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Vážení spoluobčané,
čas letí jako bláznivý a my jsme se ocitli téměř v polovině
prázdnin. Věřím, že si užíváte dovolenkové pohody, že se těšíte
dobrému zdraví a že vám hyperaktivní ratolesti ještě nepřerostly
přes hlavu. Krátce řečeno, je třeba si volných dnů užít v maximální pohodě a načerpat nových sil do další činnosti tak, abychom
byli schopni vydržet shon a rychlý vývoj životních situací a událostí. Na otázku, jak se ti žije? Již neodpovídáme obligátně, dobře,
ale odvětí se, rychle.
Já chci prázdninového času využít ke krátkému zamyšlení
nad tím, jakou práci máme v minulých letech za sebou, protože
je mnoho věcí, na které můžeme být právem pyšní (rozhledna,
sběrný dvůr a kompostárna včetně potřebné techniky, chodníky, kanalizace, rekonstrukce školy - půdní vestavba, stravovací
zařízení a její zateplení, víceúčelové hřiště, opravy komunikací
v místních částech atd.). A chci vás ve zkratce seznámit s tím, jakým aktivitám se chceme do budoucna věnovat. Je to například
další etapa dostavby kanalizačního systému, rekonstrukce areálu
FK, ale jako hlavní cíl bych nejraději viděl revitalizaci veřejných
prostranství. Na náměstí nám již vyrostl smrkový les, v parku
Bedřicha Smetany se rozpadá bouda sloužící jako zázemí pro letní akce, plocha na Nádražní ulici by také zasloužila nový vzhled
včetně volnočasového využití. A takových ploch je v našem katastru více.
V čele obce jsem chtěl pracovat proto, že mám rád svoji práci,
baví mě vymýšlet nové věci, řešit problémy ku prospěchu města.
Chci, aby Město Albrechtice bylo moderní, vzkvétající, s vybudovaným sportovním i kulturním zázemím, dobudovanou infrastrukturou, rozvinutým školstvím. Naše vize však není dílem
okamžiku, ale je to několikaletá mravenčí práce, kterou mnohdy
není vidět, ale časem se ukáže důležitost jednotlivých kroků. Vývoj města má svůj logický, na dlouhodobém plánování založený
rámec, který je třeba neustále dopracovávat a vylepšovat. Byl jsem
vždy zvyklý se zastupitelstvem táhnout za jeden provaz. Tvořili
jsme skvělý pracovní tým, který byl založen na vzájemném po-

rozumění s jediným cílem - být prospěšný věci tak, aby jednání
byla produktivní. Nikdy jsme se nedívali na to, co naši předchůdci udělali, či naopak neudělali, nebo co vymysleli špatně. Takové
myšlení není produktivní a obci nic nepřinese. Chci jít dopředu,
vytvořit moderní a pružný pracovní tým, který bude schopný reagovat na současné potřeby města a jeho obyvatel. K tomu však
nutně potřebuji součinnost a pochopení všech. Vyřizování soudních sporů a nekonečného množství trestních oznámení velmi
zatěžuje a zaměstnává celý úřednický aparát města a není čas
věnovat se věcem, které by zasloužily naši pozornost. Dále také
značně omezuje rozhodování, zda čerpat evropské peníze, nebo
nikoliv, pokud by jejich čerpání vždy provázela lavina oznámení a v podstatě diskreditovala práci celého týmu, protože práce
na získávání a realizaci dotačních prostředků není jen moje zásluha a moje práce, ale je to práce především týmová. Takže sérii trestních oznámení necítím jen jako újmu mé osobě, ale jako
újmu celému týmu, který na jednotlivých projektech poctivě pracoval.
Mimo jiné bychom se měli zamyslet nad nutností prosazování malého obchvatu, který se předchozím zastupitelům podařilo
po složitých jednáních začlenit do ZUR (zásady územního rozvoje MSK) a následně do územního plánu obce. Vždyť vzrůstající
nápor dopravy činí nemalé komplikace při zajišťování bezpečnosti v centru města. Myslím, že tato otázka byla již několikrát
diskutována a není třeba se k ní vracet a znovu zdůvodňovat
nutnost realizace, cítím to jako krok zpět. Navíc se dostáváme
do protiprávního vztahu k ZUR, které jsou nadřazeným dokumentem a ÚP obce z nich musí vycházet. Vám milí občané, nechávám na zvážení, zda mé úvahy jsou správné.
Chci poctivě pracovat pro město a vytvořit pokrokový moderní pracovní tým, který bude pružně reagovat na potřeby a přání
obyvatel.
Luděk Volek,
starosta města
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města
(ve dnech 18.3.2015, 29.4.2015, 17.6.2015)
15/6/100 schválilo
program 6.zasedání zastupitelstva města konaného dne
18.3.2015.

tany k RD Palůchových) s tím, že ukládá odboru vnitřních věcí
provést opravu komunikace v letošním roce formou dosypání asfaltovým recyklátem

15/6/101 schválilo
ceny pro prodej dříví vytěženého v období od 1.1.2015 do zastavení všech prací dne 27.2.2015 (dle usnesení ZM 15/5/87/b) ve výši
dle ceníku pro rok 2014 a pověřuje starostu k podpisu dohody
o ukončení platnosti smlouvy s p. Blahušem ke dni 31.3.2015.

15/7/112 vzalo na vědomí
žádost ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, o vypracování
projektové studie k vybudování parkoviště u školy s tím, že bude
předmětem studie bezpečnosti dopravy v Městě Albrechticích

15/6/102 uložilo
radě města bezodkladně vypsat výběrová řízení na samostatné
zakázky na:
jarní zalesňování 2015 dle projektu zpracovaného OLH
Ing. Poláchem
a) neodkladné nahodilé těžby a přibližování na odvozní místo
s platností smlouvy nejdéle do 30.6.2015,
b) prodej dříví z neodkladných nahodilých těžeb s platností
smlouvy nejdéle do 30.6.2015
a pověřuje starostu k podpisu smluv s vybranými uchazeči

15/7/113 schválilo
záměr zadání studie bezpečnosti dopravy v Městě Albrechticích se zaměřením na kritická místa, která budou specifikována
po dohodě s dopravním odborníkem
15/7/114 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 120.000,-Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Město Albrechtice pro rok 2015 a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.

