č. 5/2016 Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice tak, jak byla navržena v materiálech.
16/24/445 uložilo
starostovi v termínu do 31. 1. 2017 zaslat na Krajský úřad
MSK připomínku do územně analytických podkladů ZUR
v tomto znění: Město Město Albrechtice nepovažuje za svoji
prioritu řešit dopravní zatížení obce výstavbou malého obchvatu, navrhuje variantu malého obchvatu ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vyjmout.
Martin Špalek, místostarosta
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Návštěva partnerských Komprachtic

Jak už bývá tradicí na sklonku roku,
tak i v pátek 18. listopadu 2016 v odpoledních hodinách odjelo autobusem od radnice v Městě Albrechticích takřka čtyřicet
občanů do polských Komprachtic. Mezi
účastníky zájezdu byli také občané Hynčic
a několik zastupitelů města. Po úvodních
slovech dlouholetého organizátora partnerství Janka Przywary a místostarosty
Martina Špalka se zhodnotily akce konané v průběhu roku 2016 - poznávací výlety
na zámek Moszna, poutní Hora Sv. Anny
pro naše občany. Polští přátelé navštívili
Technické muzeum Tatra, Štramberskou

Trúbu, pivovar Zubr v Přerově i poutní
horu Hostýn. Polští hasiči měli možnost
navštívit za provozu automobilku Tatra včetně jízdy na zkušebním polygonu
s vozidlem účastníka Dakaru Tomáše
Tomečka, který všem rozdal také propagační předměty. Naši hasiči se zúčastnili
každoroční soutěže 7 hasičských sborů
Gminy Komprachtice. Výměnné pobyty
učitelek mateřských škol se letos nepodařilo zrealizovat z organizačních důvodů
na polské straně. Byly nastíněny i akce plánované na rok 2017. Poté část výpravy zašla na hřbitov, kde jsme položením kytice

a zapálením svíce na hrobu uctili památku zesnulého starosty gminy Pawla Smolarka. Při následné volné zábavě se jedlo,
pilo, tančilo a dobrá nálada nás neopouštěla. Návrat domů byl až po půlnoci. Touto
cestou děkujeme řidiči autobusu panu Miroslavu Olejniczakovi za bezproblémovou
cestu tam i zpět. O svých dobrých řidičských dovednostech nás přesvědčil při objížďce v Komprachticích, kde se musel vejít
s autobusem do úzkého prostoru v zatáčce
na železničním přejezdu.
Martin Špalek,
místostarosta

Mezinárodní spolupráce trochu jinak

V pondělí 19. prosince 2016 jsme navštívili sedmiletého Nikodéma Muce
z Komprachtic, který ještě před letními prázdninami běhal, mluvil a hrál si
s dětmi. Poté zasáhl osud a po havárii

je malý Nikodém upoutaný na lůžko,
protože je od krku po nohy ochrnutý.
Nemůže se vůbec hýbat ani mluvit, jen
artikuluje, protože má do krku zaveden
dýchací přístroj a stravu dostává pří—4—

mo do žaludku. Jeho nemoc vyžaduje
24 hodinovou péči. Ale nevzdává se,
usmívá se a čeká na náročnou operaci
v Německu, která by mu mohla pomoci. Rodiče Nikodéma, Izabela a Lukáš,
kteří nejednou navštívili naše město
při společných setkáních během mezinárodní spolupráce, pevně věří, že se to
povede. Tato operace je velmi náročná
a je zatím ojedinělá. Nikodémovi jsme
předali dárek v podobě krtečka a rodičům finanční příspěvek na následnou
léčbu. Izabela a Lukáš děkují všem,
kteří finanční částkou přispěli malému
Nikodémovi.
Je potřeba připomenout, že i u nás
v Městě Albrechticích máme nemocné
děti, proto poděkování patří také všem,
kdo pomáhají lidem v těžkých životních
situacích.
Staré pořekadlo platí stále, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Martin Špalek,
místostarosta

Rozsvícení vánočních stromů
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v podvečer se konalo tradiční setkání u vánočního stromu v Hynčicích spojené s jeho
slavnostním rozsvícením. V 16 hodin
zahájili kulturní program malí zpěváčci
z mateřské školy v Městě Albrechticích
pásmem tradičních vánočních, zimních
i mikulášských písniček, básniček a říkanek. Po ukončení kulturního pásma byly
děti odměněny balíčky a všichni přítomní
společně odpočítali rozsvícení vyzdobeného vánočního stromu.
V pátek 25. listopadu 2016 proběhl
na náměstí v Městě Albrechticích vánoční jarmark s tradičním rozsvícením
vánočního stromu. Celé dopoledne pracovníci sběrného dvora stavěli na náměstí zastřešené podium, party stan, naváželi prodejní stánky a lavičky se stoly.
Krátce po poledni si ve stáncích mohli
návštěvníci prohlédnout a zakoupit občerstvení, vánoční nebo upomínkové
předměty a jiné výrobky. Náměstí vonělo zabíjačkou, koblížky, bramboráky
a dalšími dobrotami. Všichni návštěvníci
si mohli prohlédnout živé ovečky, které
vedle vánočního stromu dělaly pěknou
kulisu. Ve 14 hodin byl zahájen kulturní program, ve kterém vystoupili žáci
zdejší základní školy, základní umělecké
školy a děti z mateřské školy. Divákům
se představili se svými tanci, písničkami
nebo hraním na hudební nástroje. Krátce před 17. hodinou se na náměstí zje-

vili tři andělé v nadpozemské velikosti,
kteří pomáhali rozsvítit vánoční strom.
Náměstím se rozezněla píseň Půlnoční,
kterou zazpíval pan Zdeněk Břicháček
společně s dětským sborem a po společném odpočítávání se rozsvítil vánoční
strom. Po rozsvícení přišel na náměstí
také Mikuláš, který společně s anděly
rozdával balíčky plné sladkostí dětem.
Pro tuto příležitost město připravilo více
než 350 balíčků.
Poděkování patří moderátorce akce
paní učitelce Veronice Glötzerové, všem

účinkujícím, učitelům a také panu Zdeňku Břicháčkovi, který se staral o hudební doprovod. Dále bych chtěl poděkovat
všem lidem, kteří se podíleli na tomto
úspěšném předvánočním setkání, ať
už to byli zaměstnanci sběrného dvora nebo městského úřadu a další. Byl to
krásný a hřejivý pohled na plné náměstí
lidí, kteří přišli nasát vánoční atmosféru
a na chvilku zapomněli na každodenní
shon a stres.
Martin Špalek,
místostarosta

Vánoční koncert s ohňostrojem

Tak jak už se stalo tradicí, na konci roku uspořádalo město ve spolupráci
s římskokatolickou farností vánoční koncert a po něm následoval velký ohňostroj.

Termín vánočního koncertu byl stanoven
na čtvrtek 29. prosince, kdy se v 16 hodin
v kostele Navštívení Panny Marie v Městě Albrechticích posluchačům představila
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paní Ilona Tichá, která je sólistkou opery
Slezského divadla v Opavě. Za umělecký
přínos Slezskému divadlu v Opavě získala v sezóně 2014/2015 CENU OPAVSKÉ
THÁLIE v kategorii Cena diváka. V první
polovině koncertu, kdy paní Tichá zpívala
na kúru, ji doprovázel na varhany pedagog
ZUŠ v Krnově pan Jiří Foltýn. Ve druhé
polovině se paní Tichá představila posluchačům již dole před oltářem a na keyboard ji doprovázela paní Denisa Strnadová, pedagožka ZUŠ Město Albrechtice.
Vánoční koncert slovem doprovázel pan
Martin Budešínský.
Po ukončení koncertu se v 17:15 úderem
kostelních hodin rozzářila obloha nad náměstím a začal slavnostní ohňostroj. Občané na zaplněném náměstí mohli sledovat
na jasné obloze vybuchující různobarevné
kreace a na chvíli mohli všichni zapomenout na mráz, který štípal do tváří. Město Město Albrechtice touto kulturní akcí
zakončilo rok 2016, děkuje všem za přízeň
a těší se na další akce v novém roce.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál
v roce 2017 všechno nejlepší, pevné zdraví
a veselou náladu.
Martin Špalek, místostarosta

Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
•
•
•
•
•

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí.
Zvyšuje se minimální mzda z 9900 Kč na 11 000 Kč.
Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více.
V průběhu roku 2017 začne platit nová dávka tzv. otcovská poporodní péče.
Rodičovský příspěvek bude možno čerpat flexibilněji. Tyto změny očekáváme ke konci roku 2017.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila
40 procentům průměrné mzdy.
Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím
roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na
38,2 procent.
Od ledna tak bude minimální měsíční mzda činit 11 000 Kč,
minimální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na rovných 66 Kč.
V návaznosti na to se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručené
mzdy. Zároveň se ruší zvláštní sazba minimální mzdy i zvláštní

sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem.
Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. Se sjednocením minimální mzdy pro všechny souvisí také zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 700 Kč.
Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani
za umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017 s ohledem
na průběh legislativního procesu!
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození
potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat
tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora

bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude
možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit. Podle navrhovaných přechodných ustanovení bude moci nárok uplatnit i ten otec, jehož
dítě se narodilo v období 6 týdnů před účinností zákona.

FLEXIBILNĚJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU
V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení
a čerpání rodičovského příspěvku.
• Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční
výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku
až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč).
• Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude
moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).
• Nově budou moci volit výši čerpání rodičovského příspěvku až

do výše 7600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.
• Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení
– v současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších
dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče
o dítě v rodině.

VEŘEJNÁ SLUŽBA
Úřad práce se musí připravit na realizaci znovu zavedené veřejné služby ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty a na její
promítnutí do výše příspěvku na živobytí u dlouhodobých příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi.
V případě, že osoba bude vykonávat veřejnou službu, zvýší se jí

částka příspěvku na živobytí.
Platí, že u zranitelných skupin osob (z důvodu zdravotního
stavu, věku nebo péči o závislou osobu) veřejná služba vyžadována nebude.
Bc. Jiří Boháček, sociální odbor
zdroj: MPSV.CZ

Tříkrálová sbírka
V roce 2017 se v České republice konala již 17. tříkrálová sbírka, která probíhala od 1. 1. 2017 do 15. 1. 2017.
V Městě Albrechticích tuto sbírku pořádala Charita Krnov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Město Albrechtice.
16. 1. 2017 byly na Městském úřadě v Městě Albrechticích rozpečetěny
sbírkové pokladničky a po sečtení všech 10 pokladniček byl výtěžek z Tříkrálové sbírky v Městě Albrechticích 49 052 Kč.
Každý z občanů, který do této sbírky přispěl, 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, sociální odbor
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SMS InfoKanál města
Vážení spoluobčané,
město Město Albrechtice Vám tímto nabízí jednoduchý
a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění
ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost provozujeme SMS InfoKanál města, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

•
•
•
•
•

Chcete dostávat včasné informace
v krizových situacích a o:
plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích
a stavu jejich řešení?
!!! (pokud jste se již registrovali k odběru SMS u SOM
Albrechtice, nemusíte se registrovat znovu)!!!
uzavírkách místních komunikací?
termínech mimořádných svozů odpadu?
a další užitečné informace spojené se životem v našem městě?

