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Vážení spoluobčané,
zima nám ubíhá mílovými kroky a v podstatě jsme si ani nestihli všimnout, že vůbec byla.
Sněhu a s ním spojených radovánek jsme si o vánocích neužili,
ale v posledních letech to tak prostě je. Smutné je, že teplé počasí
nepřineslo sníh ani na naše hory a zimní sportovní výbava zůstala zaprášená doma v regále. Snad nám další průběh zimy dovolí
vytáhnout naše lyže, sáně, brusle a jiné. Snad budeme mít ještě
možnost užít si zimních sportů a pohádkové atmosféry, kterou
nám skýtá zasněžená zimní krajina.
Závěr roku 2015 proběhl ve strašném shonu hlavně proto,
že bylo nutné dokončit výstavbu Výjezdového centra hasičské
a záchranné služby Město Albrechtice. Stavba byla financována z evropských fondů a od počátku ji provázela spousta problémů a změn. Vše se nakonec podařilo vyřešit a profinancovat,
což bylo jednou z mnoha podmínek – kompletní dokončení
v roce 2015. Dnes se můžeme pochlubit zajímavou stavbou, která
ukončila naše mnohaleté úsilí. Vzpomínám na období, kdy jsme
v roce 2007 započali s opravou historické budovy naší hasičárny. Vyměnili jsme okna, částečně zrekonstruovali topení a když
jsme přemýšleli, co opravíme dál, tak bylo konstatováno, že nejlepší by byla úplně nová požární zbrojnice. To byl první impulz
a pro nás výzva. Také si dobře pamatuji, když kluci, kamarádi
a přátelé od záchranky vstoupili do kanceláře s prosbou, zda by
naše město mohlo vyvolat jednání s krajem ohledně společného projektu. Musím dnes dodatečně poděkovat Zastupitelstvu
Města Albrechtic z období 2006-2010, které bez okolků schválilo
financování projektové dokumentace pro obě složky, aniž bychom měli vyjádření a souhlas kraje. Někdy se riskování vyplatí
a v tomto případě to platí dvojnásob. Dílo je hotovo, hasiči a záchranáři se dočkali důstojného zázemí a krásného pracovního
prostředí. Za sebe jim chci popřát, ať budova slouží svému účelu.
Za nás občany bych si ovšem přál co nejméně výjezdů, protože
víme, že houkačky záchranky a hasičů nepřináší většinou dobré
zprávy.
V závěru roku 2015 jsem si předsevzal, jelikož jsem poučen
lety minulými, že budu věci pracovní i soukromé řešit tak, abych
měl více času na občany a zejména mám na mysli spoluobčany
starší, protože ti si zaslouží naší větší pozornosti. Že věci budu
řídit postupně, s rozvahou, bez stresu, neboť jak praví učitel národů „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“ Opak je
však pravdou. Řítí se na nás spousta legislativních změn, na které je třeba reagovat, dotační tituly, které je třeba využít. Sedím
za stolem a hromadím spoustu dokumentů, potřebných k tomu,

abychom byli úspěšní. Snažím se využít všech možností, jež posunou naši obec zase o krok dál. Pak následuje obíhání úřadů
a spousta jednání více či méně produktivních. Hned 5. ledna byl
ukončen termín příjmu žádostí do operačního programu životního prostředí, kde jsme podali žádost na dostavbu kanalizačního řadu ve vilové čtvrti. Zmiňuji se o tom hlavně z důvodu termínu, protože začátek roku bývá i bez toho velmi náročný a času
na přípravu velmi málo. V době, kdy všichni užívali pohody vánočních svátků, my jsme společně s agenturou Hrat překonávali spoustu byrokratických nástrah a kupili dokumenty, aby vše
bylo 5. ledna úspěšně předáno. Do konce měsíce musíme odevzdat žádost na výstavbu cyklostezky do Třemešné a současně
s tím pracujeme na projektovém záměru našeho Linhartovského
zámku. Uvidíme, co dalšího nám přinese rok 2016, jak budou
nastaveny podmínky pro čerpání dotací. My, starostové, víme, že
nejlepší by bylo celý balík evropských dotací rozdělit mezi obce
dle počtu obyvatel, ale tak to není a ani to podle pravidel EU
nelze. Musíme se přizpůsobit mnohdy nesmyslným nápadům
úředníků a vymýšlet, jak dosáhnout dobrého hodnocení žádosti a tím i následné financování. Další úskalí dotací je v tom, že
když dílo zrealizujeme a vy si myslíte, že to skončilo, tak opak je
pravdou. Dalších 5 následujících let trvá tzv. udržitelnost projektu a každý rok se musí podat zpráva. Jen pro představu tokových
zpráv připravujeme ročně zhruba 15.
Závěr roku byl poznamenán jedním nezdařeným zasedáním zastupitelstva, kdy se stalo to, že nebyl schválen program,
zasedání bylo rozpuštěno, aby bylo rychle svoláno na úplný závěr roku, protože pro chod města bylo nezbytně nutné, aby byl
schválen rozpočet na rok 2016. Hektický nebyl tedy jen průběh
celého roku, ale i jeho závěr. Hodnocení práce úřadu, mé práce
a výsledky celoročního úsilí kolektivu přednesu na únorovém
zasedání Zastupitelstva Města Albrechtice dne 24.února. Každý
ze členů zastupitelstva i já osobně i pan tajemník, který zhodnotí chod úřadu, pod jehož pravomoc spadá, budeme mít dost
času se řádně připravit, abychom neopomněli některou z aktivit
zmínit. Chci se věnovat hodnocení nejen investic, ale i činnosti
našich spolků a sdružení, práce kolektivu Linhartovského zámku a všech, kteří se na výsledcích podíleli. Tímto zvu všechny občany a ty, kteří mají zájem vyslechnout si, co jsme vykonali v roce
2015 a co nás všechno čeká v roce 2016. Děkuji všem za spolupráci v roce 2015.
Luděk Volek,
starosta města
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 18. 10., 29. 12. 2015)
15/11/208 vzalo na vědomí
zápis z 10. zasedání zastupitelstva města konaného 16.9.2015

ci z OP ŽP na akci: „Dostavba kanalizačního systému města Město
Albrechtice – I. etapa“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

15/11/209 schválilo
program 11. zasedání zastupitelstva města.

15/11/300 odmítlo
nabídku na odkoupení pozemku p.č. 900, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 6457m2 v k.ú. Valštejn, za cenu
obvyklou od Zemědělského podniku Rázová, státní podnik v Likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy.

15/11/210 schválilo
změnu rozpočtu města Město Albrechtice roku 2015 - rozpočtové opatření č. 11/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 2 941 865,- Kč a výdajů
zvýšení o 1 791 080,- Kč, financování se snižuje o 1 150 785,- Kč.
15/11/211 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice
č. 3/2015
Plán hospodářské činnosti: náklady
12 777 850,00
zvýšení o
390 825,00
Celkem náklady:
13 168 675,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
8 941 913,00
zvýšení o
670 904,00
Celkem výnosy:
9 612 817,00
Ztráta
3 555 858,00
15/11/212 stanovilo
měsíční odměny nově zvoleným neuvolněným zastupitelům
města od 1.12.2015 za výkon funkce člena Zastupitele města
ve výši 600,-Kč/měsíc.
15/11/213 schválilo
dotaci ve výši 576.453,08,-Kč z rozpočtu obce na financování
spolupodílu v rámci projektu Nákup dopravních automobilů pro
JPO a pověřit starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje.
15/11/214 schválilo
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
15/11/215 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 54.400,-Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Město Albrechtice pro rok 2015 a pověření starosty podpisem
smlouvy.
15/11/217 schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BR/28/e/2015/JJ uzavřené mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28. října, 702 18 Ostrava IČ 00095711 a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/11/218 schválilo
smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava, na umístění telekomunikační sítě na pozemku p.č. 61, k.ú. Město Albrechtice, vyměřeného GP za cenu 1000,Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/11/219 schválilo
uzavření smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 s firmou HRAT,
s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec na vypracování žádosti o dota-

15/11/301 odložilo
bod volby předsedy Finančního výboru do příštího zasedání
zastupitelstva.
15/13/235 vzalo na vědomí
zápis z 12. zasedání zastupitelstva města konaného 16.12.2015.
15/13/236 schválilo
program 13. zasedání zastupitelstva města.
15/13/237 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2016 včetně rozpočtů fondů dle předloženého materiálu v členění na příjmy ve výši
51 551 455,- Kč a financování 13 488 808,- Kč a výdaje ve výši
65 040 263,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové
členění (paragraf).
15/13/238 schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016
v celkové výši 6 717 000,- Kč, kdy příspěvek na provoz pro Mateřskou školu Město Albrechtice na rok 2016 je stanoven ve výši
1 977 000,- Kč a příspěvek na provoz pro Základní školu Město
Albrechtice na rok 2016 je stanoven ve výši 4 740 000,- Kč.
15/13/239 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2016 ve výši
394 580,- Kč v členění:
příspěvek sdružení I/ 57
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
příspěvek Euroregion Praděd
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Mikroregion Krnovsko
FK Avízo Štít Albrechtic
Celkem:

18 000,00
80 000,00
18 000,00
168 580,00
12 000,00
43 000,00
55 000,00
394 580,00

15/13/240 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti
sportovní a kulturní v roce 2016 ve výši 1 000 000,- Kč.
15/13/241 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v sociální
oblasti v roce 2016 ve výši 400 000,- Kč.
15/13/242 schválilo
investiční transfer Službám obce Město Albrechtice s.r.o.
v roce 2016 ve výši 500 000,- Kč.
15/13/243 schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2016.
Náklady na rok 2016 v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši
12 362 117,- Kč a výnosy ve výši 11 462 053,- Kč, ztráta ve výši
900 064,- Kč.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 18. 10., 29. 12. 2015)
15/13/244 schválilo
aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020 dle přílohy.
15/13/245 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 - rozpočtové opatření č. 12/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 031 503,- Kč, financování snížení o 11 993 838,- tis. Kč, výdaje sníženi o 10 962 335,Kč.
15/13/246 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice
č. 4/2015
Plán hospodářské činnosti: náklady
13 168 675,snížení o
- 125 698,Celkem náklady:
13 042 977,Plán hospodářské činnosti: výnosy
9 612 817,snížení o
- 105 696,Celkem výnosy:
9 507 121,Ztráta
- 3 535 856,-

15/13/247 schválilo
volbu předsedy finančního výboru veřejným hlasováním
15/13/248 zvolilo
Paní Marii Michálkovou předsedkyní finančního výboru.
15/13/249 schválilo
termíny jednání Zastupitelstva města na rok 2016:
14 ZM 20. 01. 2016
15 ZM 24. 02. 2016
16 ZM 23. 03. 2016
17 ZM 20. 04. 2016
18 ZM 18. 05. 2016
19 ZM 22. 06. 2016
v 7. a 8. měsíci ZM neplánujeme (letní prázdniny – dovolená)
20 ZM 21. 09. 2016
21 ZM 19. 10. 2016
22 ZM 23. 11. 2016
23 ZM 14. 12. 2016
Martin Špalek,
místostarosta

Návštěva partnerských Komprachtic
Jak už bývá tradicí na sklonku roku, tak i v pátek 13. listopadu 2015 odpoledne odjelo autobusem od radnice v Městě
Albrechticích čtyřicet občanů do polských Komprachtic. Mezi
účastníky zájezdu byli nejen místní, ale také občané Hynčic,
několik zastupitelů města včetně starosty a místostarosty.
Po úvodních slovech dlouholetého organizátora partnerství
Janka Przywary a starosty Luďka Volka byla minutou ticha
uctěna památka dlouholetého starosty gminy Komprachtice
Pawla Smolarka, který v létě podlehl vážné nemoci. V hrubých
rysech byla načrtnuta spolupráce na rok 2016, kdy se mají zapojit do vzájemných akcí také školská zařízení (mateřská i zá-

kladní škola) a mělo by se také uskutečnit setkání podnikatelů
obou měst a navázat další spolupráce. Navzájem jsme si předali
dary. Nejvíce překvapen byl Janek Przywara, když dostal veliký dort v podobě zeleného sumce, který upekla paní Masopustová. Poté jsme šli položit kytici a zapálit svíčku na hrob
a uctít památku Pawla Smolarka. Při následné volné zábavě se
jedlo, pilo, tančilo a dobrá nálada nás neopouštěla. Domů jsme
se vraceli až po půlnoci. Touto cestou děkujeme panu řidiči
autobusu za bezproblémovou cestu tam i zpět.
Martin Špalek,
místostarosta

—3—

Rozsvícení vánočního stromu v Hynčicích
Ani nevlídné počasí nepřekazilo malou odpolední slavnost,
která se uskutečnila ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v Hynčicích.
Pozdě odpoledne se u budovy bývalé pošty sešlo ještě více občanů, než v loňském roce. Konalo se zde již druhé rozsvícení vánočního stromu, které bylo obohaceno o vstoupení pěveckého sboru
Berušky z mateřské školy v Městě Albrechticích. Děti zazpívaly

přítomným divákům několik známých písniček a koled. Po setmění byl vánoční stromeček slavnostně rozsvícen a vystupující
děti za předvedený výkon dostaly malý balíček s dobrotami.
Martin Špalek ,
místostarosta

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
V pátek 27. listopadu 2015 proběhl na náměstí v Městě Albrechticích vánoční jarmark s tradičním rozsvícením vánočního stromu. Letos probíhal jarmark už od dopoledních hodin, aby si mohli nakoupit
nejen místním občané, ale i ti, kteří jezdí ráno k lékaři nebo po nákupech a odpoledne už tady nejsou. Ve stáncích se nabízely tradiční
vánoční výrobky, zabíjačkové pochoutky, frgále a nechybělo svařené
víno a punč. Odpoledne patřilo kulturnímu programu, ve kterém vystoupili žáci místní základní školy, základní umělecké školy a mateřské školy se svými tanci a písničkami. Po sedmnácté hodině se
slavnostně rozsvítil vánoční strom. Letos však čekalo na všechny pří-

tomné a hlavně na děti veliké překvapení. Na náměstí přijel nádherně
osvětlený kamion a v něm byl ukrytý Santa Klaus i se svou družinou
elfů, kteří měli připravený program pro děti a rozdávali balíčky plné
sladkostí. Pro tuto příležitost město připravilo 300 balíčků. Na konci tohoto vydařeného dne rozzářil oblohu ohňostroj. Chci poděkovat
všem lidem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu a ukončení akce.
Dále panu Michalu Frankovi z Města Albrechtic a firmě MO & DOP
Int. s. r. o. pana Manfreda Schnaubelta z Dolních Povelic.
Martin Špalek,
místostarosta

—4—

Vánoční koncert s ohňostrojem
Tradičně na konci roku pořádalo město ve spolupráci
s místní římskokatolickou farností Vánoční koncert, který se
uskutečnil v pondělí 28. prosince 2015. Všichni, kdo navštívili
kostel Navštívení Panny Marie v Městě Albrechticích, mohli
od 16 hodin slyšet koncertní duo Olga Procházková - František Šmíd a zaposlouchat se do skladeb hudebních velikánů
W. A. Mozarta, J. J. Ryby, J. S.Bacha a dalších. Sopranistka
Olga Procházková patří k sólistům Slezského divadla v Opavě

a František Šmíd, který je rodák z Krnova, umělecky působí
v Brně.
Po ukončení koncertu byl připraven velkolepý ohňostroj,
na který se přišla podívat spousta občanů nejen z našeho města. Poděkování za krásnou projekci i za bezpečné odpálení patří
panu Milanu Crhákovi.
Martin Špalek,
místostarosta

Změna u místního poplatku za odvoz komunálního odpadu v roce 2016
Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo dne 18.11.2015
na svém 11. zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které
byl rozšířen okruh osvobozených osob od poplatku a dále byla
upravena odpovědnost za placení poplatku u nezletilých osob
a u osob, kterým byl jmenován opatrovník spravující jeho jmění.
Osvobozené osoby na základě novelizace zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích jsou následující:
- osoba umístěná do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- osoba umístěná do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
- nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
o poskytnutí sociální služby, nebo
- osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Nad rámec zákona zastupitelé osvobodili od výše uvedeného
poplatku:
- osoby po dobu pobytu ve vazbě a ve věznici,
- děti do tří let věku.