15/6/103 uložilo
radě města připravit do příštího zasedání Zastupitelstvu města
návrhy na způsob zadávání zakázek na práce v lese a prodej dříví
na období po 1.6.2015.

15/7/115 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 50.000,-Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Město Albrechtice pro rok 2015 a pověření starosty podpisem
smlouvy.

15/6/104 schválilo
komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek na výzvu –
zakázku malého rozsahu „Zalesňování jaro 2015“ (dne 23.3.2015
v 15.00 hodin) a další dvě výběrová řízení na samostatné zakázky
v bodech b) a c) - Ing. Milan Košulič, p. Mikuláš Galuszka, p. Libor Švec, Bc. Vladislav Hlaváček, p. Miroslav Macek, náhradníci
– Ing. Jana Murová, Mgr. Andrea Černá, přísedící za odborného
poradce – Ing. Robert Polách

15/7/116 schválilo
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zpracování ÚP Město Albrechtice s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 00562963, na zpracování územního plánu města Město Albrechtice a pověřilo starostu podpisem dodatku.

15/6/105 schválilo
komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce rozvodu na úpravně pitné vody Město Albrechtice“,
(dne 8.4.2015 v 13.30 hodin) ve složení p.Zdeněk Břicháček, p.
Miluše Kaletová, p.Karel Gančarčík, náhradník – Bc. Vladislav
Hlaváček.
15/7/108/2 schválilo
program 7. zasedání zastupitelstva města s vypuštěním projednávaného bodu 6. i)
15/7/109 schválilo
zapojení města Město Albrechtice do projektu s názvem „Nákup dopravních automobilů pro JPO“, jehož nositelem je Moravskoslezský kraj, přičemž město vyčlení ze svého rozpočtu částku
na financování spoluúčasti na tomto projektu, a to ve výši 15 %
přímých realizačních nákladů projektu, v maximální výši však
600,-tis Kč.
15/7/110 vzalo na vědomí
žádost o vybudování parkoviště za domem Nádražní 17 v Městě Albrechticích tím, že budou zváženy další možnosti parkování
vozidel na ul. Nádražní.
15/7/111 vzalo na vědomí
žádost na opravu místní komunikace (odbočka z ul. B. Sme-

15/7/117 doporučilo
radě města na svém nejbližším jednání znovu projednat výpověď na provoz smuteční síně s firmou NOVA.
15/7/118 uložilo
odboru vnitřních věcí připravit oba záměry prodeje - Hynčice
i Linhartovy pro prodej, do dalšího zastupitelstva města a přičlenit k nim i související pozemky.
15/7/119 stanovilo
měsíční odměny ve výši: za funkci člena rady města 1.500,-Kč,
člena zastupitelstva 600,-Kč, předsedy výboru či komise 600,-Kč,
členu výborů či komise 400,-Kč a členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva 400,-Kč s platností od 1.5.2015.
15/7/120 schválilo
nákup mobilní buňky na sběrný dvůr a souhlasí s přesunem
finančních prostředků z nákupu nakladače a kontejnerů a provedení těchto změn do rozpočtového opatření.
15/7/121 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 - rozpočtové opatření č. 4/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 232 780,- Kč a výdajů
zvýšení o 1 710 246,- Kč, financování se zvyšuje o 477 466,- Kč.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města
(ve dnech 18.3.2015, 29.4.2015, 17.6.2015)
15/7/122 doporučilo
Radě města projednat nové ceny epitafních desek v kolumbáriu a snížit jejich cenu na 1.300,-Kč.
15/7/137 schválilo
Směrnici č.1/2015, kterou se mění Směrnice pro poskytování
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice,
která byla doplněna v odst 3, v čl. III Použití prostředků o nové
písmeno g) v tomto znění: g) odměna – rozhodčím mistrovských
soutěží žáků a dorostu včetně cestovného a stravného.
15/7/138 schválilo
označení osobního auta Octavie Combi SPZ 8T32909 pořízené
v r. 2013 logem města Město Albrechtice a ukládá starostovi města zajištění tohoto označení do 6/2015.
15/7/139 schválilo
vypracování interní směrnice hospodaření s vozidly města
Město Albrechtice.
15/8/142/1 schválilo
zařazení revokace usnesení č.15/5/96, kterým zastupitelstvo
města pověřilo starostu města k zahájení dalších kroků realizace
vybudování cyklostezky Město Albrechtice – Rudíkovy jako samostatného bodu projednávání č.8.
15/8/142/2 schválilo
program 8. zasedání zastupitelstva města rozšířený v bodě č.8)
o revokaci usnesení č.15/5/96
15/8/143 schválilo
protinávrh Ing. Košuliče odložit hlasování o návrhu Ing. Veselé v záležitosti malého a velkého obchvatu na nejbližší příští
zasedání zastupitelstva města.
15/8/144 schválilo
účetní závěrku Města Město Albrechtice za rok 2014.
15/8/145 schválilo
závěrečný účet za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 města Město Albrechtice, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení
finančních prostředků města a příspěvkových organizací zřízených městem a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
15/8/146 schválilo
nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných
při přezkumu hospodaření města Město Albrechtice za rok 2014
dle přiloženého návrhu.
15/8/147 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015- rozpočtové opatření č. 6/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 2 532 326,- Kč a výdajů
zvýšení o 1 252 853,- Kč, financování se snižuje o 1 279 473,- Kč.