Zajistěte si tyto informace tím,
že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online
2. osobně na podatelně MěÚ Město Albrechtice
3. osobně v kanceláři spol. Služby obce M. Albrechtice

Jak registrovat online?
• Pomocí webového formuláře na webových stránkách města, hledejte tento obrázek na úvodní straně
webu.
• Nebo se registrujte přímo zde:
www.infokanal.cz/cweb/reg/ALCE
• Pomocí registračního online formuláře můžete svou
registraci později upravit nebo registraci zrušit.
Příklady SMS zpráv
Zprávy z úřadu:
IK ALCE Upozorňujeme občany, že pokladna města
Město Albrechtice bude naposledy v roce 2012 otevřena v pátek 21. 12. do 14 hodin. V roce 2013 bude pokladna otevřena poprvé v pondělí 7. ledna od 8 hodin.
IK ALCE Ve dnech 27.–31. 12. probíhá celozávodní
dovolená na vodárně - ve firmě Služby obce Město Albrechtice, s. r. o. Tímto se obracíme na odběratele v domácnostech, které jsou napojené na vodovodní řad,
aby do 21. 12. 2012 nahlásili aktuální stav vodoměrů.
Stav mohou hlásit: telefonicky na číslo 554 652 291,
hlášením na fax. číslo: 554 645 480, SMS na číslo
731 157 686, emailem na sluzby@cbox.cz, poštou,
nebo na www.somalbrechtice.cz.
Poznámka: IK = InfoKanál

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 554 637 360 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na:
info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS. S veškerými dotazy
ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad města.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.mesto-albrechtice.cz
Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v našem městě.
Věřím, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy, Váš starosta Luděk Volek a místostarosta Martin Špalek.

Kontaktní informace:
Město Město Albrechtice
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice
tel.: 554 637 360
e-mail: podatelna@mesto-albrechtice.cz

SMS InfoKanál
info@infokanal.cz
www.infokanal.cz
www.facebook.com/smsinfokanal
web: www.mesto-albrechtice.cz
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Nejen pro diváky kabelové televize
Máme za sebou rok 2016, který byl pro televizní vysílání přelomový. Konečně Český telekomunikační úřad (dále ČTÚ) vydal v srpnu tzv. D-book, kde jsou přesně specifikovány technické
parametry nové normy pro pozemní digitální vysílání DVB-T2
s kodekem HEVC (H.265). Uvažovalo se o zahájení zkušebního
vysílání v nové normě během nějaké významné sportovní akce,
která by přilákala mnoho diváků. Jak už to v našich končinách
bývá běžné, nic se včas nestihne. Mistrovství Evropy v kopané
ve Francii se nestihlo, olympiáda v Riu se také nestihla. Podle
posledních informací se uvažuje o zahájení na jaře tohoto roku.
Důležité je, že v ČR 60% domácností používá pro příjem televizního signálu normy pozemního digitálu DVB-T, včetně naší
kabelovky. Novou normu DVB-T2 s kodekem HEVC budeme
moci chytit pouze pomocí nových televizorů nebo pomocí nových Set-top-boxů. Je samozřejmé, že naše kabelovka bude část
programů šířit i ve staré normě, pro niž žádné nové přístroje potřebovat nebudete. Šíření nové normy bude pro kabelovku velmi
jednoduché a jsme připravení na to již nyní. Současná norma
DVB-T by se na našem území měla používat ještě v roce 2021.
Okrajově se nás dotklo dění i na satelitním nebi. V loňském
roce proběhla změna kódového systému pro distribuci některých námi šířených programů a to tím, že se na satelitech přešlo
ze systému DVB-S v rozlišení SD na DVB-S2 v rozlišení Full
HD. Proto jsme museli vyřadit z provozu několik funkčních satelitních přijímačů a domácnosti připojené na kabelovku si musely před vánocemi přeladit své televizní přijímače aby chytily 8
programů v rozlišení Full HD.
Minulý rok prováděl ČTÚ mapování technických parametrů
rozvodů kabelových a internetových operátorů, poněvadž i ČR
se připojuje k celoevropskému projektu pokrytí svého území
vysokorychlostním internetem. Na tuto akci je možné čerpat
z fondů EU asi 15 miliard Kč. Podle všech zpracovaných údajů
nemají v katastru města přístup k vysokorychlostnímu internetu všechny místní části. Metalické telefonní kabely, které byly
zakopány k domácnostem před asi 20 lety, nepřenesou na vět-

ší vzdálenosti od ústředny vysoké datové toky. Tímto jsou tyto
lokality automaticky zahrnuty do plánu na výstavbu sítí vysokorychlostního internetu. Ještě vůbec není jasné, kdo a jakým
způsobem by tyto sítě postavil. Podle informací pracovníků
ČTÚ a dotčených ministerstev jsou požadavky na vybudování a provozování sítě tak složité, že si na tuto akci troufnou asi
4 firmy z celé republiky. Nyní nikdo není schopný odpovědět
na otázku, kdy se obyvatelé na Valštejně, Dlouhé Vodě, Piskořově, Hynčicích, Linhartovech… dočkají možnosti připojení
k vysokorychlostnímu internetu. Jakmile by byla takováto vysokorychlostní síť vybudována, určitě by mohla bez omezení šířit
alespoň naše vysílání infokanálu INFO M.A., možná i celé programové skladby kabelové televize. Otázka je, jaká bude cena
za pronájmy datových toků, které budou majitelé těchto rozvodů vybírat od nás, kdybychom tyto služby začali nově nabízet
domácnostem v místních částech. Je samozřejmé, že počítáme
s touto možností rozšíření kabelovky do všech místních částí
města. Faktem je, že hodně hezkých plánů rozvoje služeb kabelovky zlikvidovaly velmi vysoké cenové nároky na realizaci.
Čas letí a my jsme si v loni připomněli již 20. výročí provozu
kabelové televize v Městě Albrechticích. Našim kabelům věnujeme stále větší péči, poněvadž každý rok dochází k překopnutí
nějakého kabelu bagrem nebo některé kabely v zemi spálí úder
blesku. Proto jsou několikrát do roka trasy kabelů proměřovány
speciálními reflektometry, abychom včas minimalizovali příčiny vzniku poruch, což si během proměřování vyžaduje odstavit
z provozu všechny služby kabelové televize. Podařilo se nám
tímto způsobem najít několik anomálií na kabelech. Po opravě
těchto míst jako mávnutím kouzelného proutku se rozvod začal
chovat předpisově. Údržbě rozvodu věnujeme zvýšenou péči,
což se projevuje ve schopnosti takto starého rozvodu přenášet
stále větší množství programů, ale také plníme technické požadavky nové generace vysokorychlostního internetu šířeného
po koaxiálních kabelech.
Bc. Vladislav Hlaváček

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Daň při nabytí nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel
Počínaje 1. listopadem 2016 je při nabytí nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel.
Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná.
Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den
nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den
právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník (nabyvatel nemovité věci) povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním
měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden zápis vkladu
vlastnického práva k nemovité věci, vkladu práva stavby nebo
vkladu správy svěřenského fondu.
Změny zakotvené v novele zákonného opatření Senátu č. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí se týkají případů, kdy k nabytí
vlastnického práva k nemovité věci došlo od 1. 11. 2016.

Se změnou osoby poplatníka došlo na základě novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, také k úplnému odstranění institutu ručení za nezaplacenou daň.
U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí je rozhodným dnem vzniku
daňové povinnosti den nabytí účinnosti smlouvy. Nabývá-li se
vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné
moci, nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci
rozhodnutí příslušného orgánu (například zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem).
Více informací naleznete na http://www.financnisprava.cz/
cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/informace-k-novele-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-7471.
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Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302, petra.homolova@fs.mfcr.cz

MSK obchvat
Vyjádření vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury
Moravskoslezského kraje k přijatému usnesení zastupitelstva města.
Vážený pane starosto,
podáním č. j. Mě/KS/2017/VI/67 ze dne 3. 1. 2017 jsme obdrželi Váš podnět nazvaný „Připomínka do územně analytických
podkladů ZUR“. Podání se týká dalšího postupu ve věci malého
obchvatu města. V textu uvádíte, že bylo přijato usnesení zastupitelstva č. 16/24/445 ve znění, cituji: „Zastupitelstvo města uložilo starostovi v termínu do 31. 1. 2017 zaslat na Krajský úřad
MSK připomínku do územně analytických podkladů ZUR
v tomto znění: Město Město Albrechtice nepovažuje za svoji prioritu řešit dopravní zatížení obce výstavbou malého obchvatu,
navrhuje variantu malého obchvatu ze Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje vyjmout.“
K uvedenému Vám sdělujeme:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořizuje pro své
správní území Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje jako podklad pro územně plánovací dokumentaci kraje
ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Územně plánovací dokumentací platnou pro celé území kraje jsou Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 jako opatření obecné povahy. V současné době
se pořizuje jejich první aktualizace (dále jen „A-ZÚR MSK“).
V rámci společného jednání o návrhu A-ZÚR MSK mohl každý
dle § 37 odst. 3 stavebního zákona, tedy i obec, podat připomínku k návrhu v zákonné lhůtě. V další fázi projednání, která
bude oznámena veřejnou vyhláškou, budou moci obce podat
námitky proti návrhu ve smyslu § 39 odst. 2 stavebního zákona.
Upozorňujeme však, že předmětem návrhu aktualizace nejsou
změny záměru D62 „I/57 Město Albrechtice, obchvat, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy“.
Silnice I/57 je v trase státní hranice ČR/Polsko - Bartultovice - Krnov - Opava - Fulnek - Nový Jičín - Valašské Meziříčí
- Vsetín - Brumov-Bylnice - státní hranice ČR/ Slovensko vymezena jako silnice I. třídy. V roce 1997 MDS ČR vydalo sta-

novisko o výstavbě hraničního přechodu do Polské republiky
na silnici II/458 Bartultovicích s využitím širokého spektra tonáže nákladních vozidel. Následně byla vypracována celá řada
studijních prací, které řešily koncepci úpravy této silnice včetně
studie proveditelnosti silniční trasy Ostrava - Opava - Krnov
- Bartultovice. Stavba Vysoká - Bartultovice byla realizována
v období srpen 2003 až listopad 2004.
Přeložka silnice I/57 – západní obchvat Města Albrechtice – je v území dlouhodobě stabilizována. Úpravy na trase mají
za cíl zlepšení jejích parametrů, mj. pro využití pro mezinárodní dopravu, včetně dopravy nákladní. Za tímto účelem proběhla také výše zmiňovaná stavba hraničního přechodu. Silnice
má tedy nadmístní význam nejen regionální, ale také celostátní
a výhledově mezinárodní. Přestože se v tuto chvíli může obchvat vzhledem k intenzitě dopravy jevit pro obec jako nepotřebný, není rozumné do budoucna zmařit nebo ztížit možnost
jeho realizace zastavěním ploch, které jsou pro něj dlouhodobě
hájeny. V této souvislosti je třeba také zmínit, že stávající průtah
městem vede přes obytnou zástavbu po obou stranách silnice
a také bezprostředně kolem základní školy.
Krajský úřad považuje záměr D62 „I/57 Město Albrechtice, obchvat, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy“
za nadmístní a nadále aktuální. Tento postoj je v souladu s prioritou pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenou v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen
„PÚR ČR“), kde se v článku 23 uvádí, že je třeba podle místních
podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a zmírňovat
vystavení městských oblastí účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné prostřednictvím obchvatů. Vypuštění
záměru bez náhrady by bylo v rozporu s PÚR ČR, která je závazná pro všechny stupně územně plánovací dokumentace.
S pozdravem
JUDr. Marta Wroblowská
vedoucí odboru územního plánování,
stavebního řádu a kultury