Poplatník je povinen doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti (neplatí u osvobození dětí do 3 let věku a poplatníky umístěné v chráněném bydlení
na území města Město Albrechtice).
Zásadní změnu přináší možnost vyměření všech místních
poplatků (zejména u místního poplatku za odvoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa) u nezletilých osob.
S účinností od 1. ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl
plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění.
Vznikne-li takové osobě nedoplatek na místním poplatku, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného
zástupce nebo opatrovníka a po těchto osobách bude poplatek
také vymáhán.
Doporučujeme tedy všem, kdo platí poplatek za nezletilé osoby a osoby, kterým byl jmenován opatrovník spravující
jeho jmění, aby jej zaplatili včas v termínu. U poplatku za odvoz komunálního odpadu je poplatek splatný za I. pololetí
do 15.2.2016 a za II. pololetí do 15.8.2016. U poplatku za psa je
splatnost do 15.2.2016.
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je zveřejněna
na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz v oddílu předpisy města , OZV.
Ing. Věra Vaverová,
referent finančního odboru
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Řidiči pozor !!!
V blízké době dojde k úpravě přednosti v jízdě křižovatky ulic
Nemocniční a Opavické v Městě Albrechticích. O připravované
změně a jejím důvodu byli občané informování ve Zpravodaji č.
4 v roce 2015. Změnu místní úpravy přednosti v jízdě zmiňované
křižovatky schválilo zastupitelstvo města na svém 10. zasedání
dne 16.9.2015 pod číslem usnesení 15/10/204. Začátkem prosince
loňského roku Městský úřad v Krnově, odbor silničního hospodářství, vydal rozhodnutí, ve kterém navrhovanou úpravu schválil. Vlastní úpravu svislého dopravního značení bude realizovat
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Jindřichov.
Dle sdělení vedoucího střediska p. Bednaříka byly již dopravní

značky objednány a po jejich dodání, v případě vyhovujících klimatických podmínek, budou namontovány. Řidiče přijíždějící
ke křižovatce bude na změnu přednosti v jízdě upozorňovat informační cedule většího rozměru. Apeluji především na domácí
řidiče, kteří, jak je zvykem, jezdí už po paměti a případné změny
ve svislém dopravním značení na komunikacích ve své obci neregistrují. Změna úpravy přednosti jízdy je patrná z přiložených
obrázků. Proto závěrem ještě jednou řidiči pozor!!!
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Nový stav
- vyznačení přednosti

HLAVNÍ
VEDLEJŠÍ

Pronájem rybníka „Celňák“
Informujeme občany a rybáře, že rybník Celňák byl pronajat
Českému rybářskému svazu, a to na základě pachtovní smlouvy od 1.12.2015. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na úřední
desce města. O pronájem podali žádost dva zájemci, z nichž jeden
následně od pronájmu odstoupil. Pronájem je uzavřen na dobu
určitou 10 let. O pronájmu rozhodla rada města na své 17. schůzi dne 18.11.2015 pod číslem usnesení 15/17/388. V souvislosti

s pronájmem je taktéž mimo jiné povinností nájemce řádně se
o rybník a jeho blízké okolí starat, a to včetně sečení trávy kolem
břehů a udržování čistoty. Podle sdělení vedení Českého rybářského svazu je rybník již zarybněn a možnost lovu ryb je stanovena od 1.5.2016.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník
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Co se mění od ledna 2016?
Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních
věcí.
DŮCHODY
Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně předčasných
starobních důchodů, důchody
invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně),
vdovské, vdovecké a sirotčí.
Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z2400 Kč na 2440 Kč). Procentní výměra
důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách
důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.
Důchodci proto dostanou v únoru jednorázový příspěvek1200 korun navíc.

(v roce 2015)na 9900 korun, minimální hodinová mzda se zvýší
z 55Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč.
Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní
dobu 40 hodin vzroste u zaměstnance, který pobírá invalidní
důchod, z 48,10 Kč za hodinu(v roce 2015)na 55,10Kč za hodinu,tedy na 9300Kč za měsíc.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:
• první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015)
• druhá redukční hranice činí 1351 Kč (1331 Kč v roce 2015)
• třetí redukční hranice činí 2701 Kč (2662 Kč v roce 2015)

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Od ledna 2016 vzroste minimální mzda o 700 korun z 9200 Kč

Bc. Jiří Boháček
Zdroj: mpsv.cz

Stavební úřad
Představu o tom, jak vypadá cihla, střešní taška, okno nebo
trám, má skoro každý stavebník. Termín „stavební povolení“
nebo „souhlas“ je však pro hodně z nás zahalený do určitého
tajemna.
Není se čemu divit, stavební úřady nemusí inzerovat ani
popisovat své produkty či služby. Mají velkou výhodu – ten,
kdo je potřebuje, musí zajít za nimi, anebo si někoho na získání
stavebního povolení zajistit.
NAVŠTIVTE STAVEBNÍ ÚŘAD
Jednou ze základních věcí je dobrá komunikace se stavebním úřadem. Je dobré před zakoupením pozemku navštívit
stavební úřad.
Dotazem u stavebního úřadu si můžete ověřit, zda je vámi
zamýšlený pozemek vůbec zastavitelný a jaké regulační podmínky pro jeho zástavbu budou platit.
Návštěvou stavebního úřadu si ověříte reálnost vašeho stavebního záměru na zamýšleném pozemku a vyhnete se tak například situaci, že jste již pátý vlastník pozemku, který je ale
reálně pro daný účel nezastavitelný.
Požadavky stavebního úřadu následně můžete srovnat se
svými očekáváními. Pokud pro účel komunikace se stavebním
úřadem zvolíte osobu (klidně i v důchodovém věku), která se
značnou část svého života věnovala problematice staveb, pak

se může jednat o určitou výhodu. Má velké zkušenosti, zná
„obvyklá stanoviska stavebního úřadu“ a může vám tak ušetřit
spoustu času. Přesto ani takto „znalá“ osoba nemusí vždy prorazit se všemi vašimi požadavky, protože se snaží jít nejjednodušší formou k cíli a obdobných klientů má hodně.
Obecnou pravdou je, že každý stavíme rodinný dům jednou poprvé. Bohužel na to hřeší hodně dodavatelů a jejich prostředníků. Záleží pouze na našich vyjednávacích schopnostech
a umění získat ty správné lidi na svou stranu.
Z prvních setkání se stavebním úřadem získáte představu,
zda je možné na předpokládaném pozemku realizovat vaši
představu.
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
• Navštivte stavební úřad a zjistěte reálnost vašeho záměru.
• Vyjednejte si podmínky pro vaši stavbu. Jednejte věcně
a zdržte se arogance.
• Snažte se společně najít kompromis.
Věříme a přejeme vám, aby vámi vybraný stavební pozemek
splňoval vaše představy a zároveň stavební záměr vyhovoval
i stavebnímu úřadu z hlediska stavebního zákona a územního
plánování.
Ing. Dušan Vopelka,
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Služby obce Město Albrechtice informují
V roce 2016 dochází k navýšení ceny stočného takto:
VODNÉ

STOČNÉ

CELKEM

Rok 2015

41,69 Kč

36,51 Kč

78,20 Kč

Rok 2016

41,69 Kč

40,68 Kč

82,37 Kč
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SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ
Děti, máte chuť si zasoutěžit? Chcete vyhrát hezkou cenu? Tak hurá do toho!

Městská knihovna Město Albrechtice vyhlašuje
soutěž pro dětské čtenáře

KDO TO VÍ, ODPOVÍ
Soutěž proběhne v období ledna až května 2016 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 2016)
2. Výpůjčka nejméně 1 knihy měsíčně
3. Plnění kvízových otázek
Bližší informace k soutěži a kvízové otázky získáte v městské knihovně.

Co dělají zahrádkáři
Žijeme v těsném spojení s přírodou, a tak jsme v říjnu uspořádali
poslední členskou schůzi minulého roku, zhodnotili jsme svou práci
a zahrádkářský rok jsme ukončili taneční zábavou.
Při hodnocení jsme konstatovali, že byly splněny všechny úkoly,
které jsme si dali do plánu. Chtěli jsme pomoci zahrádkářské osadě
a zajistili jsme finance z fondu veřejné podpory. Částka však zůstala
nevyčerpaná, což nás velice mrzí.
I na rok 2016 máme v plánu výstavu rukodělných prací, a výstavu
zahrádkářských výpěstků, opět vyhlásíme soutěž Rozkvetlé město
a v průběhu roku chceme podniknout dva zájezdy. Všechny naše
akce budou obsaženy v kalendáři kulturního a sportovního dění
na rok 2016, který vydá městský úřad.
Když jsme v minulých letech objížděli a obcházeli město, aby-

chom hodnotili okna, balkony, terasy a zahrady, byli jsme odkázáni
jen na to, co jsme viděli z ulice. Víme, že za hradbami živých plotů
a často i zdí se skrývají krásná zákoutí, která by také zasloužila ocenění. Proto chceme v letošním roce soutěž trochu obměnit a obracíme se na občany, kteří se chtějí zúčastnit soutěže i s těmito skrytými
poklady, aby nás kontaktovali. Dohodneme se na termínu návštěvy,
pořídíme fotodokumentaci a objekty budou zařazeny do hodnocení.
Kontaktní telefonní čísla : V. Zahradníková
776 426 440
R. Gavendová
776 745 487
Z. Šlagorová
554 652 916
Těšíme se na spolupráci se všemi občany v průběhu celého letošního roku, ať půjde o výstavy, soutěže, zájezdy nebo taneční zábavy.
Z.Šlagorová, jednatelka