15/8/148 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice
č. 1/2015
Plán hospodářské činnosti: náklady
10 465 741,00
zvýšení o
1 536 151,00
Celkem náklady:
12 001 892,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:

5 934 334,00
1 696 580,00
7 630 914,00

Ztráta

4 370 978,00

15/8/151 vzalo na vědomí
úpravy rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2015 (RO č.
5/2015) o částky: příjmy + 127 146,- Kč, financování – 153 305,Kč, výdaje – 26 159,- Kč dle přílohy č. 5/2015 , které bylo schváleno RM dne 18.5.2015.
15/8/153 schválilo
záměr prodeje ucelené nemovitostí - budova Linhartovy č.p.
12 rod. dům včetně součástí a příslušenství stojící na pozemku
p.č. 213 a pozemku p.č. 213 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
509 m2 vše v k.ú. Linhartovy, dále pak pozemek p.č. 214 ostatní
plocha o výměře 331 m2 v k.ú Linhartovy, pozemek p.č 215 ostatní plocha o výměře 379 m2 v k.ú Linhartovy vše okres Bruntál,
za minimální cenu 728 460,-Kč.
15/8/162 odložilo
prodej pozemku p.č. 2388 ostatní plocha, jiná plocha, výměra
640 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
15/8/165 revokovalo
usnesení č.15/5/96, kterým zastupitelstvo města pověřilo starostu města k zahájení dalších kroků realizace vybudování cyklostezky Město Albrechtice – Rudíkovy.
15/8/166 pověřilo
pověřilo starostu města k zahájení dalších kroků k realizaci
projektové žádosti na vybudování cyklostezky Město Albrechtice
– Rudíkovy za spolufinancování dotačních prostředků
15/8/168 schválilo
vstup města Město Albrechtice do Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí (APKT), Horňátecká 1772/19,
182 00 Praha 8 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/8/170 schválilo
návrh využití plochy u nádraží, parcela 2229/8 k.ú. Město Albrechtice, jako odpočinkovou zónu.
15/8/171 pověřilo
starostu města podpisem nové smlouvy o výkonu funkce hajného a o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s osobou
vybranou radou města napřímo bez výběrového řízení v případě,
že dosavadní lesní odborný hospodář Ing. Robert Polách podá
výpověď smlouvy.
Martin Špalek,
místostarosta
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Den dětí
V sobotu 30. května 2015 proběhl v areálu fotbalového hřiště
FK Avízo Město Albrechtice Dětský den společně s Dnem obce,
který pořádalo Město Město Albrechtice. Sobotní den už od rána
byl zalitý sluncem, jen odpoledne trošičku popršelo a poté počasí opět přálo. Pro děti byly připravené soutěže Fa FUN-LINE

Oldřicha Mičana a malé občerstvení. V kulturním programu
vystoupili žáci MŠ, ZŠ, ZUŠ a úvod se závěrem patřil Dechové
hudbě Města Albrechtic. Program uváděla paní Veronika Glötzerová. Děti se také mohly podívat na požární techniku místní JDH
a zadovádět v mýdlové pěně. V areálu hřiště byly prodejní stánky
s různým zbožím a pouťové atrakce. Závěr kulturního programu
patřil dětské tombole, kterou se podařilo připravit za přispění
těchto firem a podnikatelů - Taylor okna dveře, Autozam Zdeněk
Baláš, Rychlostav Christos Liolios, Dřevo a les Petr Marek, Večerka Vendulka Adamčíková, Krnovské opravny a strojírny, Elektro
Petr Chovaniok, Květinářství Aira manželé Vrbovi, Josef a Jiří
Žídkovi, Reking Rostislav Král, Restaurace Gól Rostislav Gajdoš,
DAVO Dana Volková. Všem sponzorům patří náš dík. Večer byl
zakončen diskotékou DJ Martina Hradečného z Krnova.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci
a přípravě Dne dětí a přispěli ke zdárnému průběhu.
Na závěr je třeba připomenout, že v průběhu diskotéky došlo
k incidentu, který do budoucna může mít vliv na pořádání akcí
ve městě.
Martin Špalek,
místostarosta

Odhalení kamene přátelství
V neděli 14. června 2015 se v naší partnerské gmině v Komprachticích uskutečnilo slavnostní odhalení kamene přátelství.
Nedělní slavnosti se zúčastnily delegace obou partnerských
měst gminy Komprachtice, Město Albrechtice a německé město
Hasbergen, které leží v blízkosti hranic s Holandskem. Po zaznění hymen všech tří národů, začaly slavnostní projevy nejvyšších
představitelů měst a také se vzpomnělo na dvě osobnosti, které
už nejsou mezi námi. Na starostu Petra Šolce a dlouholetého
starostu Komprachtic Pavla Smolarka, který zemřel po těžké nemoci 5.6.2015. Poté byla přestřižena páska na kameni přátelství
a všichni účastníci této významné události se vydali na slavnostní průvod po Komprachticích. Průvodu velel hasičský sbor následován dechovou hudbou, za nimi šla delegace z Hasbergenu,
dále z Města Albrechtic a na konci představitelé Komprachtic.
Po tomto průvodu jsme se všichni odebrali do restaurace Atlantis, kde proběhl zbytek slavnostního dne. Domů jsme se vrátili
po dvacáté hodině.
Martin Špalek,
místostarosta

Nové ceny za pronájem hrobových míst a nová cena za epitafní desku
Rada města Město Albrechtice schválila na 8. schůzi rady,
konané dne 13.4.2015, pod číslem usnesení 15/8/197, nové sazby
za pronájem hrobových míst a to od 1.5.2015 ve výši 80,- Kč/m2/
rok.
Sazba za nájem hrobového místa 7,- Kč/m2/rok, sazba za služby
spojené s nájmem hrobového místa je 73,- Kč/m2/rok.

Dále rada města schválila na 9. schůzi rady, konané dne
18.5.2015, pod číslem usnesení 15/9/209/2, novou cenu za epitafní desku v kolumbáriu na hřbitově v Městě Albrechticích, ve výši
1300,-Kč vč. DPH, s účinností od 19.5.2015. Nájemci kolumbária
si epitafní desku zakoupí u provozovatele pohřebiště města Město
Albrechtice v souladu s platným Řádem veřejného pohřebiště.