Co dělají zahrádkáři?
V zimním období se věnujeme jen pokojovým rostlinám a postupně spotřebováváme všechny ty marmelády, kompoty a další
druhy zavařenin, ale také křížaly a zmrazené ovoce a zeleninu –
zkrátka všechno to, co nám zahrádky v minulé sezoně poskytly.
Pan starosta v posledním vydání Zpravodaje pochválil spolky,
které se aktivně zapojují do života města. My se domníváme, že
je třeba jmenovat a pochválit konkrétní osoby, které se zúčastňují společenských akcí a podílejí se na jejich přípravě. Zahrádkáři
úzce spolupracují s klubem důchodců a s turistickým oddílem
tělovýchovné jednoty. Mnozí z nás jsou členy všech tří jmenovaných spolků, a tak se setkáváme často a mnohdy ani nerozlišujeme, kdo právě tuto akci pořádá – ať už je to zájezd, výstava,
taneční zábava nebo turistická vycházka.
Chystáme-li výstavu nebo taneční zábavu a je třeba připravit místnost, určitě pomáhají Jiříkovi, Hrbáčkovi, Šimečkovi, Gavlasovi, Ledererovi a pan Misař, do tomboly a do bufetu
přispívají paní Poznánová, Jiříková, Koždoňová, Ostravská,
H. Zahradníková, pravidelnými vystavovateli jsou Křištofovi,

Vyhlídalovi, Tomíčkovi, Barešovi, pan Chmelař a J. Handlíř,
záslužná je v tomto ohledu také spolupráce učitelek mateřské
školy. Pravidelně spolupracují také pan Kukelka a paní Kyselá z Piskořova a manželé Vitáskovi z Hynčic. Vitáskovi pracují
v Hynčicích (klub důchodců, farnost), ale jsou velmi platnými
členy Albrechtického puchýře a spolku Zahrádkáři. Jsou příkladem toho, že obyvatelé městských částí se cítí být občany města.
V jejich stopách jdou i někteří další přátelé z Hynčic a my bychom byli rádi, kdyby se do spolkové činnosti zapojili i občané
z Linhartov a z Opavice.
Ve výčtu těch, kdo obětavě pomáhají, chybí jistě řada jmen
a my se předem omlouváme, pokud jsme na někoho zapomněli.
Věříme, že naše spolupráce bude i nadále výborná.
Závěrem se obracíme k městskému zastupitelstvu s otázkou:
Kdy začnete uvažovat o zřízení důstojného místa pro pořádání
společenských akcí? Provizoria v tělocvičnách nemohou stačit
věčně a zvláště ne, pokud se stále hrdě prohlašujeme za město.
Za výbor spolku Z. Šlagorová
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Jsme v polovině volebního období zastupitelstva města.
Jak tyto dva roky hodnotíte?

J

ako občan jsem sledoval předchozí způsob vedení a hospodaření města a s ohledem na špatné zacházení s veřejnými
penězi jsem se rozhodl proti tomu bojovat. Jako zastupitel bych
nerad zklamal důvěru občanů, své přesvědčení a své vlastní svědomí.
Jako zastupitelé z řad opozice jsme dosáhli za dané situace
maximálně možného. Není důležité osobní hledisko jedince,
ale to, jestli člověk jako občan a zároveň zastupitel zůstal rovný,
přímý, čestný člověk a zastánce morálních zásad. Jakožto občan
pracující 21 let ve stavebnictví mám tu nejhorší zkušenost s netransparentními zakázkami, korupcí a klientelismem. Bohužel
klientelismus v našem městě neskončil, maximálně částečně
přehodil výhybku.
Jako zastupitel nemohu souhlasit s vedením města, jakým
způsobem je přistupováno k uhrazení dluhu za prodané dříví
a zároveň je po všech občanech města požadováno tolerovat navýšení ceny vody v řádu několika korun/m3 vody a přitom by
stačilo jakýmsi způsobem reorganizovat hospodaření organizací města.
Nejdůležitějším bodem, který bylo a bude nutné neustále
prosazovat je, aby již nebylo plýtváno veřejnými penězi.
Pro příklad uvádím:
- několik verzí různých studií na stavební práce, které pak nejsou ani realizované, nebo je jejich realizace finančně náročná a pozdější údržba je ekonomicky pro město nevýhodná
- nesmyslně předimenzované provádění stavebních prací
viz např. chodníky v roce 2016, dále provádění stavebních
prací v řádné kvalitě tj. řádná kontrola stav. dozoru, plánování stavebních prací do vhodných klimatických podmínek

Z

a celou dobu tohoto volebního období si zastupitelé nesedli ke stolu a neudělal se na základě volebních programů všech stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu plán
práce na volební období. Asi z tohoto důvodu se jednání zastupitelstva mění v hádky, že se na tom či onom problému
nic nedělá. Zastupitelstvo přece nepracuje ve vakuu. Musí
pracovat se závazky a povinnostmi z předchozích let a svým
následníkům také nějaké závazky zanechá do dalších volebních období (např. úvěr z výstavby domova pro seniory město
splácí 20 let - do roku 2020). Nepopovídali jsme si například

J

á tyto dva roky hodnotím jako nejhorší dva roky za dobu
mého působení v zastupitelstvu města. Ani v minulosti to nebylo jednoduché, ale vždy jsme se na věcech prospěšných pro
město a občany dokázali domluvit. Vždy existovala vládnoucí
skupina a opozice, ale vždy to mělo nějakou úroveň. Teď jsou to
jen vulgární urážky, výmysly, polopravdy, překřikování. Je zde
absence základních pravidel slušného chování.
Část členů současného zastupitelstva byla zklamaná, že neobsadila křesla na radnici (bohužel jsou tam jen dvě). Nerespektují

- nesmyslný úklid veřejných ploch, které ani nejsou v majetku
města (např. kraj.silnice) a jejichž znečištění způsobily zřetelně pojmenované firmy.
Do budoucna je nutné prosadit pro naše občany stánek kultury, který by sloužil občanům především přes zimní období, ať
nejsou nucení jezdit např. za dětským divadélkem do Liptáně
nebo za hudebními koncerty všech žánrů do Třemešné. V létě
je všelijakého jiného sportovního vyžití a doba dovolených, ale
v zimě, kdy je možností mnohem míň a v případě, kdy není typické zimní počasí, jsou možnosti v tomto městě minimální
v porovnání s daleko menšími obcemi.
Způsob, jakým v tomto městě jsou zadávány veřejné zakázky, je
Achillovou patou. Je přinejmenším vhodné ho změnit a zde je
dobrým příkladem město Krnov.
Není možné např.
- aby město oslovilo pro stanovení technologie nátěru lávek
v Hynčicích firmu, která je pak jedna ze dvou soutěžních
firem s cenou dle předpokladu zakázky (nemluvě o tom, že
technologie mokrého pískování je nedostatečná)
- hodně pochybností vzbuzuje i to, že jediný člověk může připravit pro město podklady pro zadání zakázky a zároveň provádět kontrolu a být i bývalý zaměstnanec vítězné firmy
- nejhorší je, jakým způsobem byla vybrána firma na realizaci kanalizace, která se má uskutečnit letos. Pro maximální
transparentnost měla být soutěž na tuto zakázku zrušena
a vyhlášena znova.
Závěrem bych přál občanům v tomto roce, aby naše město
mělo v jeho čele kompetentní, čestné a poctivé lidi s charakterem.
Mikuláš Galuszka, ANO 2011
na téma, zda-li by se naše městská firma Služby obce neměla nějakým vhodným způsobem sloučit se sběrným dvorem,
aby vznikla jedna větší a silnější organizace. Je zde hodně
témat, nad kterými bychom si měli všichni zastupitelé posedět, prodiskutovat a přijmout nějaké rozhodnutí. Vzhledem
k rozhádanosti zastupitelů nic nenasvědčuje tomu, že bude
vůle někdy si v klidu konstruktivně popovídat nad tématy,
která jsou pro naše město důležitá. Optimisticky věřím, že se
nějaká shoda i mezi rozhádanými zastupiteli najde.
Bc. Vladislav Hlaváček, ČSSD
výsledky voleb – připomínám, že strana současného starosty dostala 5 mandátů a komunisté také 5 mandátů – myslím si, že vůči
voličům je správné, že ve vedení města jsou zastupitelé těchto dvou
vítězných stran. Tak si to většina občanů našeho města přála.
Možná, že po divadelních představeních, která před kamerou
sehrávají někteří zastupitelé, se jim v příštích volbách podaří
vyhrát. To necháme na posouzení občanům – voličům, jak se
jim líbí vystupování jednotlivých zastupitelů.
Dagmar Horáková, KSČM
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U

běhlou polovinou funkčního období jsem se silně přesvědčil, že vedením tohoto města v předcházejícím
funkčním období a nyní je nadále město Město Albrechtice
poškozováno. Město nesměřuje k žádnému rozvoji infrastruktury, bydlení a kultury. V Městě nefungují její organizační
složky ku prospěchu a spokojenosti obyvatelstva. Hospoda-

Z

a sebe musím říci, že mi dva roky ve funkci místostarosty utekly jako voda, protože každý den na mne čeká
jiná práce. Řeší se problémy občanů a organizací, připravují se jednotlivé akce, dělám administrativní práci apod.
Někteří můžou říci, že se ve městě a okolí neudělalo za dva
roky nic a další můžou říci, že se udělalo dost práce. Je to
všechno na úsudku jednotlivého člověka. Problémy byly, jsou
a budou. Jako místostarosta zodpovídám za příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ, výbory a komise, veřejnou finanční podporu, jednotný sbor dobrovolných hasičů, knihovnu
města, sbor pro občanské záležitosti, zimní údržbu, veřejný
pořádek, kulturu – organizace kulturních a jiných akcí, mezinárodní spolupráci.
V tomto musím poděkovat všem lidem, kteří pracují v jednotlivých složkách, ať jsou to ředitelé, učitelé, předsedové spolků, vedoucí oddílů a všichni ostatní občané, senioři a děti, kteří pomáhají
našemu městu společně dýchat. Každý by si měl uvědomit, že nadávat umí každý a každému se nemusí líbit to, co dělá druhý. Jeden je
zastánce sportu, druhý má rád hudbu, třetí pracuje ve volném čase

P

rvní dva roky volebního období jsou za námi a já musím
konstatovat, že přes některé dílčí úspěchy (vyjednání dotace na kanalizaci, schválení realizace hlášení závad přes webové
stránky města, zvýšení četnosti vydávání Zpravodaje města, přístup k záznamům ze zastupitelstva přes webové stránky města)
jsme se v hlavních strategických otázkách (řešení průjezdnosti
městem – malý obchvat, zajištění místa pro kulturní vyžití našich
občanů, revitalizace parku B. Smetany, dokončení rekonstrukce rodného domu Františka Gela, realizace chodníku do Hynčic apod.) posunuli dopředu jen velmi málo.
Hlavní příčinu vidím v tom, že pan starosta a rada často předkládají na zastupitelstvo města naprosto nesmyslné nebo nepřipravené záměry (z poslední doby musím zmínit utopistickou studii
na revitalizaci parku a prostor před nádražím nebo zcela špatně navrženou trasu cyklostezky do Třemešné), kterými se pak na zastupitelstvu hodiny zabýváme bez reálného výsledku. Otázky, které
bychom na zastupitelstvu naopak měli projednat přednostně (z poslední doby manko v lese, manko v pokladně, nezaplacený vlak
prodaného dřeva, vše cca za 4 mil. Kč) se na zastupitelstvo dostanou k řešení až v okamžiku, kdy to tzv. praskne a štěbetají si o tom
už i vrabci na střeše a radnice musí chtě nechtě s pravdou ven.
Koncem minulého roku jsem byla zcela šokovaná amatérským
přístupem pana starosty k zadání studie revitalizace parku Bedřicha Smetany a prostoru přednádraží. Architektům nebyly předány žádné závazné zadávací podmínky, byla jim ponechána absolutně volná ruka v tom, co a jak si navrhnou a výsledkem jejich