Mateřská škola informuje
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE ANEB OD ADVENTU DO VÁNOC
Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Proto pojďme
a zastavme se společně aspoň na chvíli v tomto předvánočním čase,
v době očekávání, zda přijde Ježíšek a přinese dětem
i nám vysněná přání.
Jak to všechno začalo?
„Baňkování“ - v základní škole si děti dle vlastní fantazie ozdobily vánoční baňky
Předvánoční atmosféra dýchala na děti v mateřské škole ve všech
jejich prostorách. Vánoční výzdoba, zdobení stromečků, výroba řetězů, masky čertíků a Mikulášků, dopisy pro Ježíška
a slavnostní Štědré dopoledne.
Adventní čas jsme zahájili vystoupením pěveckého sboru „Berušky“při rozsvěcování vánočního stromu v Hynčicích a na jarmarku
s pásmem vánočních koled.
4. prosince přišel na návštěvu Mikuláš s čertem a samozřejmě
s bohatou nadílkou, na kterou děti netrpělivě čekaly.
Pro rodiče jsme připravili vánoční tvořivé dílny s možností vyrábění ozdob, svícnů a věnců.
7. prosince „Vánoční stromeček pro zvířátka“ v zámeckém parku
na Dubím vrchu. Tuto akci si pro nás připravila Základní škola Hašlerova, společně s Lesy ČR a Českým svazem ochránců přírody Měs-

to Albrechtice. Děti poznávaly stopy zvířat, skládaly puzzle, zhlédly
vyrábění krmítek. Odměnou pro ně bylo pohoštění a obdržení medaile „Moudré sovy“ od paní Aleny Křištofové.
15. prosince - vánoční putování „Mrazík v ledovém království“
v duchu tance a her. Rodiče svým dětem vytvořili pěkné a nápadité
masky, za což jim patří poděkování.
„Ježíškova dílna“ – v základní škole Hašlerova děti prožily příjemně strávený čas, v podobě vyrobených dárků a občerstvení.
Ve spolupráci se základní uměleckou školou byl pro děti připravený výchovný koncert zaměřený na poslech, poznávání hudebních
nástrojů v duchu vánočních písní a koled.
16. prosince jsme prožili společně Štědré dopoledne. Za poslechu
vánočních koled, které se linuly celou školkou, nám p. kuchařky připravily slavnostní menu s bohatým rautem cukroví. Paní učitelky se
postaraly o krásnou výzdobu nejen třídy, ale i stolování, aby tak dětem zpříjemnily slavnostní oběd. Poté nastalo velké překvapení, kdy
děti pod vánočním stromečkem našly spoustu dárků. Vždyť není
nic krásnějšího než rozzářená dětská očka, která svítí jako vánoční
hvězdičky a jejich úsměvy ve tvářích, když se jim alespoň jedno přání pod stromečkem splní.
Bc. Dagmar Lapuníková, ředitelka MŠ
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Mateřská škola informuje
OCENĚNÍ ZA PEDAGOGICKOU PRÁCI V MŠ
Každým rokem u příležitosti
Dne učitelů vyhlašuje Moravskoslezský kraj – krajský úřad, odbor
školství, mládeže a sportu oceňování pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení. Naše
mateřská škola navrhla na toto
ocenění p. učitelku Miroslavu
Včelnou za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Za celý kolektiv zaměstnanců a dětí můžeme říci jen to, že
za dosavadní úspěšnou a uznávanou práci ve školství, lidskou
kvalitu si naše paní učitelka Mirka zasluhuje toto veřejné ocenění
a poděkování.
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY aneb DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Jako každoročně si řada rodičů klade otázku, zda je jejich dítě
připravené pro vstup do základní školy, zda zvládne výuku čtení,
psaní, počítání… Ani letos to nebude jinak. Vždyť „dobrý start“
hned zpočátku má vliv na mnohé i v budoucnosti. Nepříjemný
prožitek neúspěchu se odráží nejen na přístupu dítěte ke školní
práci, ale může ovlivnit i celkové uplatnění v dalším životě. Proto
je velmi důležité problém školní zralosti nepodceňovat.
V letošním školním roce 2015/2016 naši MŠ navštěvuje pět dětí,
kterým byla odložena docházka o jeden rok z důvodu školní nezralosti (fyzické, psychické či sociální.) Pro tyto děti máme připraveny
speciální aktivity pod názvem „Těšíme se do školy,“ kde se snažíme
rozvíjet především smyslové vnímání, motoriku, myšlení a řeč. Tyto
funkce podporujeme běžnými, nenáročnými cvičeními a hrami zaměřenými na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, prostorové
a pravolevé orientace, dále provádíme aktivity na rozvoj paměti, pozornosti, myšlení, řeči či matematických představ. Důraz také klade-

me na hrubou a jemnou motoriku, která je jedním z nejdůležitějších
předpokladů pro zvládnutí psaní. Neuvolněná, nerozcvičená ruka
pro psaní spolu s nesprávným držením psací potřeby a nesprávným
sezením může dítě od psaní nejen odradit, ale způsobit i další nemalé obtíže. Děti plní úkoly hravou formou a maňásek Všeználek je rád
odměňuje pochvalou, pohlazením či nějakou mlskou.
Nakonec bych chtěla dodat, že rodiče, kteří požádali o odložení
školní docházky pro své dítě, by měli počítat s tím, že odklad není
jen „ulehčením,“ ale také určitým závazkem vůči dítěti, že mu pomohou jeho obtíže překonat. Práce s dítětem není starostí navíc, ale
vrátí se nám v podobě radosti ze hry a společného prožívání úspěchů. Věřím, že čas a péče věnované dítěti v předškolním věku se
ukládá jako do banky a začíná se vybírat nejen po nástupu do školy,
ale i v období dospívání, dospělosti.
Bc. Pavlína Šlorová,
učitelka MŠ

—9—

Mateřská škola informuje
ZÁBAVNÉ HRY SE SLOVÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY

Řeč je významným nástrojem, který my lidé užíváme k tomu,
abychom navazovali vzájemné kontakty, dovídali se nové informace, sdělovali si myšlenky, podělili se o své pocity, otevírá nám cestu
do světa vědění a lidí.
Každé dítě přichází na svět s vrozenou schopností naučit se mluvit. Dětí, které mají problémy v oblasti komunikace a správné výslovnosti, však přibývá. Naše mateřská škola spolupracuje léta s klinickou logopedkou z Krnova PaedDr. Stodůlkovou, jež provádí každých
14 dní u dětí za přítomnosti rodičů nápravu řečových poruch a vad.
Pravidelné logopedické chvilky jsou součástí každodenního progra-

mu jednotlivých tříd MŠ. Rovněž věnujeme zvýšenou pozornost logopedické prevenci, a to tak, že děti, které vykazují potřebu podpory
řečového vývoje, pracují individuálně, nebo v menších skupinkách
pod vedením logopedické preventistky. Hravou a především zábavnou formou pomocí rozmanitých dechových, relaxačních a grafomotorických cvičení se snažíme předcházet nesprávné výslovnosti
a pozdějším řečovým vadám. Naším cílem je vést děti ke spontánnímu mluvení a podněcovat u nich chuť k mluvení, což je nezbytné pro
jejich další životní vývoj.
Leona Tuhá, učitelka MŠ

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A JDEME DO FINÁLE
Poslední listopadový týden 2015 se všichni žáci 8. B třídy sešli
u školních dílen, kde na nás čekaly zbrusu nové stoly a nářadí. Hned
jsme se chytli příležitosti a vyzkoušeli v rámci projektového dne
vybavení jako první. Nejdříve jsme byli paní učitelkou seznámeni,
jak se na nových stolech pracuje, a pak jsme přiřadili ke každému
pracovnímu místu příslušný počet nového nářadí.Poté dívčí skupiny pokračovaly v práci na stojánku na ubrousky a chlapci měli
dokončit dřevěné hrábě. Nové nářadí se nám testovalo moc dobře.
Práce nám šla pěkně od ruky a za pár hodin měli všichni hotovo.
Paní učitelka nás s našimi výrobky vyfotila a zdokumentovala také
celý průběh našeho počínání. Tyto fotky jsme pak vložili do portfolií, které jsme tvořili v závěru projektového dne. Portfolio každého
žáka obsahuje kromě fotek dotazník, do kterého jsme zapsali, co se
nám při práci dařilo, co jsme se nového naučili, co bychom mohli
příště udělat lépe a jak jsme spolupracovali v týmu. Nakonec jsme
vložili pracovní postup a technický výkres. Práce na výrobku nás
bavila a vykonali jsme ji moc dobře. Jsme rádi, že nám bylo toto
vybavení v rámci projektu Výzva č. 57 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0187
„Tvoříme v dílnách“) poskytnuto a těšíme se, že zde vyrobíme ještě
spoustu krásných věcí.
Foto Radka Žlebčíková, text Anna Veselá 8. B
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NAVŠTÍVILI JSME ALBRECHTICKÉ SENIORY
Děti ze základní školy se rozhodly zpříjemnit adventní čas
albrechtickým seniorům krátkým vystoupením plným hudby
a tance.Hned na úvod se ujala slova naše malá moderátorka Karmela Hošková. Poté do plně obsazené společenské místnosti nastoupil pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Glötzerové. Když
zazněly známé české koledy, dali se do zpěvu i babičky a dědečkové.Vzápětí program oživily moderním tancem Aneta Poláková

a mistryně ČR Patricie Michálková. Tóny vánočních melodií vykouzlila na flétnu děvčata z 3. B. Nechyběla ani básnička.Potěšit
albrechtické seniory jsme chtěli nejen naší přítomností, ale také
malými dárečky, které připravily děti ze školní družiny společně s vychovateli.S přáním krásných a spokojených Vánoc jsme se
po příjemném odpoledním setkání rozloučili.
Foto Marie Kulichová, text Alena Honajzerová