Nové sazby platí pro smlouvy za pronájem hrobových míst vystavené od 1.5.2015.
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Ing. Věra Vaverová,
referent finančního odboru

Město běží na věže
Co nevyjdeš, vyběhni !!!

Výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích:

To bylo heslo účastníků 1. ročníku závodu „Město běží na věže“,
který se konal v sobotu 13. června 2015 od 9 hodin na rozhledně
v Městě Albrechticích. Pořadatelem akce byl městský úřad s cílem nejen propagovat rozhlednu, ale také zorganizovat netradiční
závod pro širokou veřejnost. Celkem se běhu zúčastnilo 46 startujících, kteří byli rozděleni do kategorií podle svého věku - dívky a chlapci do 15 let, ženy a muži od 16 do 30 let, ženy a muži
od 31 do 50 let a ženy a muži nad 51 let. Závodu se zúčastnil i starosta města a také někteří pracovníci městského úřadu.
Všichni museli překonat 149 schodů a přeběhnout po lávce
na druhou věž, kde byl cíl. Každý závodník dostal nápoj s oplatkem a účastnický list. Vítěz v každé kategorii získal pohár v podobě dvou věží s běžcem uprostřed. Putovní pohár získal celkově
nejrychlejší běžec, kterým se stal Martin Pobucký z Krásných
Louček s časem 30,13 vteřin. Na tomto putovním poháru bude
napsáno jméno celkového vítěze s jeho časem a bude ho mít
po celý rok doma a do dalšího ročníku závodu ho musí přinést
k obhajobě. Na startu i v cíli byly umístěny fotobuňky digitální
časomíry, kterou jsme si pronajali od Sboru dobrovolných hasičů
z Vraclávku. Díky této časomíře jsme viděli, že mezi 2. a 3. místem v kategorii mužů nad 51 let rozhodovala setina sekundy !!!
Pro startující i diváky bylo zajištěno občerstvení a chlazené nápoje. O hudební doprovod se postaral Zdeněk Břicháček. Poděkování patří nejen Bohunce Drulákové a Káji Trautenbergerové, které
zajišťovaly občerstvení, zapisovaly soutěžící do startovních listin
a na konci soutěže vypsaly diplomy a účastnické listy, ale také zaměstnancům sběrného dvora, kteří se postarali o dovoz a odvoz
prodejního stánku, ledničky, košů na odpadky a stolů s lavicemi.
Během závodu přijely k rozhledně dva autobusy s turisty z Beskyd, kteří se přijeli podívat na naše věže. Někteří turisté neváhali
a také se našeho běhu zúčastnili.
Všem závodníkům patří veliký dík za bojovnost a odvahu, kterou se na věžích prezentovali.
Máme celý rok na to, abychom trénovali a své časy překonali !!!
Martin Špalek,
místostarosta
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• DÍVKY DO 15 LET
1. Zuzana Vrbová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,00
2. Eliška Bušosová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,45
3. Eliška Labajová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,93
• ŽENY DO 30 LET
1. Lucie Zavadilová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,78
2. Kristýna Břicháčková. . . . . . . . . . . . . . . 46,13
• ŽENY DO 50 LET
1. Magda Labajová . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,82
2. Lenka Halászová . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46,33
3. Kateřina Hermanová . . . . . . . . . . . . . . . 47,31
• ŽENY NAD 51 LET
1. Alena Velebová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,73
• CHLAPCI DO 15 LET
1. Daniel Bušos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,91
2. Jakub Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,36
3. Albert Axman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,12
• MUŽI DO 30 LET
1. Martin Pobucký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,13
2. Lukáš Turek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,68
3. František Valíček . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,79
• MUŽI DO 50 LET
1. Jaroslav Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,57
2. Tomáš Vrba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,81
3. Martin Špalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,08
• MUŽI NAD 51 LET
1. Zdeněk Kopřiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,66
2. Milan Carbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,96
3. Miroslav Vyroubal . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,97

LŮŽKA SOCIÁLNÍ PÉČE
(POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA V NEMOCNICI VE MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH)
Lůžka sociální péče (LSP) jsou Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov (provozovatel oddělení nemovnice v M.A.) provozována od roku 2007, kdy byla postupně součástí Oddělení ošetřovatelské péče ve Městě Albrechticích, Dvorcích a v Odborném
léčebném ústavu v Krnově - Ježníku.
V roce 2011 došlo k centralizaci Lůžek sociální péče do nemocnice ve Městě Albrechticích, kde se vyčlenilo pro LSP samostatné oddělení.
Lůžka sociální péče jsou registrovanou pobytovou sociální
službou ve zdravotnictví, kde kromě platby zdravotní pojišťovny
za vykázanou zdravotní péči, dotací Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, města Krnova a města Město Albrechtice, na část
nákladů přispívá také uživatel služby (ubytování, strava, péče).
Provoz pracoviště je nepřetržitý a kapacita zařízení je 25 osob.
Posláním služby „Lůžka sociální péče SZZ Krnov“ je:
• poskytovat pomoc a péči osobám propuštěným ze zdravotnického zařízení v případech, kdy po propuštění nelze pomoc nebo
péči o osobu zajistit prostřednictvím jiné osoby, terénní sociální
služby nebo pobytové sociální služby
• zajistit poskytování služby po přechodnou dobu, tj. do doby, než
je osobě zajištěna odpovídající pomoc a péče prostřednictvím
jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby /délka pobytu
je stanovena na 6 měsíců, v odůvodněných případech je možno
poskytování služby prodloužit/
• pomáhat uživateli a jeho příbuzným během celé doby pobytu
s řešením sociální situace
Cílem služby je dosažení nejvyšší možné míry soběstačnosti
klienta, zajištění návazného poskytování pomoci a péče v potřebném rozsahu po ukončení pobytu na „lůžku sociální péče“.
Služba je určena dospělým osobám, které již nevyžadují hospitalizaci, byly propuštěny z některého oddělení nemocnice, ale