ření s majetkem a finančními prostředky je stále na úrovni
socialistického hospodářství . Takovéto jednání nadále podporují zaslepení spoluobčané, kteří žijí v napětí a se strachem
z pravdy. Sliby typu jako musíme to změnit, bude líp, uděláme
pořádek nebo investice s rozumem a větší rozvoj města mohou
vykonávat jen odvážní lidé.
Jan Metzl, Sdružení SZ, NK
s mládeží a čtvrtý sedí doma a nadává na ostatní. Taková je dnešní doba. Závidíme si, pomlouváme se, obviňujeme se a už si neuvědomujeme, že život plyne a nedá se zastavit. Ze stresů, kterých
lidé zažívají plno, vznikají nevyléčitelné nemoci. Umírají mladí lidé
a přestává existovat úcta ke stáří. Dnešní mládež žije ve virtuálním
světě. Radost v očích lidí se vytrácí a zajímá mě, co nastane, až ti
všichni, kteří obětují svůj volný čas pro druhé, přestanou tu práci vykonávat? Nedovedu si to představit. Nebudu tady psát, co se
udělalo nebo neudělalo a proč to tak bylo. Všichni, kteří se díváte
na jednání zastupitelstva, tak si jistě uděláte úsudek sami, proč se
spousta věcí neudělala, proč „opoziční“ zastupitelé bojkotují hlasování, proč se snaží svými výroky ubližovat ostatním. Veřejně vynášet lživé informace o jednání druhých a nezjistit si pravdu. Veřejně
urážet ostatní zastupitele. Podávat jedno trestní oznámení za druhým a vědomě se nezúčastňovat výběrových řízení jako členové
komisí pro otevírání obálek proto, aby nebyli za něco zodpovědní
a poté veřejně napadat výsledek zhotovené práce. Je to ale jenom
můj názor, se kterým nemusíte souhlasit.
Martin Špalek, KSČM
práce je navržená investice za 37 mil. Kč, kterou si naše město
nejen nemůže finančně dovolit, ale také navíc vůbec nepotřebuje.
Za cca polovinu této částky jsme jako město mohli na začátku roku 2015 pořídit a do přijatelné podoby zrekonstruovat hotel
na náměstí a tím si na padesát let dopředu vyřešit to, co našim
obyvatelům chybí nejvíce, tedy důstojný prostor pro pořádání
plesů, oslav, setkání, koncertů a jiných větších akcí.
Když byl hotel k prodeji, pan starosta ani žádný z tehdejších
radních (p. Špalek, Košulič, Kaletová…) tuto jedinečnou příležitost z nepochopitelných důvodů „nechytili za pačesy“ a nepředložili zastupitelstvu k projednání a schválení. Svojí nečinností tak
rozhodli za nás za všechny a hotel nakonec koupil za cenu 9,2 mil.
Kč krnovský podnikatel. Nezlobte se na mě, občané, ale takto se
ku prospěchu města opravdu nepracuje. Bylo by na místě udělat
ve vedení města změnu. Mohla bych se rozepsat také o příležitosti koupit a na městské byty přestavět budovu staré pošty, otevřít
otázku budovy kina aj., ale nechám si něco na příště.
Jako pozitivní hodnotím, že se nám podařilo otevřít širší diskusi nad novým územním plánem města, že jsme nalezli shodu
nad nepotřebností malého obchvatu pro naše město a že snad
na konci tohoto roku budeme moci konstatovat, že máme kanalizační síť v našem městě v takovém stavu, který odpovídá potřebám dnešní doby (vždyť vilová čtvrť čekala jako poslední v řadě
na její realizaci, a to více jak 10 let od chvíle, kdy padly první sliby
kanalizaci v této lokalitě dobudovat).
Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D., KDU - ČSL

Poznámka redakční rady: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem zastupitelům, avšak účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte odpovědi všech zastupitelů.
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE informuje rodiče o změnách ve školských právních předpisech s dopadem na mateřské školy
1. Novela školského zákona, zákon
č. 178/2016 Sb., zavádí s účinnosti
od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání
dětí jako možnou alternativu plnění
povinného předškolního vzdělávání
v mateřské škole
2. Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské
škole (od 1. 9. 2017 se bude týkat dětí
starších čtyř let)

3. Mění se termín zápisu k povinné školní
docházce v základní škole (v průběhu
dubna 2017) a podání žádosti o odklad
školní docházky (do 17. února 2017)
Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání
S účinnosti od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let
do měsíce září, nastoupit v následujícím
školním roce k povinnému předškolní-

mu vzdělávání, a to od 1. 9. 2017.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou
školou Město Albrechtice vypsán ve stanoveném časovém období (prvních 14
dnech v květnu) a bude povinností zákonného zástupce přihlásit dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání.
Bc. Dagmar Lapuníková, ředitelka MŠ

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Taneční slavnostně zakončeny
V podvečer 16. prosince se sešli rodiče,
prarodiče, kamarádi i učitelé našich tanečníků z devátých tříd ve vyzdobeném
sále tělocvičny, kde se konalo slavnostní
ukončení tanečních. Hosty přivítali manželé Handlířovi, kteří se deset pátečních
odpolední dětem věnovali a snažili se je
naučit základy společenských a latinskoamerických tanců. Tanečníci byli rozděleni do dvou skupin a nervózně vyčkávali,
až budou vyzváni na parket, aby ukázali své taneční dovednosti. Poté, co celá
skupina předvedla první sérii tanců, představil každý hoch svou taneční partnerku

a předal jí malou kytičku. Následovala
volba miss sympatie a největšího sympaťáka tanečních, těmi se stali Veronika
Pořízková a Alex Klepáček. Oba obdrželi
od svých spolužáků největší počet barevných náhrdelníků. Nervozita konečně
opadla a druhá série tanců, kterou opět
zatančily obě skupiny, působila mnohem
uvolněněji. Následně děti vyzvaly na parket své rodiče. Společně si zatančili polku, valčík a country tanec. Dalším bodem programu bylo losování tomboly.
Drobné ceny udělaly radost všem zúčastněným. Po krátké přestávce vypukla ta-
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neční soutěž. Před pětičlennou porotou
stál nelehký úkol, určit nejlepší tanečnici
a nejlepšího tanečníka. Těmi se nakonec
stali Terka Lovásová a Michal Kvasnica.
Celý program byl zakončen již tradičním
medvídkem. Všichni tanečníci byli moc
šikovní a patří jim pochvala za odvahu,
se kterou se do tanečního kurzu vrhli,
a také za to, že vydrželi až do konce. Děkujeme ještě jednou manželům Handlířovým za jejich ochotu a čas, který s našimi deváťáky strávili.
Foto Regína Hajná,
text Miroslava Tupá

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vánoční Vídeň
Už jste někdy byli na adventních trzích ve Vídni? Pokud ne, zkuste si tam
udělat výlet třeba příští rok, stojí to
rozhodně za to. Místní trhy totiž patří k nejkrásnějším v Evropě. Letošní
osmáci a deváťáci se v rámci procvičení
německého jazyka vypravili do hlav-

ního města Rakouska . Navštívili trhy
před zámkem Schönbrunn, kde kdysi
pobývala císařovna Sissi. Kromě pestré
nabídky vánočního zboží je zde zaujaly i tzv. živé sochy, které představovaly
Mozarta a malíře. Potom už následovala
prohlídka centra města, kde jsme mohli obdivovat rozlehlost císařských paláců Hof burgu, obří sochu Marie Terezie

na Maria-Theresienplatz a Stephansdom
(chrám svatého Štěpána). Ve Vídni jsme
si prohlédli celkem tři vánoční trhy. Ten
nejkrásnější byl ale bezesporu před místní radnicí. Kouzelnou vánoční atmosféru dokreslovaly nejen desítky dřevěných
stánků, ale především originální nasvícení budovy a okolních stromů. Před
radnicí se nachází také velké kluziště,
které je vytvořeno v místním parku, a vy
si tak můžete dát po příjemné projížďce
rovnou punč nebo něco dobrého na zub.
A že toho v nabídce bylo opravdu mnoho.
Naši žáci vyzkoušeli nejrůznější sladké
i slané pochoutky a nakoupili si dárky
pro sebe i své nejbližší. Pro vídeňské trhy
je typické, že horké nápoje nedostanete
do obyčejných kelímků jako u nás, ale
přímo do hrnečku. Je potom jen na vás,
zda si hrneček necháte, nebo ho vrátíte
u stánku. Kromě pestré nabídky zboží se našim žákům líbil také pořádek,
který vládl ve městě i na trzích. Nikde
se neválely papírové kelímky ani tácky.
Chtěla bych poděkovat všem žákům
za vzorné chování a snahu dorozumívat
se německy a kolegům za pomoc s dozorem (p. uč. Valeček, p. uč. Mertová
a p. uč. Gavendová, p. Chmelařová).
A kam vyrazíme příští rok? Uvidíme,
nabídka je pestrá.
Foto a text Veronika Glötzerová

a s akumulačními nádobami s bojlerem.
Všimli jsme si dokonalé izolace všech
trubek. Mohli jsme nahlédnout i do samotného kotle a přesvědčit se, že k ohřevu
vody dochází pomocí plamene. Žákům
byly během výkladu kladeny otázky, které prověřovaly jejich schopnost aplikovat
znalosti získané ve vyučování. Na závěr
jsme se z kotelny přemístili k hlavnímu

vchodu do školy. Zde je umístěn digitální
informační panel. Popsali jsme si vše, co
je na něm znázorněno. Exkurze se nám líbila, do hodin fyziky vnesla ukázku praktického využití nově nabytých poznatků.
Chtěli bychom panu Juříkovi poděkovat
za její zrealizování a poutavý odborný výklad.
Foto a text Michaela Kubiszová

Výuka termiky
v kotelně školy
Osmáci si výuku o teple zpestřili návštěvou kotelny naší školy. Exkurzi předcházela teorie probíraná v rámci hodin
fyziky. Žáci se nejprve seznámili s teplem
jako s fyzikální veličinou. Zjistili, že se
jedná o druh energie. Tato energie může
být tělesy předávána nebo přijímána. Jak se
tepelná výměna mezi tělesy uskutečňuje,
to bylo naše další téma. Studovali jsme
tepelné výměny trojího druhu - výměnu
vedením, prouděním a zářením. Při studiu
jsme rovněž narazili na tématiku teplovodního ústředního vytápění budov. Výuka se poté přesunula z učebny do kotelny
školy. Tam jsme se dozvěděli, že školu vyhřívají dva kotle na zemní plyn. Jejich činnost se střídá. Únik plynu je hlídán bezpečnostními čidly, o čemž nás přesvědčil
pan Vilém Juřík, pracovník firmy Ganed,
který se stal naším průvodcem. Nechal
uměle unikat plyn ze zapalovače. Ihned se
spustil alarm, kotel se vypnul a na chodbě před kotelnou začalo svítit výstražné
světlo. Takovýchto bezpečnostních čidel je
v kotelně více, jedno např. hlídá případný
výskyt vody na podlaze. Výklad pana Juříka byl velmi zajímavý, seznámil nás mimo
jiné s tepelnými čerpadly, anuloidem
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SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ
Městská knihovna Město Albrechtice

vyhlašuje soutěž pro dětské čtenáře

Kdo to ví, odpoví

Soutěž proběhne v období února až května 2017 a bude rozdělena
do dvou věkových kategorií: 1. až 5. třída a 6. až 9. třída.