PRAPODIVNÉ KAPALINY A FYZSHOW
Škola se počátkem listopadu zapojila do fyzikální soutěže, kterou uspořádal Nadační fond Nabla. Název soutěže zněl „FyzShow
s kapalinami“. Soutěž byla určena pro žáky ZŠ a nižších ročníků
víceletých gymnázií.Pro letošní rok pořadatelé vybrali téma KAPALINY. Soutěžit mohly tří až pětičlenná družstva. Vybraný tým
ve (Martina Němcová z 9. A, Michaela Moravcová z 9. B, Michal
Šlor a Jiří Mlčoušek z 8. B a Matěj Juráň z 6. B) si vedl opravdu
skvěle. Nejprve jsme natočili video, které muselo zábavnou formou popularizovat fyziku kapalin.Celkem jsme soutěžili s pěti
pokusy a byla to zábava. Nejprve jsme sestavili ovocný galvanický
článek, ve kterém kapalina z ovoce přenášela elektrony, které oživily kalkulačku. Představili jsme vodu jako mistra v deformaci
světla, využili jsme k tomu fyzikálního jevu - lom světla.Pohráli jsme si s magnetickou kapalinou, kterou jsme si speciálně pro
soutěž objednali z Ameriky. Tam slouží k přepravě paliva v raketoplánech.Poslední pokus byl věnován Nenewtonovské kapalině
a její schopnosti zviditelnit zvuk. Video jsme odeslali na adresu
nadačního fondu Nabla pod názvem „Prapodivné kapaliny“.Celkem se sešlo přes 30 videí a my jsme patřili mezi 7 škol v celém
Moravskoslezském kraji, které postoupily do finále. Hodnotila
se fyzikální správnost provedeného pokusu + správné vysvětlení
předváděného jevu. Způsob prezentace, zábava, show.V prosinci
jsme se tedy rozjeli do Ostravy. Všechny týmy finalistů musely
společně se svým vyučujícím fyziky zopakovat své vystoupení
z videa naživo před porotou a ostatními soutěžícími. Albrechtický tým se umístil na krásném 3. místě. Všichni jsme si finále užili

a těšíme se na další soutěž. Moc bychom chtěli poděkovat panu
kameramanovi Karlu Knappovi a paní ředitelce za pomoc při realizaci soutěže.
Foto Regína Hajná,
text Michaela Kubiszová
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Okénko do městské kroniky
V minulém příspěvku k historii Albrechtic jsem se zmínil
o lékárníkovi panu Vinc. Rob. Vidimském, který sepsal historii našeho města do roku 1848 z pramenů, které neznám.
Čerpal-li z některé německé kroniky nebo odjinud, nevím. Ale
musím zde zmínit práci dalšího zájemce o historii albrechtic
a tím byl učitel zdejší měšťanské školy a také vedoucí knihovny
pan Josef Vrbata, který doplnil historii našeho města do roku
1945. Jen krátce se zmiňuje o dění před druhou světovou válkou a končí osídlením města českým obyvatelstvem. Je pravděpodobné, že čerpal z některé německé kroniky. Poslední – pátý
svazek německé kroniky psal až do roku 1938 učitel albrechtické Hauptschule karl Hanisch. Do roku 1957 kronika v obci vedena nebyla. Od tohoto data až do roku 1967 psal obecní kroniku Josef Vyhlídal. Když jsem v roce 1952 nastoupil na zdejší
školu, pan Vrbata už zde nebyl. Snad působil jako učitel nebo
jako farář Čs. církve husitské – jímž byl – někde jinde.
V roce 1957 jsem získal na národním výboru svazek listin
s popisem historických událostí v našem městě, které – podle
sdělení p. učitele J. Matouška, který s J. Vrbatou na zdejší škole
učil – uspořádal a sepsal J. Vrbata. Celý tento elaborát jsem
do obecní kroniky přepsal a nyní z něho čerpám.
Důležitou roli v osídlování jesenického pomezí a Osoblažska sehrál olomoucký biskup Bruno, který byl lenním pánem
mnoha držitelů panství a dvorů v našem kraji. Významným
pánem byl Dětřich Hubert Broda, který jako vůdce biskupských vojsk provázel v roce 1254 Přemysla Otakara II. Na křížové výpravě proti pohanským Prusům. Za své služby dostal
od biskupa panství Fulštejn a Rudoltice, od krále pak panství
Albrechtice a polskou Branici. Provázel krále i v boji na nešťastném Moravském poli v roce 1278. Broda vybudoval
u Osoblahy pevný hrad Fulštejn.
V roce 1261 povýšil Přemysl Otakar Opavsko na samostatné knížectví a dal je v léno nemanželskému synu Mikulášovi. Dlouholeté spory o vládu nad knížectvím vedly nakonec
k odtržení části knížectví opavského a k vytvoření knížectví
krnovského, kam patříly i Albrechtice.
Husitské hnutí nezanechalo zřetelnějších stop v našem kraji. Husité sice táhli od Nisy přes Osoblahu a Třemešnou, které
poplenili, dále pak přes Cukmantl do Hlucholaz. Albrechtice
ušetřili, rovněž tak Frývaldov (Jeseník), tamní farář byl prý
stoupencem Mistra Jana.
V těchto časech vládli albrechtickému panství Stošové
z Kounic. Znamenitou osobou byl Jiřík Stoš, současník Jiřího
z Poděbrad, kterého podporoval v dlouhém klání s uherským
Matyášem Korvínem. Dokonce v roce 1469 působil jako vyjednavač mezi Jiříkem a Matyášem v Olomouci.
Po smrti Jiřího z Poděbrad a nástupem Vladislava Jagellonského na český trůn přešel krnovský kníže Jan ze služeb Matyáše na stranu Vladislavovu. Spojil se s Jiřím Stošem a dalšími
loupeživými pány a pod heslem „lépe je vesele loupiti než poctivě živu býti“ veliké nájezdy činili do statků biskupa vratislavského.
Matyáš se vypravil do Slezska ztrestat zrádce a lupiče. Přitáhl k Albrechticím, zbořil hrad a obec vypálil. Krnovský kníže
Jan byl zajat a Krnov také vypálen. Jiří Stoš zachránil život, ale
ztratil panství. Jen jméno hory „Hradní Poruba“, na níž hrad
stával, a vesnice Burkvíz pod horou připomínají jeho dávnou
slávu.
Po Jiřím Stošovi se stalo albrechtické panství majetkem
pánů Makrotů ze Studnice. Na žádost Adolfa Makroty povýšil
král Vladislav II. roku 1492 Albrechtice na město a udělil mu
mnohá privilegia. Město dostalo svůj znak a pečeť, která nesla
latinský nápis: Sigillum civitatis Olbersdorfensis 1585.
Znak ukazuje horní polovinu divokého muže, který drží
v levé ruce vytrženou jedli i s kořeny. Po ramenou mu slývá
dlouhý vlas, na hlavě má věnec zelených listů. O původu znaku
není žádných zpráv.