vzhledem ke stavu soběstačnosti, příp. sociální situaci vyžadují
podporu či péči jiné osoby a tyto nelze zajistit jiným způsobem.
Přednostně je služba poskytnuta osobám propuštěným ze SZZ
Krnov, služby však mohou využít rovněž osoby z jiných zdravotnických zařízení.
Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, celodenní stravy, pomoc při osobní hygieně, při běžných úkonech péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Uživatelé mají
možnost účastnit se individuálních či skupinových aktivizačních
a sociálně terapeutických aktivit – vycházek, cvičení, společenských her, účastnit se pořádaných společenských akcí, vypůjčovat
si knihy, sledovat televizi. Dle požadavků je možné zajistit využití
služeb kadeřnice, manikérky/pedikérky, vyřídit doručování důchodu a pošty do zařízení, zajistit uložení finančních prostředků
v pokladně a úhradu pobytu prostřednictvím zaměstnance služby.
Lékařská péče je zajištěna praktickým lékařem, který uživatele
LSP pravidelně navštěvuje. Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry oddělení, přímou obslužnou péči tým pracovníků
v sociálních službách.
LSP podporují uživatele ve využívání běžně dostupných služeb
mimo zařízení a podporují kontakty s rodinou a blízkými osobami. Zaměstnanci poskytují poradenství ve zdravotně-sociální
oblasti a spolupracují s dalšími poskytovateli zdravotních, sociálních služeb a jinými veřejnými institucemi.
Kompletní informace o službě LSP v naší nemocnici naleznete na stránkách Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov
www.szzkrnov.cz pod záložkou „Pobytová sociální služba“.
Mgr. Hana Hlisníkovská,
sociální odbor

Uživatelům nejen kabelové televize
V polovině měsíce května tohoto roku jsme nasadili do provozu novou technologii odbavení infokanálu v rozlišení FULL
HD. Pro majitele televizorů, které podporují FULL HD rozlišení
to znamená, že si musí tento program doladit (pokud to za vás
neudělal televizor automaticky).
Pro jednoduchou identifikaci programů jsme toto vysílání přejmenovali na „INFO_M.A.“, což vysílá v novém rozlišení. Tento
nový infokanál vysíláme samostatně na kanále č.5 - frekvence
177,5 MHz. Program s názvem INFO MESTO ALBRECHTICE je
stále vysílán pro televize s digitálním tunerem, které nepodporují
rozlišení FULL HD, ale pouze rozlišení SD. Nyní probíhá testování stability časovačů a dalších souvisejících záležitostí, aby se
každý příspěvek odbavil dle přesného časového harmonogramu.
Časovač byl původně naprogramován pro jiné použití, my si ho
musíme nastavit tak, aby vyhovoval našim požadavkům. Tímto
zdigitalizováním infokanálu se definitivně loučíme s analogovou
technologií vysílání programů v naší kabelové televizi – normou

PAL, která se používá již 50 let. Od 1. července 2015 již bude naše
kabelovka vysílat všechny programy pouze digitálně. Vyřazením
analogových programů si otvíráme prostor pro nasazení další generace technologie šíření internetu pomocí koaxiálních kabelů.
Za pár týdnů to bude již dva roky, kdy jsme přešli na standartní technologii EURODOCSIS prozatím 2. generace. Již nyní
velcí kabeloví operátoři nasazují 3. generaci tohoto standartu,
aby uspokojili zvyšující se nároky na množství přenesených dat
uživateli internetu. U nás zatím není zdaleka vyčerpán potenciál přenosových kapacit námi používané technologie. Během rekonstrukce kabeláže veřejného osvětlení na ulici Nádražní jsme
do výkopu přiložili i chráničky s optickými kabely, které dnes
mají délku zhruba 5 kilometrů. Proto internet v bytových domech na ulicích Nádražní, Osoblažská, Poštovní a některých domech na náměstí šíříme pomocí svých optických kabelů.
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Bc. Vladislav Hlaváček

Digitalizace procesů Městského úřadu Města Albrechtice
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09455
Výzva č. 22 v rámci IOP
Bezpečnostní politika a úroveň IT obcí a měst nebyly nikdy
nastaveny na jednotnou úroveň. V roce 2003 po zrušení okresních úřadů ORP převzaly další agendy a ty si opět každé ORP
řešilo dle svých možností a aktuální technické a technologické
vybavenosti. Tím došlo k nárůstu diferencí mezi jednotlivými
ORP ve výkonu veřejné správy.
Od roku 2007 došlo k výraznému rozvoji IT služeb ORP, potažmo obcí a jejich další individualizaci (projekt CZECH POINT,
datové schránky, základní registry). Výsledkem je nejednotnost
bezpečnostních politik, která mimo jiné znamená různé pojetí
bezpečnosti služeb TC.
Cílem IOP 22 je modernizace a zefektivnění činností a procesů
v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské
společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako
celku, za účelem naplnění vize eGovernmentu.

Cílem oblasti intervence 2.1 je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady
územní veřejné správy.
Projekt „Digitalizace procesů Městského úřadu Města Albrechtice“ je součástí celostátního operačního programu, oblast
intervence 2.1 IOP, v rámci kterého budou na úrovni Města Albrechtic realizovány takové aktivity, které mají za cíl posílení
bezpečnosti dat, elektronizaci procesů, digitalizaci dat, přiblížení
úřadu občanovi aj., čímž se zefektivní výkon veřejné správy a naplní vize eGovermentu v ČR. V rámci projektu se uskuteční např.
napojení spisové služby (SSL) města na krajskou digitální spisovnu (KDS), digitalizace dat úřadu či zvýšení bezpečnosti provozu
serverové části IT organizace. Celková výše způsobilých výdajů
projektu je 2 031 227,00 Kč, z toho dotace ze strukturálního fondu
ERDF je 85% a 15% je spolufinancováno z rozpočtu obce. Projekt
je realizován Městem Město Albrechtice.
Bc. Miroslav Holub