Podmínky soutěže:
1. Registrace v knihovně (zaplacení ročního poplatku do konce ledna 2017)
2. Výpůjčka nejméně 1 knihy měsíčně
3. Plnění kvizových otázek
Bližší informace k soutěži a kvizové otázky získáte v městské knihovně.
— 14 —

Okénko do městské kroniky
Konec 19. a začátek 20. století

Při sčítání lidu roku 1880 žilo v obci 2 549 obyvatel, z toho
v Městě 1 036 osob, ve Vsi 1 409 osob, v Biskupicích 67 a na Žárech 33 lidí. Ve 287 domech žily 562 rodiny.
Podle náboženského vyznání tu žilo 2 448 katolíků, 59 evangelíků a 42 Židů. Z celkového počtu obyvatel bylo 544 analfabetů,
z toho 250 mužů. Obecnou školu navštěvovalo 224 žáků a soukromou školu klášterní 95 dívek. V obci žilo 5 hluchoněmých, 45
choromyslných a 21 slabomyslných – to byli chovanci zdejšího
blázince. Mluvilo se pouze německy.
41 hospodářů chovalo 88 koní, 89 rodin mělo 659 kusů hovězího dobytka, dva majitelé chovali 814 ovcí, 31 hospodářů drželo 67
prasat a v 66 rodinách chovali kozy – celkem 108 kusů. 14 včelařů
mělo 128 včelstev.
Velmi záslužnou práci vykazoval okrašlovací spolek, založený
roku 1880. Zásluhou místního kaplana Engelbrechera byly vysázeny dvě řady lip v Ovčí ulici – dnes Bezručova. V dalších letech zařídil spolek výsadbu kaštanů od hřbitova k nádraží a dále

kolem celé státní silnice směrem na Krnov až na konec katastru
obce aleje javorů. Tyto si ještě pamatujeme, škoda, že stromy byly
vykáceny, některé pro stáří, většina z bezpečnostních důvodů pro
vzmáhající se provoz motorových vozidel.
Roku 1900 byly v obci vybudovány vanové lázně, které sloužily
ještě i českému obyvatelstvu. V roce 1907 byl založen městský
park a několik let předtím otevřena městská spořitelna.
Velkou újmou pro město i okolí bylo přestěhování hutí a válcovny do Přívozu a Bohumína v roce 1896. Téhož roku klesl počet
obyvatel skoro o 500 osob.
Od počátku 80. let jednalo zastupitelstvo města o zřízení nemocnice. Za tím účelem byl založen fond, ale obec předběhly sestry Boromejky, které otevřely svou nemocnici v roce 1931.
V letech 1915 až 1917 nechala vybudovat Zemská zdravotní
rada v Opavě na návrší nad Albrechticemi rozsáhlé sanatorium pro plicně choré. Jako první pacienti se tu léčili vojáci
v roce 1917.

První světová válka

Němečtí obyvatelé Albrechtic byli utvrzováni v rakušáckém
vlasteneckém nadšení. Jenže nebylo téměř rodiny, která se nestrachovala o život otce, bratra, manžela či syna, kteří bojovali
na frontě za císaře pána. Válka si vyžádala od obce 66 obětí na životech. Konec Rakousko-Uherska a porážku Německa nesli občané velmi těžce. Svorně se postavili proti nové Československé
republice a v roce 1918 se prohlásili za občany Sudetenlandu. Československou armádou byly obsazeny až 17. února 1919, kdežto
například Krnov už v prosinci 1918.
V této době přišli do Albrechtic čeští četníci, finanční stráž,
poštovní úředníci a zaměstnanci okresního soudu. Byla otevřena česká menšinová škola jednotřídní, později dvoutřídní a škola
mateřská. Vedoucí politickou stranou byla strana křesťansko-sociální, měla i starostu. Bývalé albrechtické panství bylo prodáno
jako zbytkový statek o výměře 2 093 hektarů s lesy, pilou v Albrechticích a dvěma pilami v Hynčicích, lihovarem a zámkem
manželům Brunnerovým a Nině Kopitzové.
Hitler a Henlein zatočili hlavami i občanům Albrechtic.
Tito rychle a rádi zapomněli, že se o ně Československá republika celkem slušně starala. Nečekali ani na výsledek jednání
v Mnichově. 22. září 1938 provedli ordneři v městě převrat,
odzbrojili četníky a finance a z města vypověděli všechny české rodiny. Německé obyvatelstvo z obavy před zásahem čes-

koslovenského vojska opustilo domovy a přešlo přes hranici
do pruské Opavice. Marně nasazovali českoslovenští vojáci své
životy, aby přivedli Albrechtice k rozumu. Už 6. října 1938 pochodovaly městem hitlerovské čety a 7. října přijel sám Adolf
Hitler se svým průvodem. Nadšení německého obyvatelstva
nebralo konce. Mramorová deska v dlažbě náměstí značila
posvátné místo, kde spočinula Vůdcova noha, když vystoupil
z auta.
Po květnu 1945 byli i albrechtičtí Němci poslání tam, kam tolik toužili – heim ins Reich – domů do Říše. Potom přišli noví
obyvatelé, chudáci ze Slovenska, kterým válka vzala všechno,
chudí Valaši z kotárů, havíři z Ostravska, řemeslníci a obchodníci z Moravy i Čech, dokonce i několik sedláků z Hané. Později
přibyli i zemědělci z Volyně. Ti všichni opustili vlastní domov,
aby tu v pohraničí budovali společně nový a lepší život. Nesmíme
zapomenout i na tak zvané zlatokopy, kteří nerýžovali ve zlatonosné Opavici, ale kradli, co se dalo. Takový už je život a takoví
jsme i my, Češi.
Omlouvám se všem těm Čechům, kterých se to netýkalo a netýká, ale nemůžu si pomoci. Stále mi zní v mysli „Kdo nekrade,
okrádá rodinu“. Pamatujete? A tak ti, co v naší divoké privatizaci
neokrádali rodinu, žijí dnes v nadbytku a je jim šumafuk, co si
kdo o nich myslí. Smějí se i naší slavné justici.

Rok 1945 v Městě Albrechticích

Paní učitelka Schmidtmayerová založila brzy po zahájení vyučování na zdejší škole časopis „Budujeme“, do něhož přispívali
svými příspěvky i žáci měšťanky. Vybral jsem ukázku z článku St. Hančila, žáka III. tř. měšťanské školy (dnes devítiletka).
(Částečně zkráceno a upraveno).
Rok 1945 se stal v Městě Albrechticích mezníkem života. Naše
město stejně jako ostatní části Sudet bylo rejdištěm fašismu.
V čele místních fašistů stáli bývalý zdejší starosta Grosz a stavitel
Proksch. Oba byli v roce 1946 souzeni lidovým soudem v Opavě,
spravedlivě odsouzeni a popraveni. Byl to starosta Grosz, který
těsně před útěkem z města nechal vyhodit oba mosty v městě. Byl
to jeho projev msty, kterou dal najevo českému lidu. Nebýt tohoto
činu, mohla být obec osvobozena dříve a vyhnula by se dalším
škodám. Sovětští vojáci museli proto postupovat od Krnova
směrem na Osoblahu oklikou.
Prvními českými občany, kteří přišli do města, byli členové partyzánské brigády z Olomouce. Jedním z nich byl Josef
Weisberger. Ten shromáždil bývalé obecní zastupitele, kteří mu-

seli vlastníma rukama vyhrabat mramorovou pamětní desku,
na které spočinula noha Vůdce při návštěvě Albrechtic. Deska
byla přivázána jednotlivým členům zastupitelstva za krk a ti s ní
museli oběhnout náměstí. (Jak vy nám, tak my vám, ale nejsme
jako oni).
Koncem května 1945 přišli do Albrechtic první příslušníci
SNB a finanční stráže (29. 5. ve večerních hodinách). Němci se
před nimi zabarikádovali. Měli za úkol zajmout vedoucí nacisty
a pomoci odstranit barikády, kterých bylo v městě plno.
Postupně přicházeli další přistěhovalci, a tak se život v obci
pomalu dostával do normálních kolejí. Brzy byl ustaven národní
výbor a prvním starostou se stal statkář Valášek. K 1. září byla
otevřena i měšťanská škola s ředitelem Karlem Schmidtmayerem
a obecná škola s ředitelem Janem Vltavským. Jak nakonec dodává
žák St. Hančil, otevření školy mělo pro nás (žáky) význam největší. (Opravdu to myslel vážně)? Dejme tomu, že opravdu.
Zapsal a poněkud zkrátil a upravil
Josef Vyhlídal
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Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů
Dvacátý druhý únor byl vyhlášen v souvislosti s podpisem
Charty práv obětí ve Velké Británii dne 22. 2. 1990 Evropským dnem obětí trestných činů. Má pomoci zvýšit obecné
povědomí o této problematice včetně možné pomoci a podpory obětí.
Pokud jste se stali obětí trestného činu a kladete si otázku, proč
se to muselo stát zrovna vám, ovládají vás pocity smutku, strachu,
vzteku či nespravedlnosti a nevíte, kam přesně se s vaší tíživou
situací obrátit o radu anebo o pomoc, tak právě pro vás je zde
projekt „Proč zrovna já? II“. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem a je realizován Probační a mediační službou ČR. „Projekt si klade za cíl působit v 55
městech naší republiky a je zaměřen na právní i psychosociální
poradenství a pomoc obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit,
že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem,
kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj
věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení,“ uvádí Petr
Hýl, regionální konzultant projektu a dodává: „Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o ma-

ximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup. Každá oběť, ať
závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité.“
V rámci severní Moravy působí poradna také v Bruntále
na ulici Nádražní 20, v budově Městského úřadu, na 6. podlaží. Poradnu lze kontaktovat telefonicky: 727 940 191, e-mailem: makovy.pms@gmail.com, či osobně bez objednání v rámci
poradenských hodin, a to v pondělí od 14 do 18 hodin a ve středu
od 8 do 12 hodin.
„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít
vstříc a pomoci. Obětem trestného činu poskytneme informace
týkající se průběhu trestního řízení a nastíníme jim možný vývoj. Podáme také informace o tom, kdy a jak mohou například
uplatnit nárok na náhradu škody, případně nabídneme možnost
řešení situace s pachatelem formou mediace. Služba je diskrétní
s individuálním přístupem. Jsme státní organizace, disponujeme
kontakty na spolupracující organizace i orgány činné v trestním
řízení, naše možnosti pomoci jsou poměrně široké,“ uvádí na závěr
Radek Makový, jeden z poradců pro oběti trestných činů.

Klub důchodců v Hynčicích 2017
Letošní rok jsme zahájili Tříkrálovou sbírkou a naši členové
dle svých možností přispěli potřebným.
Sbírka měla v naší vesnici velký ohlas hlavně díky „černému
koledníčkovi“ (Samantha Anna Kaňa), kterému to nejenom slušelo, ale také krásně zpíval.
Vrátila bych se ještě k jedné výjimečně krásné akci loňského
roku, kterou bylo vystoupení hudební skupiny Hradišťan v Městském divadle Krnov.
Celé představení mělo předvánoční atmosféru, zazněly starší
i nové písničky skupiny a samozřejmě nechyběla ani jejich nej-

známější píseň „Modlitba za vodu“.
Díky dotaci Městského úřadu Města Albrechtic můžeme také
letos realizovat naše oblíbené aktivity, jako je relax v bazénu
v Karlově Studánce nebo sportovní zápolení v bowlingu.
Také chystáme přednášky o zdravém životním stylu v seniorském věku a chceme více zapojit naše členy do různých nenáročných pohybových aktivit.
V novém roce přejeme všem hodně zdraví, osobní pohody
a vzájemného porozumění.
Marie Vitásková a členové Klubu důchodců v Hynčicích

Vánoční kaplička pod chatou Anna
Ať přicházíš odkudkoliv
a zavítáš k tomuto místu, dej
odpočinout svému znavenému tělu vzácný poutníče,
postůj chvíli, vydechni a rozhlédni se, dej průchod myšlenkám v tomto svatostánku.
Matka příroda nám poskytuje plnou náruč všeho,
ale nedokáže ztvárnit to,
co lidská ruka a um ztvární a zkrášlí. Tak tiše vnímej
tuto krásu, roznes poselství
do vzdálenějších končin
a především pomáhej chránit
toto místo před zneužitím.
Vzpomeň si na toto místo při
svých dalších toulkách a občas k nám zase zavítej, vzácný poutníče.
Jan Handlíř st.
Kapličku vyzdobili
Anna Horňáková
a Jan Handlíř st.
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Noví občánci