Soudní okres Olbersdorf /Albrechtice/
V roce 1776 byly Albrechtice povýšeny na municipální město, to jest město s vlastním soudnictvím, nezávislým na vrchnosti. Dekret císařovny Marie Terezie však nestačil vejít v platnost. Její nástupce a syn Josef II. vydal nařízení, že města,
která nemají finanční prostředky na platbu vlastního syndika
– soudního úředníka - , zůstanou pod pravomocí vrchnostenských soudů.
Z toho důvodu začal okresní soud v Albrechticích působit
až v roce 1850. Kancelář soudu se nacházela na starém zámku.
V roce 1869 se soud stěhuje do budovy na náměstí, v níž byla
i věznice pro tři vězně. Současně zde začíná působit i notář pro
soudní okresy Albrechtice a Osoblahu. Za připomínku stojí
i skutečnost že na náměstí stál i sloup hanby neboli pranýř.
Pod pravomoc soudu patřily následující obce:
Linhartovy (Geppersdorf): 323 obyv.
Krásné Loučky (Schönwiese): 320 obyv.
Kobylí (Kohlbach): 114 obyv.
Hošťálkovy (Gotschdorf): 567 obyv.
Bressel, české jméno nezjištěno: 520 obyv.
Hejnov (Heindorf): 424 obyv.
Hynčice (Heinzendorf): 1236 obyv.
Holčovice (Hillersdorf): Ober Hil. 299 obyv., Nieder Hil.
1385 obyv.
Jelení (Hirschberg): 580 obyv.
Komora (Kammer): Alt Kam. 387 obyv., Neu Kam. 156 obyv.
Křížová (Kreuzberg): 270 obyv., Kříž. Hütte 66 obyv.
Spálené (Kuttelberg) 1562 obyv.
Dlouhá Ves (Langendorf): 514 obyv.
Dlouhá Voda (Langwasser), Alt LW 142 obyv., Neu LW 50
obyv.
Nová Ves – Česká Ves (Neudörfel): 467 obyv.
Rudíkovy (Reigelsdorf) Alt Reig. 387 obyv., Neu Reig. 114
obyv.
Opavice (Tropplowitz): Trop. město 174 obyv., Trop. ves 248
obyv.
Burkvíz (Burgwiese): 212 obyv.
Valštejn (Wallstein): Klein Wal. 89 obyv., Gross Wal. 511
obyv.
Ztracená Voda (Verlorenwasser): 247 obyv.
Albrechtice (Olbersdorf): Al. město 1036 obyv., Al. ves 1409
obyv.
Žáry (Oberschaar) 37 obyv.
Biskupice (Bischfswalde): 67 obyv.
Na vysvětlenou: pod správu obce Linhartovy patřily i Krásné Loučky a Kobylí a pod správu obce Opavice patřil i Burkvíz.
Když Marie Terezie prohrála válku o Slezsko s Pruskem,
nová hranice rozdělila obce Opavici, Linhartovy, Krásné
Loučky a Chomýž mezi Rakousko a Prusko. Hranicí se stala
řeka Zlatá Opavice (Gold Oppa), Albrechtice se staly pohraničním městem.
Některé shora jmenované obce po válce zcela zanikly –
např. Dlouhá Ves a Křížová. Také počty obyvatel jsou v mnoha
případech nesrovnatelné.

— 12 —

Z němec. knihy Jägerndorfer Schulbezirk
přeložil a poznámkou doplnil Josef Vyhlídal

Okénko do městské kroniky

Vánoce na naší škole
Poslední měsíc v tomto roce se nesl v duchu Vánoc. Začalo
to výrobou krásného betlému, který žáci již v listopadu vyráběli
v hodinách Pv ze slaného těsta a přírodnin, aby ho mohli vystavit
na vánočním jarmarku v Městě Albrechticích. V pátek 4. prosince
přišel do naší školy hodný Mikuláš, zlý čert a krásný anděl. Mikulášskou besídku již několik let organizuje a částečně financuje
babička naší žákyně paní Stanislava Skukálková. Všichni žáci
dostali nadílku, i ti méně hodní, protože krásně přednesli Mikulášovi připravenou básničku.
Naše škola se také podílela společně s ČSOP a Lesy ČR na organizaci úspěšné akce pro děti s bohatým programem – Vánoční
stromeček pro zvířátka, která se konala 7. prosince v Zámeckém
parku Město Albrechtice.Tato akce měla velkou účast – děti z MŠ
a ZŠ Město Albrechtice a také přijeli žáci ze ZŠ Karlovice. Děti
poznávaly stopy zvířat, skládaly puzzle lesní zvěře, vyráběly jedlé
ozdoby pro zvěř a těmi potom vyzdobily smrk v parku. Každá
třída si společně zhotovila krmítko, které si odnesla do školy,
a tak mohou děti za oknem své třídy přikrmovat a pozorovat ptáky celou zimu. Nakonec bylo občerstvení s teplým čajem a každý
účastník obdržel medaili ze slaného těsta v podobě sovy.
10. a 11. prosince se v naší škole konaly dopolední vánoční dílny pro děti místní MŠ. Malým dětem se u nás moc líbilo, vyrobily
si několik vánočních ozdob a dostaly také pohoštění – vánočku,
kterou pekli naši starší žáci. Za týden se konaly znovu dvě vánoční dopolední dílny, tentokrát pro děti 1. ročníku ZŠ Opavická
1. Děti vyráběly vánoční dekorace a přání, psaly dopis Ježíškovi
a na závěr také dostaly pohoštění. Aby ani dospělí nepřišli zkrát-

ka a užili si vánoční atmosféry a všeho, co naše učitelky připravily, pozvali jsme veřejnost na Ježíškovu dílnu, která se konala
v odpoledních hodinách 17. a 18. prosince. Všichni návštěvníci si
vyrobili vánoční ozdoby z papíru, slaného těsta, sádry a přírodnin, dostali malé pohoštění a odnášeli si nejen své výrobky, ale
i příjemně prožitý vánoční čas.
Děti se nejvíce těšily na poslední školní den v kalendářním
roce, protože se tradičně na naší škole konají vánoční besídky.
Mladší žáci upekli perníčky, starší sami připravovali pohoštění,
celou školou zněly koledy a nesla se vůně vánočního cukroví. Děti
se ale hlavně těšily domů, tam teprve budou ty pravé Vánoce.
Mgr. Nataša Richtárová,
statutární zástupce školy
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Spolek Valštejn

Spolek Valštejn, který vznikl před třemi lety, stále pokračuje
ve své činnosti. V roce 2015 jsme postoupili v budování informačních tabulí na Valštejně. V pořadí druhou tabuli jsme osadili
v květnu a tematicky je zaměřená na „Významné stavby a památky“. Akce byla opět realizována za finanční podpory města Město Albrechtice. Tabule se nachází na obecním pozemku u bývalé
fary a již neexistujícího kostela sv. Františka Xaverského. Další
tabule, kterou jsme v roce 2015 vybudovali, je tzv. Spolková tabule. Je tvořena ze dvou částí – z informační prosklené nástěnky
a z části nesoucí Spolkový znak Valštejna. Umístěna je u křižovatky na Ztracenou Vodu.
Vyhlášení Spolkového znaku Valštejna proběhlo k 1. lednu
2016. Jeho věcný návrh vypracoval archivní inspektor Mgr. Květoslav Growka ze Státního okresního archivu Jeseník. Znak je
koncipován podle historických vazeb a heraldických a vexikologických parametrů platných pro obecní symboly.
Jednou z hlavních a dnes již pravidelných činností spolku je
obnova venkovských a místních tradic. V dubnu byla již tradičně zahájena sezóna Velikonočním okruhem přes obě valštejnská
údolí, které se také zúčastnil pan místostarosta města Martin
Špalek. V květnu se konalo dětmi nabité upalování čarodějnic a stavba májky na Valštejně, kterou se zejména obrovským
úsilím Jana a Martina Šišky podařilo ubránit, a tak mohlo také
proběhnout poprvé její kácení. V září se uskutečnila pouť z Valštejnu ke kostelu Panny Marie Pomocné nad Zlatými Horami.
V listopadu za nádherného počasí proběhla drakiáda, uvařila se
kotlíková vaječina a údolím prošel lampiónový průvod. Na tuto
akci, které bylo přítomno více než 50 osob, dorazili také účastníci z Dlouhé Vody a dokonce i z Vrbna pod Pradědem. Na Štědrý

den jsme vyzdobili zvěři nedaleký krmelec a užili si dva nádherné
ohňostroje. Na konci roku jsme si nechali vyrobit trička s vyšitým
Spolkovým znakem Valštejna.
V prosinci se podařilo navázat jeden významný kontakt, a to
s panem Josefem Beranem. Poustevník, žijící v minulosti v hájence na Ztracené Vodě, Vlastimil Beran, byl jeho prastrýcem. Dle
předběžné domluvy by pan Josef Beran měl v roce 2016 Valštejn
navštívit a podívat se, kde jeho prastrýc žil a poustevničil.
Všechny podstatné informace o činnosti spolku najdete
na webových stránkách www.valstejn.cz, kde je již také vyvěšen
plán pravidelných akcí na rok 2016. V jednání pro rok 2016 je
rovněž vyčištění kříže v lesích nad Dlouhou Vodou, který připomíná úmrtí významného krnovského občana Conwalla Spatziera v těchto místech. 21. května letošního roku tomu bude již 113
let. Tato akce by měla proběhnout společně s Muzeem ve Zlatých
Horách.
Rovněž si na webových stránkách můžete prohlédnout nový
valštejnský znak a přečíst si k němu kompletní legendu. V sekci
Deník akcí pak najdete spoustu fotografií z loňského roku. A máte-li zájem dostávat informace o dění na Valštejně mezi prvními,
napište nám na e-mail valstejn@centrum.cz.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhají
a podporují naši činnost. Stále budeme rádi, ozvou-li se nám lidé,
kteří v minulosti na Valštejně žili, mají fotografie, pohlednice
nebo zajímavé vzpomínky a pomohou nám tak skládat historii
valštejnských údolí.
Za Spolek Valštejn
Robert Kořínek, předseda