Rosteme s knihou
Rosteme s knihou byl název letošní čtenářské soutěže pro děti
a mládež, kterou uspořádala městská knihovna. Soutěž proběhla v období ledna až května a byla rozdělena do dvou věkových
kategorií: 1. až 5. třída a 6. až 9. třída. Děti si každý měsíc vyzvedly v knihovně kvízové otázky, na které musely odpovědět.
Další z podmínek soutěže bylo vypůjčit si alespoň jednu knihu
měsíčně.
Ve středu 24. 6. 2015 proběhlo slavnostní ukončení soutěže s vyhlášením vítězů. Do letošního pátého ročníku se v lednu
zapojilo 45 dětí, podmínky soutěže však splnilo jen 27 z nich.
Soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny otázky, bylo 17
a tyto děti obdržely za odměnu knihy: Filip Šebela, Radim Ondrák, Ondřej Orság, Radek Tupý, Karmela Hošková, Karolína
Kotulková, Samantha Kaňa, Jakub Včelný, Berenika Galušková, Jiří Vyslucha, Aneta Poláchová, Markéta Kadlíková, Aneta
Šimeková, Matěj Juráň, Daniel Kmínek, Jana Antonová a Eliška Poláchová. S prázdnou neodešli ani ti, kterým se do odpovědí
vloudila nějaká chybička. Všichni soutěžící dostali malý dárek
a pamětní list za účast v soutěži.
Dagmar Horáková

Den dětí v mateřské škole
V pondělí 1. 6. 2015 jsme v MŠ slavili dětský den. Počasí nám
přálo, svítilo sluníčko a my jsme měli radost z teplého dne.
Pro děti bylo připraveno soutěžní dopoledne na školní zahradě. Všechny děti si prošly překážkovou dráhu, házely míčkem
na cíl, běhaly s předávacím štafetovým kolíkem a skákaly žabáčí
skoky.
Sportovní výkony některých dětí předčily naše očekávání,
čímž nás mile překvapily. Ukázaly nám, co v nich dřímá za sportovce.
Děti se navzájem povzbuzovaly, což přispělo k veselé atmosféře plné dětského smíchu.
Krásné dopoledne plné her a zábavy si děti náramně užily.
Sladká tečka nakonec byla v podobě medailí a bonbónů.
Bc. Alena Glejtková
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Pasování předškoláka na školáka roku 2015
Každoroční ukončení školní docházky do Mateřské školy
v Městě Albrechticích je korunováno pasováním na Linhartovském zámku. V letošním školním roce ukončilo povinnou školní
docházku 26 dětí. Ty doprovodili jejich rodiče, sourozenci, prarodiče i ostatní známí.
Předškoláci se tak ocitli na konci pohádkového putování. Jedna brána se jim zavřela – brána kouzel a splněných přání a druhá
se jim otvírá. Dalším putováním budou krůček po krůčku získávat nové, širší poznatky a zkušenosti, které je budou provázet
na další cestě do světa dospělých.

Na cestě do další etapy v životě dětí, kterou je základní škola,
jim přejeme hodně štěstí.
„Jak těžko se nám s vámi loučí, jak říci vám nashledanou.
Všechno ale jednou končí, hra s vláčky, kočárky a pannou.
Již čeká táta, maminka, by šli jste životem zpříma
a nám zůstane vzpomínka, jak bylo nám príma,
v zemi pohádek, dětských snů a přání“.
Za kolektiv mateřské školy
Bc. Dagmar Lapuníková

Sportovní hry mateřských škol
místostarostou M. Špalkem a ředitelkou školy. Po zaznění hymny
„Není nutno, aby bylo přímo veselo“, byli účastníci seznámeni
s pravidly jednotlivých disciplín.
Soutěžilo se v pěti disciplínách:
- skákání v pytli
- překážková chůze
- pětiskok žabáků
- štafetový běh
- hod na plechovky
Každá vysílající MŠ měla svoji vlajku s logem, barevné dresy
a pozdrav. Závěr sportovních her patřil všem zúčastněným, odměnou pro děti byly medaile, diplomy, upomínkové předměty
a občerstvení. Poté p. ředitelka pořádající mateřské školy předala štafetu v konání sportovních her Mateřské škole Jindřichov
ve Slezsku, která se tak stane pořádající organizací v roce 2016.
V úterý 2. 6. 2015 uspořádala Mateřská škola Město Albrechtice již 3. ročník sportovních her za účasti mateřských škol
z Liptáňě, Třemešné a Jindřichova ve Slezsku. Hry byly určené
pro děti ve věku 4 - 6 let se zaměřením na zdravý životní styl, pohotovou orientaci a jako součást prevence negativních společenských jevů. Sportovní hry byly zahájeny p. starostou L. Volkem,

—8—

SPORTU ZDAR!!!!
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Modernizace školy pokračuje
Hlavními cíli projektu je zlepšení materiálně-technického
zázemí školy, zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné a jazykové gramotnosti, rozvoj klíčových kompetencí a propojení teorie
s praxí, dosažení lepší orientace žáků v uplatnění se na trhu práce.
K pěti stávajícím interaktivním tabulím byly během roku nainstalovány další čtyři interaktivní tabule s dataprojektory do učeben přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky a jazykové učebny.
Do tříd přibylo 5 notebooků, 26 tabletů, 4 vizualizéry, diktafon
a fotoaparát - digitální zrcadlovka.
Kromě multimedálního vybavení zpestří a zefektivní učitelům
i žákům vyučování nové učební pomůcky - GPS navigace, žákovské mikroskopy, video mikroskopy, preparační sady, interaktivní
i nástěnné mapy, glóbusy, modely koster různých živočichů, anatomické modely, laboratorní sady pro školní chemické a fyzikální
pokusy.
Projekt „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ podaný zřizovatelem školy v rámci regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01597 úspěšně pokračuje.