V sobotu 21. ledna 2017 proběhlo
v obřadní síni Městského úřadu v Městě
Albrechticích vítání občánků, na které
byly pozvány tyto děti narozené od měsíce září do prosince 2016:

Sabina Fizková
Lilly Jamborová
Kanu Hellebrand
Marie Michnová
Zdeněk Matyas Kováč
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Gabriela Šelepská
Štěpán Šrubař
Kristýna Koudelková
Viktor Baláš
Lukáš Popelek

Laura Strahlová
Janis Voltemar
Klaudie Pavlíčková
Kateřina Kurečková
Dominik Oliverius

Ze vzpomínek
Další vzpomínání mělo být věnováno
zcela jinému tématu. Ale minulé okénko z městské kroniky oživilo moje krásné
vzpomínky na sestry boromejky, klášter,
nemocnici i některé osoby.
Začnu nemocnicí. Ta neměla v prvních
poválečných letech pro svůj personál do-

statek ubytovacích kapacit. Mnohá děvčata umisťoval obecní úřad u soukromníků.
K nám poslali uklízečku Lídu, přestože
jsme byli pětičlenná rodina, z toho dva invalidé. Obývali jsme třípokojový byt bez
vodovodu, koupelny a s jedním suchým
WC. V podkroví byla malá světnička a tam
jsme museli Lídu ubytovat. Bylo to mladé
veselé děvče z Valašska a měli jsme ji rádi.
Často mě brávala s sebou do nemocnice,
kde jsem všechno prošmejdila. Tenkrát to
bylo možné. Nejvíc mě zaujala podzemní
spojovací chodba do kláštera a krásné kaple. Seznámila jsem se se sestřičkami a ty si
mě vesměs oblíbily. Zvláště sestra Ludgera, která odpočívá na místním hřbitově
i mladičká sestra Darja, která dosud žije.
Má 93 let, ale zdraví už jí neslouží. Samozřejmě Josefka s oslíkem, na kterém jsem
se i povozila. Byly tam i sestry německé
národnosti. Zvláště vzpomínám na jednu,
která měla ve svém kapsáři vždy nějakou
dobrotu. „Anyčka kom!“ a už ruka vylovila bonbónek, jablíčko nebo kousek čokolády. A to byla po válce velká vzácnost. Sestřičky také pořádaly pro děti z nemocnice
a některých chudých rodin mikulášskou
nadílku, na kterou mě po několik let zvaly. Od nich jsem dostala první pastelky (12
barev) a velmi pěkné knížky i omalovánky. Díky, díky i po letech! Do kaple jsem
chodila v neděli pravidelně, bylo tam hezky teploučko. Vzpomínám i na nádherný
varhanní koncert prof. Černockého a zpěv

jeho ženy, operní pěvkyně. To bylo později
v 50tých letech.
Také v nemocnici se mi moc líbilo
a přála jsem si v ní ležet. Když mě jednou
po jídle trochu bolelo bříško, bolesti jsem
tak zveličovala, až jsem se konečně do nemocnice dostala. Vyšetřoval mě primář

dr. Adámek a s úsměvem řekl: „Tak si tě
tu holčičko na pár dnů necháme.“ Výborná
strava, žádné injekce, návštěvy spolužaček
a pí. učitelky s dárky, před spaním pohádka a společná modlitba se spolupacientkami – to byl hotový ráj. Ani se mi domů
nechtělo. K panu primáři jsem pak chodila
hrát si s jeho dvěma malými dětmi. Bydlel ve vile, která dnes slouží postiženým.
Měl tam i soukromou ordinaci. Později se
do této vily přistěhoval i pan primář Vaňura s rodinou a další lékaři.
Úroveň albrechtické nemocnice byla
skutečně velmi dobrá po všech stránkách.
Patřila mezi nejlepší z celé republiky. To
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konstatoval i ministr zdravotnictví Plojhar, který ji v 50tých letech navštívil. Ale
pacienti z dlouhé chvíle i snad recese složili rozsáhlou báseň, v níž si dělali z léčení
legraci. Byla velmi vtipná, kolovala po nemocnici a dostala se i na veřejnost. Četli
to i lékaři a sestry. K nám domů ji přinesla
uklízečka Lída a já jsem ji četla mému nevidomému bratrovi. Nerozuměla jsem všemu (bylo to asi dobře), ale veršovaný závěr
mi utkvěl v paměti:
…pak přišel Adámek
a dal ho pod zámek.
Přišel Vaňura,
byl už mrtvola.
Přišel Nebeský,
dal ho na desky.
Přišel Gustav Knaps,
dal ho na kalfas.
S kalfasem pak z nemocnice
šup s ním do márnice.
Omlouvám se za svou paměť všem,
o kterých se píše. Oni to však brali s humorem, i když i takové případy se stávaly.
Mně pan doktor Nebeský vytrhl citlivě bolavý zoubek a mamince dokonce
v místních podmínkách úspěšně operoval
štítnou žlázu. Po přesídlení do pohraničí
se jí do roka utvořilo tzv. „vole“. Nebyla
jediná, kdo tady tímto onemocněl, poněvadž v našem kraji byl nedostatek jódu. To
se upravilo až celostátním jodizováním
kuchyňské soli. V nemocnici se mi nejvíc líbilo porodnické oddělení v přízemí.
V každém pokoji byla dvě lůžka pro rodičky a u každého nádherná postýlka s kytičkovými záclonkami. Ta byla pro novorozence. Porodnice fungovala až do r. 1949
a narodili se v ní i někteří místní občané.
Úplně prvním poválečným novorozencem v srpnu 1945 byla dcera ředitele školy

Magda Schmidtmayerová, která zde později učila jako pí. uč. Kalusová. Narodil
se zde pan Ing. Karel Handlíř, pan Pavel
Měrka a mnozí další. Když si můj tatínek
v r. 1948 otevřel na ulici Krnovská č. 2
trafiku, chodila jsem do nemocnice někdy prodávat noviny a časopisy. To jsem
měla příležitost kouknout se na miminka.
Ze zaměstnanců mi utkvěl v paměti „lapiduch“ Gustav Knaps, který je rovněž
pohřben na místním hřbitově. Nad prádelnou v budově, která se nyní opravuje,
bydlel správce Zdráhal s rodinou a pan

Antonín Horák s manželkou. Byl to úředník, ale především výborný varhaník, který až do konce života hrál v místním kostele. Jednu dobu vedl dětský sbor. Každou
neděli odpoledne jsme se scházeli na faře,
kde nás kuchařka za odměnu hostila výbornými koláči a bílou kávou. K paní
Horákové jsem také velmi ráda chodila.
Byla původem Němka. Krásně malovala
a vytvářela různá výtvarná dílka. Doba jí
ale nepřála. Po odchodu do důchodu museli Horákovi byt opustit a bydleli potom
na náměstí. Paní se dožila vysokého věku

a určitě se na ni budou někteří starší občané pamatovat. Manželé Horákovi měli dva
syny, Zdeňka a Antonína. Zdeněk v Brně
působil snad jako varietní umělec – kouzelník a Antonín byl výborný houslista.
Uměl hrát i na jiné nástroje, třeba na pilu.
Několikrát své umění předvedl i žákům
v místní škole. Oba často jezdili za svými
rodiči a se Zdeňkovými dětmi se kamarádil můj nejstarší syn. Léta 1946 – 1949
nebyla jednoduchá, ale svým způsobem
krásná. Ráda na ně vzpomínám.
Anna Tuhá

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Úspěch šachistů

V úterý 17. ledna 2017 proběhlo v Krnově krajské kolo školních 4 - členných družstev v šachu.
V kategorii 1. - 5. ročník, dosáhli naši žáci velmi cenného
úspěchu. V konkurenci 12 nejlepších škol Moravskoslezského
kraje se umístili na výborném 6. místě. Družstvo hrálo v perspektivní sestavě, která má šanci i v příštím roce: František Veselý, David Štilecz, Matyáš Grček, Matěj Vyležík a Jakub Přibyla.
Gratulujeme

Postup na MČR je jistý.

V sobotu 7. ledna 2017 proběhlo v Ostravě 3. kolo KP Grand
Prix. V kategorii do 8 let se člen našeho KTCM Matyáš Grček (ročník 2010), umístil na vynikajícím 3. místě, které mu
definitivně zajistilo postup na květnové MČR.
Gratulujeme

TJ Tatran rozšiřuje svoji činnost.

V pondělí 19. prosince 2016 se uskutečnila
mimořádná valná hromada TJ Tatran
M. Albrechtice z.s., ve věci založení mládežnického gymnastického oddílu.
Tento oddíl se schází na ZŠ cca 2 roky a není
nikde registrován. Vstupem do našeho TJ Tatran má v plánu rozšířit svoje aktivity a volnočasovou činnost svých 40 dětských členů.
Členové TJ Tatran souhlasí se vznikem nového gymnastického mládežnického oddílu
od 1. ledna 2017. Předsedou tohoto oddílu se
stává Katka Bugrisová, zástupkyní Radka Gavendová.
Přejeme malým gymnastům hodně hezkých
sportovních i společenských zážitků.
Lukáš Anton,
předseda TJ Tatran Město Albrechtice
— 19 —

Vánoční turnaj v kulečníku
V pondělí 26. prosince 2016 na 2. svátek vánoční proběhl v hospodě Pod lipami
v Městě Albrechticích turnaj v kulečníku
tzv. karambolu. Turnaje se zúčastnilo 12
hráčů, kteří byli rozlosováni do tří skupin
po čtyřech hráčích. Hrálo se systémem
každý s každým ve skupině do 100 bodů
a vítězové skupin si zahráli finálové utkání mezi sebou. Celkovým vítězem se stal
Radek Vydra z Hynčic, který ve finále porazil Zdenka Adamíka a Jiřího Zlámala.
Tento vánoční turnaj, který trval takřka
8 hodin, nabídl divákům skvělé výkony
a herní varianty jednotlivých hráčů. Poděkování patří panu Miroslavu Hrbáčkovi a všem, kteří se podíleli na tomto novém vánočním turnaji.
Martin Špalek, místostarosta

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Mikuláš naděloval hodným dětem
Ve středu 7. prosince 2016 se městem potuloval Svatý Mikuláš. Hledal nejhodnější děti, kterým by mohl nadělit sladkosti.
A jestlipak uhádnete, kde je našel? Samozřejmě v tělocvičně.
Tam na něj čekali nejmenší a nejšikovnější sportovci z oddílu
„Cvičení rodičů s dětmi“. Na pomoc si pozval anděly i čerty.