Informace občanům
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Město Město Albrechtice zavádí prodej jehličnatého paliva pro občany města.
Palivo pochází z městských lesů a je k dispozici v areálu bývalých Sběrných surovin za parkem Bedřicha Smetany.
Prodej bude probíhat podle pořadí přijatých objednávek do výše těžebních možností a po předchozí dohodě
s odborným lesním hospodářem p. Jakubem Ručkou (tel. 606 453 471),
který bude přijímat objednávky a zajišťovat prodej.
Cena je stanovena radou města na základě nákladů výroby ve výši 650 Kč včetně DPH za prostorový metr.
Odvoz si zajišťuje kupující na vlastní náklady.
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TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
PŘEREGISTRACE TJ TATRAN HYNČICE
18. 12.2015 byla provedena u Rejstříkového soudu v Ostravě
přeregistrace TJ Tatran Hynčice na TJ Tatran Město Albrechtice
z.s. (zapsaný spolek). Nové stanovy, které byly součástí úředního
výkonu, byly stylizovány tak, aby staronovému subjektu navždy

připomínaly dlouholetou tradici Tatranu Hynčice. Změna názvu
byla projednána v roce 2015 na schůzi klubu důchodců v Hynčicích a následně na veřejné schůzi občanů Hynčic.
TJ Tatran Město Albrechtice

Výtah ze stanov
Tělovýchovná jednota Tatran Město Albrechtice, z.s.
I. Základní ustanovení
TJ Tatran Hynčice je spolkem, jehož historie sahá až do roku 1948, kdy byl spolek založen.
Svoji činnost obnovil v roce 1993 na základě registrace stanov TJ. Tatran Hynčice
Ministerstvem vnitra ČR dne 19.01.1993 pod č.j. VSC/1-17837/93-R
Po rektifikaci občanského práva, transformaci občanských sdružení na spolky a nabytí účinnosti nového občanského
zákoníku je od 1.1.2014 spolkem ve smyslu § 214 a násl. Zákona 89/2012 Sb.
Občanský zákoník, a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L12632.
Název spolku je Tělovýchovná Jednota Tatran Město Albrechtice.
Ve zkrácené podobě je používána zkratka TJ Tatran Město Albrechtice.
Sídlem TJ Tatran Město Albrechtice je nám. ČSA č.p. 10, 793 95 Město Albrechtice
TJ bylo přiděleno IČ: 47656336

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŠACHU
V úterý 12.ledna se v SVČ Méďa v Krnově uskutečnil Krajský přebor družstev základních škol o postup
na MČR. Pořadatelství tohoto významného turnaje bylo
svěřeno našemu KTCM. Z okresního kola postoupila do
krajského finále dvě družstva, a to ZŠ Janáčkovo náměstí
Krnov a ZŠ M. Albrechtice, jejichž hráči jsou členy našeho Krajského tréninkového centra mládeže. V konkurenci
10 nejlepších družstev Moravskoslezského kraje jsme byli
velmi úspěšní. Krnovskému družstvu se podařilo prolomit
dlouholetou nadvládu „Beskydské šachové školy“ a svým
2. místem, o kterém se rozhodlo po tuhém boji až v 9. kole,
si zajistilo postup na mistrovství České republiky. Obrovský úspěch dokresluje i 4. místo žáků ZŠ M. Albrechtice
–Janis Raptis, Tomáš Grček, David Stilecz, Lukáš Přibyla
a František Veselý.
Ing. Karel Handlíř,
sekretář ŠO Tatran
Poř. Družstvo
Part.
1 5.ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
9
2 ZŠ Janáčkovo nám. Krnov 9
3 4.ZŠ Frýdek-Místek
9
4 ZŠ Město Albrechtice
9
5 ZŠ a MŠ Píšť
9
6 ZŠ Zelená Ostrava A
9
7 ZŠ 1. máje Havířov
9
8 ZŠ a MŠ Dětmarovice
9
9 ZŠ a MŠ Vrchní Opava
9
10 ZŠ Zelená Ostrava B
9

+
9
8
7
6
1
3
3
3
1
0

=
0
0
0
0
4
1
1
1
0
1

0
1
2
3
4
5
5
5
8
8

Body MP
32 18
29½ 16
29 14
25½ 12
13½
6
13
7
13
7
11
7
8
2
5½
1

CO ČEKÁ MLADÉ ŠACHISTY
6. 2. 2016
20. 2. 2016
27. 2. 2016
5. 3. 2016
12. 3. 2016
19. 3. 2016
26. 3. 2016
9. 4. 2016
16. 4. 2016

Grand – Prix Havířov
VC Vrbna – závěrečné vyhodnocení
Zostaň szachowxm mistrzem – Prudnik
Zostaň szachowym mistrzem – Prudnik
Zostaň szachowym mistrzem – Prudnik
Krajský přebor družstev mladších žáků – F.M. (2 družstva postupují na MČR)
Okresní přebor mládeže – M. Albrechtice
Grand- Prix Dolní Benešov – závěrečná
Krajský přebor družstev – starší žáci (2 družstva postupují na MČR)
Lukáš Anton, Předseda TJ Tatran
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FK Město Albrechtice z.s.
V úvodu roku 2016 a kalendářně zimních měsících, probíhá fotbalová přestávka před jarní částí sezóny 2015/2016. Ale
ani v této pauze naše mužstva nezahálejí a některá již zahájila
přípravu trénováním v tělocvičnách, některá využívají „mírné“ zimy k trénování na víceúčelovém hřišti. V měsících leden
až březen se tradičně účastníme v kategoriích přípravky, žáků
a dorostu halových turnajů pod záštitou OFS Bruntál či halových turnajů pořádaných jinými kluby.
V mládežnických mužstvech k výrazným změnám nedochází. V mužstvu našich mužů došlo ke změně na postu trenéra
a vedoucího mužstva. Trenérem je nově p.Dorňák a vedoucím
p.Vích. Tímto výbor FK děkuje odchozímu trenéru p.Hrdličkovi a asistentu p.Vojtěškovi za odvedenou práci a přeje mnoho
sportovních úspěchů v dalším sportovním životě. No a od nového vedení mužů se očekává minimálně udržení v I.B třídě.
Toto vše se samozřejmě neobejde bez podpory našich sponzorů, kterým moc děkujeme. Za veřejné finanční podpory dě-

kujeme městu Město Albrechtice. Díky těmto podporám jsou
financována mužstva mládeže.
Na sklonku roku 2015 náš FK uspořádal již tradiční turnaje
v nohejbale a fotbale. Nohejbalový turnaj - již 20. jubilejní ročník,
kterého se zúčastnilo 20 týmů, vyhrál tým ŠTAFLÍCI z Třemešné. V rámci tohoto tradičního turnaje je třeba také vyzvednout
tým pod názvem AMATÉŘI (ve složení Jakub Kras, Radim Turek a Miroslav Olejniczak), který se v dvacetileté historii zúčastnil
jako jediný tohoto turnaje pod stejným názvem a ve stejném složení již po osmnácté. Štěpánského turnaje ve fotbale se zúčastnilo
8 mužstev a zde si vítězství odvezlo mužstvo SO Bruntál.
Do jarní sezóny přejeme všem týmům úspěšný vstup a jen
ty nejlepší výsledky. Našim příznivcům a fanouškům děkujeme
za přízeň a všem přejeme pevné zdraví v tomto novém roce.
Za FK Město Albrechtice
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK

KST Město Albrechtice je nejlepší na okrese Bruntál
Stolní tenis se v Městě Albrechticích hraje již 44 let. Počátky
sahají do roku 1972, kdy jsme hrávali ve staré tělocvičně zemědělské školy, a to až do otevření nové tělocvičny. Od roku 1980
jsme dva roky hráli v místní nemocnici, několik sezón se hrálo
v nově postavené tělocvičně obce a od roku 2003 hrajeme v budově ZŠ na Hašlerově ulici. Současný klub stolního tenisu (KST)
zde trénuje a hraje svá mistrovská utkání. V roce 2015 jsme měli
18 členů, z toho 11 mládežníků a taky 2 členy ve věku nad 65 let.
V sezóně 2015/2016 hraje v pravidelných mistrovských soutěžích družstvo A v krajském přeboru I.třídy (KP I.) a družstvo B
v okresním přeboru. Družstvo A ve složení Sopčák Lukáš, Vyvial Jaromír, Adamec Štěpán, Santarius Gustav a Muroň Antonín
je po 13.kole na skvělém 4.místě jako nejlepší z našeho okresu.
Na Slavoj Bruntál máme náskok 7 bodů a před TJ Krnov dokonce 10 bodů. Další oddíly z okresu TJ Rýmařov, Sokol Horní
Životice a Sokol Vrbno hrají o soutěž níže v KP II. Družstvo B
ve složení Bláha Lubomír, Cyprich Jiří, Hanzelka Jan, Drahotušský Vítek a Chovaniok Jan vede okresní přebor a postoupí
do KP II.
V prosinci 2015 se v Bruntále uskutečnil okresní přebor jednotlivců, kde jsme dosáhli velkého úspěchu. Vítězem soutěže
jednotlivců se stal Lukáš Sopčák před Jaromírem Vyvialem.
Čtyřhry vyhrála naše dvojice Vyvial-Sopčák a 3.místo obsadila
dvojice Santarius-Adamec. Výsledek - čtyři medaile pro náš oddíl - ukazuje na sílu albrechtického KST.
Ve vánočním turnaji o přeborníka oddílu zvítězil Jaromír
Vyvial před Štěpánem Adamcem a Lukášem Sopčákem.
Taktéž žáci se umísťovali v regionálních soutěžích jednotlivců pravidelně na předních místech. V bodovacím turnaji hraném u nás v tělocvičně ZŠ se z dvaceti startujících umístil na 1.
místě Vítek Drahotušský, na 5.místě skončila Nikola Frančáková, na 6.místě Ondřej Němec a na 7.místě Michal Kvasnica. Další bodovací turnaje budou ve Vrbně pod Pradědem a v Horních
Životicích a věříme v další úspěchy.V tomto roce chceme uspořádat dva přebory oddílu (1x žáci, 1x muži) a nově turnaj dospělých registrovaných i neregistrovaných hráčů okresu Bruntál.
V nové sezóně 2016/2017 chceme hrát se třemi družstvy,
dvěma v krajských soutěžích a s jedním v okresním přeboru.
To bude samozřejmě náročnější na finance. Nejvyšší položkou
bude cestovné na utkání, protože cestujeme do Olomouce, Tovačova, Mohelnice, Němčic, Bludova nebo například do Jeseníku. Výraznou položkou rozpočtu je nájem tělocvičny. Podobně materiál ke hře je stále dražší, například předepsané míčky
na utkání stojí okolo 30,-Kč za kus. Členové si kromě míčků samozřejmě hradí veškeré hrací pomůcky sami.

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…
Krajský přebor 1 - Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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T.J. Sokol Olomouc Neředín B
TJ Sokol Kolšov A
EXITERIA KST Jeseník C
KST Město Albrechtice A
TJ Sokol Bludov
Sportklub Štarnov
TJ Sokol Tovačov A
TJ Slavoj Bruntál A
TJ Krnov
TJ Sokol Jedlí A
TTC Mohelnice B
Sokol Němčice nad Hanou A

13 10
13 8
13 8
13 8
13 7
13 7
13 6
13 6
13 4
13 2
13 2
13 0

2 1
3 2
2 3
1 4
4 2
1 5
1 6
0 7
3 6
1 10
0 11
2 11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

126:54
121:81
111:78
106:75
114:90
92:99
103:88
95:97
96:107
49:119
65:121
59:128

45
40
39
38
38
35
32
31
28
20
19
15

Gustav Santarius,
předseda KST

Blahopřejeme
jubilantům v měsíci lednu 2016
Josef Zumer, Evagelia Michailidu, Roman Novotný, Jiří
Fizek, Drahoslava Kutá, František Sklenář, Rudolfa Kostelná, Nikos Busios, Karel Gančarčík, Terézia Siváková, Alžběta
Záhumenská, Viktor Štěpánek, Zbyněk Píca, Zdenka Drastichová, Eva Pírková, Jozefa Šulová, Bohuslav Rohleder, Bronislav Sládeček, Bohuslav Moravčík, Jitka Hlaváčková, Miloslav
Cigoš, Mária Menzelová, Anna Šlapáková, Petr Volný, Marie
Švrčková, Albín Strakulák, Josefa Kutnohorská, Oľga Tesárová, Božena Skotálková, Dana Bočková, Lydie Wolfová, Anna
Tuhá

jubilantům v měsíci únoru 2016
Ing. Ivan Roller, Eftimis Iliadis, Jaroslav Pavlík, Rostislav Cikánek, Hana Haluzová, Irma Pavlíková, Antonín Syrový, Hana Kabátová, Jarmila Hájková, Drahomíra Topičová, Jindřich Michna,
Jaroslava Musilová, Eliška Hudečková, Emília Štolovská, Ludmila
Parmová, Štefan Kravec, Miroslav Návrat, Lola Růžičková, Vlasta
Klapalová, Pavel Šerý, Libuše Stanislavová, Jindřiška Holasová, Jan
Zaoral, Bedřiška Burkertová, Dana Koleňáková, Alena Bannertová, Marie Koleňáková, Jiřina Kravczyková, Hana Kondasová, Naděžda Nosková, Růžena Šerychová, Dáša Hakenová, Karel Kodeš,
Milan Kynický, Karel Czolko, Zdenka Lexová, Jenovéfa Sedláčková

Sběrný dvůr informuje
Štítky s čárovým kódem pro třídění odpadů z roku 2015 jsou
od 1. ledna 2016 neplatné!
Nové štítky s čárovým kódem, které jsou platné v roce 2016,
budou zájemcům vydávány každé úterý na sběrném dvoře.

! POZOR !
ZMĚNA TERMÍNU VÝVOZU PLASTŮ OD OBČANŮ
V ROCE 2016 BUDE VÝVOZ PLASTŮ OD OBČANŮ
PROBÍHAT KAŽDÝ POSLEDNÍ LICHÝ
ČTVRTEK V MĚSÍCI.

Lukáš Anton,
vedoucí sběrného dvora

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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Informační servis
Městský úřad
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí
7.45 – 12.00 13.00 – 16.45
Středa
7.45 – 12.00 13.00 – 16.45
Pátek
12.30 – 14.15
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Středa
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Pátek
12.30 – 14.00
Telefon 554 637 360, 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

Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota
8.00 – 10.00
Telefon 554 653 065
Česká spořitelna
Pondělí
8.30 – 12.30
Úterý
8.30 – 12.30
Středa
8.30 – 12.30
Čtvrtek
8.30 – 12.30
Pátek
8.30 – 12.30
Telefon 956 762 460

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 16.00

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle 8.00 – 12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111 (nemocnice Krnov)
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Út
8.00 – 12.00 tel. 554 690 518

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
Pondělí
12.30 – 15.00 16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Úterý
7.30 – 12.00
Středa
7.30 – 12.00
Čtvrtek
10.00 – 12.00 13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pátek
7.30 – 12.00
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

Informace – psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz
v sekci městský úřad – nalezení psi – jsou nově zveřejňovány informace o nalezených psech.
Knihovna
Pondělí
13.00 – 17.30
Úterý
10.00 – 12.30 13.00 – 16.00
Čtvrtek
13.00 – 17.30
Pátek
10.00 – 12.30 13.00 – 15.00
Telefon 554 652 637, knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 12.00

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
Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá
8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

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)

Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112

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

Oldřich ZELINKA - výhradní pojišťovací agent
Pojištění průmyslu, podnikatelů a občanů
Kancelář:
náměstí Hrdinů 5, Krnov (poliklinika)
pondělí, středa, pátek
10.00-14.00 hod.

Privat: B. Smetany 6, 793 95 Město Albrechtice
mobil: +420 603 779 775, e-mail: oldrich.zelinka@ceskapojistovna.cz

Kontaktní místo: Alice Zelinková, Zlatnictví-Hodiny
nám. ČSA 20, Město Albrechtice
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Jsmemladá,dynamickyserozvíjejícíspoleēnostspoboēkamiveskérepublice
anaSlovenskupƽsobícívoblastisprávyzákaznickýchvztahƽ.PrávĢnynírozšiƎujemenáštým
ahledáme

KONZULTANTYZÁKAZNICKÉPÉE
Náplníprácejetelefonickáapísemnákomunikacesezákazníkynašichklientƽ,zodpovídání
jejichdotazƽ,vyhledáváníinformacínainternetuazpracovánípƎíchozípošty.

Požadujeme:
x
x
x
x

uživatelskouprácisPC
pƎíjemnýhlasovýprojev
energii,nadšeníavytrvalost
samostatnostaodpovĢdnost

Nabízíme: 
x
x
x
x
x
x
x
x

progresivnífinanēníohodnocení
možnostkariérníhorƽstu,osobnírozvoj
pƎíspĢveknastravování–stravenky
pƎíspĢveknakurzcizíhojazyka
pitnýrežim
firemníakce,školení
pracovnísmlouvuna1roksmožnostíprodloužení
možnostzkrácenýchúvazkƽ
VpƎípadĢ,žeVásnašenabídkazaujala,zašletenámsvƽjživotopisnaeͲmail:
vyberoverizeni@logicall.cznebopoštounaadresuLogiCalleskárepublika,s.r.o.,
sl.armády808/43b,79401Krnov
Víceinformacínatel.:775773355

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