Modernizace a doplněné vybavení zlepší podmínky výuky
přírodovědných a technických předmětů i jazykové gramotnosti.
Odborné učebny nabídnou také možnosti pro volnočasové aktivity i mimo vlastní výuku.
Text Regína Hajná
Foto Milan Pokorný

ZAV Junior – skvělý úspěch
Psaní na počítači všemi deseti je také zajímavým sportem a koníčkem, který je férový a navíc užitečný. Když sledujete při psaní
pouze obrazovku a nemusíte „lovit“ písmenka na klávesnici, ušetříte spoustu času a můžete se plně soustředit na své myšlenky.
15. ročník soutěže ZAV JUNIOR uspořádala pro nejlepší písaře z České republiky Základní a Mateřská škola Dělnická v Karviné – Novém Městě ve dnech 28. a 29. května. Pozvání přijalo více
jak 50 žáků ze 17 základních škol, z toho po jedné ze Slovenska
a také z Polska.
Naši školu reprezentovala výborná parta spolužáků z 9. A –
Dan Ondrašík, Mirka Musilová, Petra Kociánová a Nikola Šimečková, kteří se programované výuce psaní ZAV věnují od 4. třídy. Hodiny poctivých tréninků se vyplatily. Dan jel do Karviné
s jediným cílem – zvítězit. Ten se mu také podařilo splnit hned
čtyřikrát.

ta. Zvítězil v prvním i druhém opisu a také v celkové kombinaci
za všechny tři opisy, kde získal i pohár. Druhé místo pak obsadil
v desetiminutovém opise s penalizací 100 úhozů za chybu. Mirka,
Petra i Nikola se umístily v 1. desítce vždy alespoň v jednom opise a jako družstvo vybojovali všichni krásné 2. místo a stříbrné
medaile.
Naši písaři si letošní soutěž opravdu užili v přátelské a milé
atmosféře, dokonce si zasportovali na školním hřišti, stihli procházku do města se zastávkou v cukrárně i bowling.
Poděkování za organizaci soutěže patří pořadatelům ze Základní školy Dělnická v Karviné a Danovi, Mirce, Petře a Nikole
za skvělou reprezentaci naší školy. Blahopřejeme!

Ve čtvrtek dopoledne se psala nám dobře známá Talentová soutěž. Během půl hodiny dosáhl Dan 161 cvičení a nenašel
přemožitele. Petra získala 3. místo za 143 lekcí a Mirka obsadila
4. příčku za 137 lekcí.
Odpoledne čekal na písaře tzv. bodovaný trénink v podobě
dvaceti dvouminutových opisů, kde se za chybu odečítalo 100
úhozů. Pořádné soustředění bylo podmínkou úspěchu. Danovi
se podařilo získat 2. místo za rychlost 467 úhozů za minutu. Děvčata sice nedosáhla na 400 úhozů za minutu, ale i jejich výkony
patřily do 1. a 2. desítky.
V pátek se psaly tři hlavní desetiminutové opisy s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za chybu. Dan opět potvrdil roli favori-
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Text i foto Táňa Kurečková

Prožili jsme dopoledne s Lesy ČR
Přestože jsme se s jeho miláčky Kubou a Zuzankou již setkali, v klidu a s pochopením odpovídal na všechny zvídavé otázky
dětí. Všichni už vědí, že výři hnízdí na zemi v malé jamce, rádi
loví ježky, veverky, liščata, potkany a samice snáší 3 vejce. Nejvíce
potravy tito dravci loví v době krmení mláďat a pelichají 1x ročně.
Starší žáky poutavé vypravování pana ing. Zvolánka zaujalo natolik, že by se sami rádi stali sokolníky. Pro všechny bylo největším
potěšením si dravce pohladit. Všem žákům na památku udělal
pan ing. Zvolánek krásné fotky s rarohem.
Se životem v lese dále děti seznámily paní B. Drahotušská a K.
Kmínková. Vycházely ze zkušeností a znalostí o společenství lesa.
Děti určovaly názvy stromů, které mohou v lese vidět podle připravených větví a šišek, učily se určit stáří stromů. Seznámily se
s bojem lesníků proti kůrovci. Poznávaly vhodná místa pro život
živočichů v lese.

Zaměstnanci Lesů ČR připravili pro žáky 1. – 5. tříd zajímavé
dopoledne v parku. Sokolník pan ing. Petr Zvolánek nám přivezl
ukázat své dravce – výra velkého a raroha velkého.

Takto strávené dopoledne se všem líbilo a každý si odnesl
spoustu příjemných zážitků a nových informací. Snad tato společná akce Lesů ČR a školy přispěje k pěknému vztahu dětí k přírodě a k její ochraně.
Text Jitka Hlaváčková,
foto Jakub Herman

Tady jsme doma...
má vztah k jejich domovu. Žáci základních škol se pokoušeli zachytit krajinu Albrechticka a Osoblažska, charakteristickou lidovou architekturu či památky místa, kde jsou doma.
Organizátory soutěže byli ZUŠ Město Albrechtice a Město Albrechtice spolu s malířem Zdeňkem Kurečkou, který byl současně i kurátorem výstavy. Na výstavě se představilo 136 soutěžních
dětských prací a 39 prací dospělých a studentů gymnázia v Krnově.

Pod tímto názvem se uskutečnila výtvarná soutěž s výstavou
dětí do 16 let z Města Albrechtic, Zátoru, Holčovic a Osoblahy,
která byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 28. května v koncertním
sále ZUŠ v Městě Albrechticích v Tyršově ulici. Vernisáž zahájilo hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ.
Byla to zajímavá výstava prací dětí šesti základních a mateřských škol a žáků ZUŠ Město Albrechtice, kterou doplnily v nesoutěžní části výstavy výtvarné práce studentů Gymnázia Krnov
stejně tak jako výtvarná díla Evy Nevídalové, Šárky Šindelářové,
Luďka Vrby, Luboše Stýskaly a Zdeňka Kurečky. Na výstavě bylo
možné zhlédnout i dřevořezby Petra Chorovského.
Nejmenší výtvarníci z mateřské školy v Městě Albrechticích
představili ve svých motivech vše, co je zajímá, co malují rádi a co