Za sladkou odměnu děti Mikulášovi poděkovaly, slíbily, že budou celý rok hodné a ve cvičení se budou hodně snažit. Pak
si společně všichni zatancovali a Mikuláš se s dětmi rozloučil.
Oddíl je dotován z grantu města Město Albrechtice.
Regína Hajná
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Winter classic 2017

Hokejový turnaj pod širým nebem má svého vítěze
Udeřily tuhé mrazy a zamrzl nám rybník Celňák. To byl impulz pro členy hokejového oddílu RED’S TJ Město Albrechtice,
kteří se vrhli do příprav hokejového turnaje Winter classic, jelikož v loňském roce se turnaj natolik vydařil, že nám tímto vznikla téměř povinnost turnaj pod širým nebem uspořádat. V sobotu
7. 1. 2017 v 08:00 hodin se sešli všichni hokejisti z řad amatérů
i registrovaných hráčů, kteří se utkali v celodenním tuhém mrazu
v hokejové aréně Celňák. Sešli se hráči od mladistvého až do důchodového věku, kteří dle rybnikářských pravidel rozhozem hokejek utvořili 6 družstev. Na prvním místě skončilo mužstvo :
ŠAŠCI - Blažek, Janko, Klepáček
CITRONCI - Mrozek J. Chovaniok J. šlor M.
NAKLEPANÝ ŘÍZEK – Švec L., Šperl H., Kmínek D.
PLEŠOUNI - Haleňák, Švec K., Fousek
STŘELCI - Bernatík, Tusis, Konečný, Měrka
PANTEŘI - Marek P., Opatřil, Mlčoušek.
Všichni hráči bojovali a nezastavil je ani mráz - 15°. Hokejky
se lámaly, led se štípal, ale na vše jsme byli připraveni. Hokejky
se půjčily a led nám celý den opravoval „rolbař“ Petr Kmínek.
Čaj, kafe, svařák, punč a zázemí své vyhřáté kotelny nám poskytla rodina Blažkova. Ledovou plochu nám i dětem odhrnul svou

4-kolkou Marek Florián a albrechtičtí hokejisti RED’S se postarali o zbylé pořadatelské povinnosti. Všem patří velké poděkování za pomoc při pořádání tohoto turnaje. Na Celňák se dostavil
i patriot albrechtického hokeje Antonín Svoboda st. a sám plnohodnotně zastoupil kteréhokoliv zmrzlého hráče. Za své nasazení
a odvahu „kovář“ obdržel ocenění nejstaršího hráče a poděkování za to, že jde příkladem naší mládeži. Ovšem nejlepším hráčem může být jen jeden a tím byl vyhlášen jeden z nejmladších
hráčů Michal Šlor, který svými blafáky vykoupal i tak zkušeného
brankáře jako je Jiří Bobr Žídek, který celý den bránil svou bránu.
Druhou branku statečně uzamkl Luděk Volek ml., který nezapřel
svou mrštnost z florbalových zápasů. Brankáři stáli a chvílemi leželi v bráně celý den a ještě pokrývali stovky střel – klobouk dolů.
Všem hráčům, pořadatelům, sponzorům, pomocníkům
a všem, kteří se podíleli a pomohli nám při konání turnaje Winter classic patří obrovské poděkování, protože bez Vás by to nešlo.
O finanční příspěvek na pořádání turnaje bylo požádáno město Město Albrechtice, jehož představitelům tímto předem děkujeme za poskytnutou podporu.
Hlavní pořadatelé
Libor Švec a Tomáš Blažek
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.

Akademie tradičního karate
Již v prvním roce působnosti Akademie tradičního karate TJ
Město Albrechtice v průběhu měsíců od dubna do listopadu roku
2016 se objevily úspěchy našich karatistů. V daném období jsme
se zúčastnili mnoha turnajů jak na národní, tak i mezinárodní
úrovni. Jsme velice rádi, že můžeme čtenářům prezentovat naše
úspěchy:

Dne 16. 4. 2016 se konal v Polsku (Oleśnica) IV. turnaj v tradičním karate. Na turnaji startovalo kolem 320 závodníků.
Otevřené mistrovství Opolského vojvodství v tradičním karate proběhlo 30. 4. 2016 ve sportovní hale ve městě Glucholazy
v Polsku. Celkem se mistrovství účastnilo 226 závodníků ze 17
klubů. Hlavním organizátorem turnaje byl Klub tradičního karate města Głuchołazy.
Na stupních vítězů stáli:
KATA - 8 - 9 let (9 kyu)
- 1. místo - Marie Kelemenová
- 3. místo - Karolína Janešíková
KATA - 10 - 11 let (9 kyu) - 1. místo - Tereza Kubiszová
KATA - 10 - 11 let (9 kyu) - 1. místo - Adam Sčensmý
KATA - 12 - 13 let (9 kyu) - 2. místo - Tomáš Veleba

Mezinárodního turnaje v tradičním karate - Valachia Cup
2016 ve Vsetíně se účastnilo 384 karatistů z České Republiky,
Polska, Slovenska a Ukrajiny. Chybět nemohli zástupci našeho
klubu.

miu - Silesia Cup 2016 v Polsku. Na turnaji startovalo kolem 400
závodníků.

3. kolo Národního poháru Bystřice pod Hostýnem proběhlo
11. 6. 2016.

Mistrovstvi ČR v tradičním karate - Zlín 2016 se konalo
1. 10. 2016.
Dne 5. 11. 2016 karatisté byli na mezinárodním turnaji VII.
Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Karate Tradycyjnym v Polsku. Na turnaji startovalo kolem 220 závodníků.
Na stupních vítězů stáli:
KATA - 10 - 11 let (9kyu) - 1. místo - Jan Šiška
KATA - 10 - 11 let (8kyu) - 3. místo - Matěj Jurčík
KATA - 10 - 11 let (8kyu) - 2. místo - Tereza Kubiszovă
KATA - 12 - 13 let (8kyu) - 3. místo - Tomáš Veleba
Všichni prokázali bojovného ducha a utkali se o medaile.
V tomto roce jsou před námi další mezinárodní mistrovství
v Kluczborku a Glucholazích v Polsku, proto nám držte pěsti!
I když účast v turnajích není nejdůležitější. Nejdůležitější jsou pro
nás tréninky, které se konají dvakrát týdně ve školní tělocvičně.
Srdečně zveme na tréninky i Vás! Více informací naleznete
na www.facebook.com/karateMestoAlbrechtice/


22. 5. 2016 byli karatisté na Mezinárodním turnaji v Byto-

Oddíl je podporován městem Město Albrechtice

Seminář karate v Městě Albrechticích
V sobotu 19. 11. 2016 proběhl v tělocvičně Základní školy Město Albrechtice seminář pod vedením národního instruktora a viceprezidenta České asociace tradičního karate Robina Bařáka

(5. dan). Seminář měl za cíl hlavně motivovat děti z místního klubu
a podpořit další rozvoj tradičního karate v Městě Albrechticích. Atmosféra byla skvělá, děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Za Akademii tradičního karate TJ Město Albrechtice, trenér Janusz Lydka

— 22 —

Klub stolního tenisu Město Albrechtice je opět nejlepší na okrese Bruntál
V roce 2016 jsme měli 25 členů, z toho 14 mládežníků a taky 3
členy ve věku nad 63 let.
V sezóně 2016/2017 hraje v pravidelných mistrovských soutěžích družstvo A v krajském přeboru I.třídy (KP I.) a družstvo B
v krajské soutěži (KS2B). Družstvo A ve složení Lukáš Sopčák,
Jaromír Vyvial, Štěpán Adamec, David Palivec a Gustav Santarius je po 11. kole na skvělém 2.místě jako nejlepší z našeho okresu. Na TJ Krnov máme náskok 15 bodů a před Slavojem Bruntál
dokonce 16 bodů. Druhé místo zajišťuje postup do DIVIZE, takže v jarních kolech se pokusíme o historický úspěch. Družstvo
B ve složení Gustav Santarius, Bohumil Bláha, Zdeněk Vyhňák,
Jan Hanzelka, Katarzyna Walo a Jan Chovaniok je na 11. místě a na jaře bude muset přidat, ať nejsou problémy se záchranou
soutěže.
V prosinci 2016 se v Horním Městě uskutečnil okresní přebor
jednotlivců, kde jsme dosáhli velkého úspěchu. Z celkového počtu
12medailí získali albrechtičtí hráči 7 medailí, když okresním přeborníkem v jednotlivcích se stal Lukáš Sopčák, na druhém místě
skončil Bohumil Bláha a na 3. místě Gustav Santarius. Katarzyna
Walo byla druhá v soutěži žen. Ve čtyřhře se okresními přeborníky stali David Palivec s Lukášem Sopčákem a na 3. místě skončili
Gustav Santarius se Štěpánem Adamcem. Poslední medaili získali
ve smíšené čtyřhře Štěpán Adamec s Katarzynou Walo.
Naši nejstarší hráči hráli dlouhodobou soutěž Bruntálskou
amatérskou ligu (9 družstev z celého okresu) a ve složení Zdeněk
Vyhňák (70 let), Jaromír Vyvial (68 let), Gustav Santarius a Štěpán Adamec ji celou vyhráli a získali nádherný putovní pohár.
Ve vánočním turnaji o přeborníka oddílu (21. 12. 2016) zvítězil
Lukáš Sopčák před Vítězslavem Kadlecem a Davidem Palivcem.
Vánoční turnaj žáků (22. 12. 2016) vyhrála Nikola Frančáková
před Vítkem Drahotušským a Michalem Kvasnicou.
Na vánočním turnaji v Hlince (30. 12. 2016) jsme obsadili
prvních pět míst v pořadí Adamec, Santarius, Kiška, Hanzelka
a Mačalík.
Turnaj hráčů nad 60 let hraný ve Vrbně pod Pradědem dne
7. ledna 2017 za účasti 30 startujících vyhrál už potřetí za sebou
Jaromír Vyvial, nejstarší účastník Jan Chovaniok obsadil krásné
6. místo.

Naši žáci se umísťovali v regionálních soutěžích jednotlivců
pravidelně na předních místech.
V 1. bodovacím turnaji v Horních Životicích (16. 10. 2016)
za účasti 22 startujících skončil Daniel Galuška na 3. místě a Nikola Frančáková na 5. místě.
V 2. bodovacím turnaji hraném v Bruntále (13. 11. 2016) se
z dvaceti startujících umístila Nikola Frančáková na 3.místě
a na 5.-8. místě Vítek Drahotušský a Michal Kvasnica.
Na 3. bodovacím turnaji v Horním Městě (4. 12. 2016) se na 5.8. místě umístily Nikola Frančáková a Františka Hudeczová, Michal Kvasnica vyhrál soutěž útěchy.
Náš provoz je stále náročnější na finance, hlavní položkou rozpočtu je nájem tělocvičny na Hašlerově ulici, cestovné k zápasům
a turnajům a taktéž předepsané míčky jsou stále dražší. Se současnými podmínkami v tělocvičně na Hašlerově ulici jsme spokojeni, ale jsme v nejistotě, jak to bude se školou dále. Do budoucna
bychom však chtěli mít své vlastní zázemí s možností trénování
v průběhu celého týdne, podobně jako to mají v Bruntále a Krnově.
Určitě bychom si to zasloužili za skvělou reprezentaci naší obce.
Velké poděkování patří městu Město Albrechtice za veřejnou
finanční podporu našeho KST a také drobným sponzorům. V neposlední řadě děkujeme všem trenérům, kteří trénují ve vlastním
volnu a samozřejmě zadarmo.
Gustav Santarius,, předseda KST
Krajský přebor 1
1. TJ Sokol Jezernice
2. KST Město Albrechtice
3. TJ Sokol Bludov
4. TJ Sokol Tovačov
5. EXITERIA KST Jeseník C
6. TTC Pramet Šumperk C
7. TJ Krnov
8. TJ Sokol Čechovice B
9. TJ Slavoj Bruntál
10. SK Kolšov
11. Sportovní klub Rakov
12. T.J. Sokol Olomouc-Neředín C
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FK Město Albrechtice z.s.

Nedávno začal rok 2017, ve fotbalové
sezóně 2016/2017 probíhá zimní přestávka. Ale naše mužstva ani v této přestávce
nezahálejí. Muži, hrající krajskou I. B třídu, zanedlouho začnou přípravu na jarní
část sezony a sehrají několik přípravných
utkání. Co se mládežnických týmů týče,

tak žáky a přípravku čekají halové turnaje
pod záštitou OFS Bruntál.
Na sklonku roku 2016 pořádal náš FK
již 21. ročník tradičního turnaje v nohejbale, jehož vítězem se stal tentokrát tým
pod názvem Štaflíci (Třemešná), kteří
ve finálovém boji porazili tým, který si

říkal ČVAK, ve složení Přemysl Fof, Lukáš
Včelný a Aleš Mlčoušek. Dalším tradičním
turnajem byl halový fotbalový turnaj
ve fotbale O pohár
starosty města Město Albrechtice. Tento 20. ročník vyhrál
tým pod názvem RIO MARE (Bruntál).
Náš FK skončil na 5. místě, poslední místo
uzavřeli naši dorostenci, kteří si toto klání
vyzkoušeli poprvé a určitě nasbírali cenné zkušenosti. Všem účastníkům těchto
turnajů děkujeme za předvedené výkony,
velmi příjemnou sportovní atmosféru
a našemu nestoru p. Josefu Ziklovi za vždy
perfektní organizaci.
Děkujeme všem našim sponzorům
za podporu, fanouškům a příznivcům našeho fotbalu za přízeň. Věříme, že nám ji
zachováte i nadále.
Dále velmi děkujeme městu Město Albrechtice, za veřejnou finanční podporu,
kterou můžeme podpořit a zajistit naši
mládež.
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK Město Albrechtice, z.s.

Golf Club v Městě Albrechticích
Golfová sezona 2016 skončila, a proto nastává doba ohlédnout se za jejím
úspěšným průběhem. V loňském roce
realizoval spolek Golf club Město Albrechtice rekordní množství aktivit,
v rámci nichž nabídl širokou paletu
sportovních a společenských událostí,
jak pro své členy, tak zejména pro občany města Město Albrechtice a regionu
Krnovsko. Podporou nám byla také aktivita místních občanů a našeho města,
kdy na akci (Podpora aktivního odpočinku ve Městě Albrechticích) byla poskytnuta dotace z rozpočtu Města Město Albrechtice. Sezona tradičně odstartovala sérií zimních turnajů v patování,
které hostila klubovna golfového klubu
na Zámecké ulici v Městě Albrechticích.
V průběhu zimního soustředění proběhlo několik turnajů jak pro děti, tak
pro dospělé. Po zimním lenošení a pilování golfové techniky bylo počátkem
dubna otevřeno venkovní hřiště s golfovou recepcí a rozšířenou terasou pro
návštěvníky hřiště, projíždějící cyklisty
i turisty využívající nový Městský turistický okruh. Ta návštěvníkům nabídne nejen posezení na terase s výhledem
na golfový areál, ale také letní občerstvení a hřiště pro děti s trampolínou.

Tradiční turnaje byly v loňském roce
obohaceny o pravidelné dětské soutěže,
speciální Den s golfem, tematické dny
u příležitosti Letních olympijských her,
mixované turnaje pro rodiče/prarodiče
s dětmi i pokus o stanovení českého rekordu v non-stop golfovém hraní, který nabídl golfový maraton. Pravidelné
dětské tréninky byly v neposlední řadě
obohaceny výukou s profesionálními
trenéry a také golfovým soustředěním
našich malých, nadějných golfistů.
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Věříme, že tato nabitá sezona byla
odrazem spokojenosti návštěvníků golfového areálu ve Městě Albrechticích,
který se dynamicky rozvíjí, a již se těšíme na pokračování v roce 2017.
Na závěr bychom rádi poděkovali
všem zapojeným občanům, členům, firmám, místním podnikatelům a také naší
obci, za podporu v roce 2016 a rádi Vás
všechny v roce 2017 opět srdečně uvítáme
v našem areálu.
Ing. Jan Metzl

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci lednu
Věra Mokrášová, Evagelia Michailidu,
Jaroslav Kubala, Helena Blažková, Pavla
Parchavá, Rudolfa Kostelná, Jiří Večeřa, Mgr. Olga Iliadisová, Oldřich Musil,
Zbyněk Píca, František Tomíček, Antonín
Glabazňa, Františka Jurčíková, Mgr. Jiří
Kropáč, Jaroslav Mánek, Rudolf Drabina, Ing. Hynek Vavera, Mária Menzelová,
Ladislav Maršálek, Stanislava Kozelská,
Anna Šlapáková, Jarmila Jelínková, Rad-

mila Gavendová, Marie Hrbáčková, Božena Skotálková, Alena Špalková, Lydie
Wolfová, Ilona Sigmundová, Emil Bužík,
Ludmila Křištofová
Jubilantům v měsíci únoru
Ludmila Jurečková, Eva Németová, Josef
Videcký, Jana Hrabušková, Zlata Koláčková, Šárka Bečicová, Božena Šebestová, Eva
Harmančinová, Lubomír Pindur, Růžena
Lindovská, Kamila Olchawská, Ing. Ivo
Vykopal, Antonín Syrový, Drahomíra To-

pičová, Bronislava Olexová, PaedDr. Jana
Pokorná, Miroslav Benko, Emília Štolovská, Ludmila Parmová, Vlasta Klapalová,
Věra Měrková, Anna Dlouhá, Libuše Stanislavová, Jindřiška Holasová, Jiří Mokroš, Jan Zaoral, Jaroslav Hýža, Jiří Měkýš,
Marie Koleňáková, Marie Sobotová, Ladislav Halász, Jan Hrbáček, Jiřina Kravczyková, Růžena Šerychová, Jiří Bukovský,
Zdenka Lexová, Ludmila Mužíková, Jenovéfa Sedláčková, Antonis Raptis

Termíny svatebních obřadů na rok 2017
Rada města Město Albrechtice schválila
termíny pro uzavírání manželství u matričního úřadu Město Albrechtice na rok
2017, a to dvě soboty v kalendářním měsíci, v časovém rozmezí od 10.00 hodin
do 14.00 hodin:
leden: 14. a 28.
únor: 4. a 18.
březen: 4. a 18.
duben: 1. a 22.
květen: 13. a 27.
červen: 10. a 24.

červenec: 15. a 29. srpen: 5. a 19.
září: 2. a 16.
říjen: 7. a 21.
listopad: 11. a 25. prosinec: 9.
Tyto termíny jsou dle zákona o správních
poplatcích osvobozeny od správního poplatku.
Za svatby konané mimo tyto termíny
(stanovené dny a hodiny schválené Radou města Město Albrechtice) se vybí-

rá správní poplatek 1.000 Kč dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Oddávající: starosta - p. Luděk Volek
místostarosta - p. Martin Špalek
členové městského zastupitelstva - p. Miluše Kaletová, Ing. Jitka Hanusová
Matrikářky: Vlasta Lednická a Jana Helienková

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. Andrea Polišenská, 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: Mgr. Iva Kmínková, tel.: 731 191 868
www.ranapecematana.webnode.cz
Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN, o. p. s.
Nemocniční 6, Město Albrechtice
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při
úkonech péče o vlastní osobu a osobní hygieně;pomoc při
zajištění chodu domácnosti – úklid, nákup, praní, žehlení,

pochůzky; zajištění stravy – donáška nebo dovoz obědů,
pomoc při přípravě a podání stravy; doprovod k lékaři,
na úřady aj.; odvoz v místě a nebo mimo místo bydliště.
Služba je poskytována od pondělí do neděle od 7:00 do 14:00
Služba je zpoplatněna – info: www.help-in.cz/pecovatelska-sluzba a nebo sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hančilová, Bruntál, tel.:
733 535 580
Romana Kotůlková, Město Albrechtice, tel.: 733 535 581
Romana Juráňová, tel.: 730 516 982
Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA KRNOV
Žáry 3, Město Albrechtice
Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním a zdravotním postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.krnov.charita.cz– záložka „Dům dobré vůle Žáry“
Kontaktní osoba: Lucie Zavadilová, tel.: 595 170 379
Lůžka sociální péče - poskytovatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
Nemocnice - Nemocniční 4, Město Albrechtice, 793 95
Pobytová sociální služba - péče o osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajistit
péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.szzkrnov.cz – záložka
„Pobytová sociální služba“
Kontaktní osoba: Bc. Vlasta Prokopová, tel.: 554 690 572
Chráněné bydlení– poskytovatel HARMONIE p.o.
B. Smetany 35, P. Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou, Město Albrechtice
Pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním
a vícenásobným postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Yvona Marečková, tel.: 731 692 321
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Rozpis svozů plastů, bio odpadů
a komunálního odpadu
Plasty (pytlový svoz) – poslední liché pondělí v měsících 2017
Svozy plastových pytlů firma provádí již od 5 hodin ráno!
leden
30. 1. 2017
červenec
31. 7. 2017
únor
27. 2. 2017
srpen
28. 8. 2017
březen
27. 3. 2017
září
25. 9. 2017
duben
24. 4. 2017
říjen
23. 10. 2017
květen
22. 5. 2017
listopad
20. 11. 2017
červen
19. 6. 2017
prosinec
18. 12. 2017
Poznámky: kontejnery s plasty o objemu 1100 l budou vyváženy v průběhu pytlového svozu

Bio – každý sudý týden od 3. 4. 2017
První svoz:

3. 4. 2017
4. 4. 2017
18. 4. 2017
19. 4. 2017
1. 5. 2017
2. 5. 2017
15. 5. 2017
16. 5. 2017
29. 5. 2017
30. 5. 2017
12. 6. 2017
13. 6. 2017
26. 6. 2017
27. 6. 2017
10. 7. 2017
11. 7. 2017
Poznámky: termíny svozů v listopadu budou upřesněny.

24. 7. 2017
7. 8. 2017
21. 8. 2017
4. 9. 2017
18. 9. 2017
2. 10. 2017
16. 10. 2017
30. 10. 2017

25. 7. 2017
8. 8. 2017
22. 8. 2017
5. 9. 2017
19. 9. 2017
3. 10. 2017
17. 10. 2017
31. 10. 2017

NÁDOBY NA BIOODPAD JSOU ODVÁŽENY V ROCE 2017 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.

SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V MĚSÍCÍCH 2017
 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
 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
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle 8.00 – 12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte
na tel.: 554 690 111 (nemocnice Krnov)

Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí 7.45 – 12.00 13.00 – 16.45
Středa
7.45 – 12.00 13.00 – 16.45
Pátek
12.30 – 14.15

Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů
v nemocnici:
Ortopedie
Út
8.00 – 12.00 tel.: 554 690 518

Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Středa
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Pátek
12.30 – 14.00

Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 15.00 tel.: 554 690 518

tel.: 554 637 360, starosta 777 781 191,
místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Poruchová telefonní čísla městského úřadu
– kabelová televize a internet 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
– veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
– svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí 554 637 399 Adámková
– vodovodní řad 731 157 690 Berkovec
Informace o nalezených psech najdete na stránkách města
www.mesto-albrechtice.cz v sekci městský úřad – nalezení psi.
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
Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8.00 – 12.00
Sobota
8.00 – 10.00
tel.: 554 653 065

13.00 – 17.00

Sběrný dvůr, tel.: 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10.
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek:
13:00 hod – 18:00 hod
Sobota:
8:00 hod – 12:00 hod
Zimní provoz: od 1. 11. do 31. 3.
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek:
13:00 hod – 17.00 hod
Sobota:
8:00 hod – 11:00 hod
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)

Gynekologie
Po, Čt 7.00 – 12.00

13.00 – 15.00

tel. 554 690 522

Interní ambulance
St
8.00 – 11.30

12.30 – 15.00

tel. 554 690 518

Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková, tel.: 554 652 206
Pondělí12.30 – 15.00 16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Úterý 7.30 – 12.00
Středa 7.30 – 12.00
Čtvrtek10.00 – 12.00 13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pátek 7.30 – 12.00
MUDr. Leona Tobiášková, tel.: 554 652 183
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Úterý 13.00 – 17.00 17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Středa 10.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek 8.00 – 11.30
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
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá 8.00 – 12.30

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

13.00 – 16.30

13.30 – 17.00
13.30 – 16.00
13.30 – 17.00
13.30 – 16.00
13.30 – 16.00

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. 2017.
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