Cenu diváka získala Tereza Bečicová ze ZŠ Zátor, stejně tak
jako kolektiv žáků 4.B ZŠ M.Albrechtice, Opavická ul. a Tereza
Lazová se Simonou Sztyperovou ze ZŠ M.Albrechtice, Hašlerova
ul. V kategorii základních škol si ocenění odnesla Vendula Poláchová ze ZŠ Holčovice, Marie Dostálová ze ZŠ Osoblaha spolu
s Martinem Kocurem ze ZŠ M.Albrechtice, Opavická ul. Cenu
mateřských škol získal Lukáš Doležal a Kateřina Teichmanová
z MŠ M.Albrechtice. V kategorii ZUŠ byli úspěšní Kateřina Kira
Hridžak, Barbora Jašová, Aneta Gajdošová a Kateřina Pustková .
Všem oceněným blahopřejeme !
Na výstavě se tak mohly děti setkat nejen s tvorbou svých vrstevníků, ale třeba i svých příbuzných a známých. Bylo zajímavé
porovnat, zda to výtvarně jde lépe babičce či vnučce. Výstavu zachytila svou reportáží i televize Polar. Odkaz na reportáž můžete
nalézt na internetových stránkách ZUŠ Město Albrechtice.
Organizátoři by rádi poděkovali všem soutěžícím za hezký výtvarný zážitek a pozvali je v příštím roce na druhý ročník této
soutěže „Tady jsme doma“.
Zdeněk Kurečka
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Co dělají zahrádkáři ?
Na jedné členské schůzi v loňském roce byl z řad členů vznesen
návrh, abychom zřídili permanentní expozici květin. Navrhovatel litoval, že se krásnými květinami můžeme pochlubit zatím
pouze jednou v roce, a to na podzimní výstavě.
Návrh se zalíbil, a tak výbor jednal s paní Lucií Bužíkovou
v prodejně na náměstí, zda by byla ochotna propůjčit nám jednu
z výloh. Jednání byla úspěšná a od června tedy probíhá náš pokus
o vytvoření celoroční expozice řezaných i jiných květin.

Obracíme se na všechny občany, pěstitele a milovníky pěkných
kytek, aby se neostýchali a pokud jim na zahradě něco kvete, ať se
o svou radost podělí s ostatními. Výstava čeká na další exponáty.
Náš dík patří paní L. Bužíkové a jejím spolupracovnicím, které
se nápadu ujaly a ochotně nám pomáhají.
Z. Šlagorová

Den dětí a pejsků
Dne 13. 6. 2015 od 10 hod. se v areálu cvičiště Základní kynologické organizace ČKS č. 030 – Město Albrechtice – Opavice,
uskutečnil již třetí ročník Dne dětí a pejsků. Tuto akci pořádají
každoročně v červnu členové ZKO. V letošním roce je činnost
ZKO podporována z rozpočtu města Město Albrechtice díky
projektu „Rozvoj 2015 - Město Albrechtice baštou kynologie v re-

gionu“. Díky této podpoře se tak můžeme více věnovat výcviku
pejsků a práci s mládeží a osvětové činnosti. Den dětí a pejsků byl
tak první z několika akcí, které v tomto roce bude kynologický
klub pořádat.
Letos se během velmi prosluněného dopoledne na cvičišti objevily děti z města a blízkého okolí, a to ve věku již od 2 let. Pro
děti byly připravené dovednostní soutěže, hádanky a naučné kvízy s psí tématikou, ale také doprovodný zábavný program v podobě střelby ze vzduchovky, hodu aportem (po vzoru opravdových
kynologických závodníků) a závěrečná soutěž v malování pejsků.
Plnění úkolů na jednotlivývh stanovištích bedlivě sledovala naše
mládež a rozdělovala dětem body dle toho, jak se jim dařilo.
Na samý závěr proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů ve dvou
věkových kategoriích, přičemž žádný z účastníků Dne dětí nepřišel zkrátka. Děti si odnesly medaile, diplomy, sladké odměny, ale
i plyšáky a autíčka. Na závěr se pak všichni pustili do dvou krásných dortů speciálně připravených pro tuto příležitost.
Již nyní se těšíme na další ročník a zároveň zveme všechny děti
a mládež z Města Albrechtic a okolí v září na bezplatný měsíční Kurz výchovy a výcviku pejsků, který ZKO Město Albrechtice – Opavice bude pořádat. Kurzy povedou zkušení instruktoři,
účastníci mistrovství republiky i světa a rozhodčí z výkonu.
Pavel Koman
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Poděkování
V těchto dnech dochází na Lesní správě LČR v M. Albrechticích k významné změně. Do důchodu odchází dlouholetý správce
Ing. Vítězslav Závodný. Rád vzpomínám na společné debaty o turistických stezkách v okolí Města Albrechtic. Před 4 lety, 4. 11.
2011 jsme v úzkém kruhu lesáků a turistů kolaudovali 1. naučnou
stezku v Městě Albrechticích – Dubí vrch. Při posledním kolaudačním zastavení u studánky, kde vše vonělo broskvovou vůni, jsi
prohlásil: „A co kdybychom udělali ještě jednu naučnou stezku,
a to Poutní horu?“
Dnešní realita? Naučná stezka prodloužená až na hrad Lugisland je v provozu. Půjde-li všechno tak, jak máš naplánováno,
bude v říjnu letošního roku zprovozněna Pohádková cesta ke Krtečkové studánce, která zahrnuje 12 pohádkových zastavení,
na které se za účasti ZŠ, projekčně podílela i vynikající architektka Iva Škrovová. V těchto dnech byly na ochozech hradu Burkvíz
a v okolí kapličky pod Poutní horou usazeny nové lavičky. Městský turistický okruh začíná postupně získávat funkční podobu
a stává se oblíbeným místem pro turistickou veřejnost.

realizace v hodnotě cca 1,8 mil. Kč. Celkový objem všech prací
na MTO (v.č. hrobky) se bude blížit cca 3 mil. Kč a to je suma,
kterou jsi pro zvelebení našeho albrechtického okolí finančně zabezpečil.
Klobouk dolů před takovou aktivitou !!
Turisté oceňují Tvou angažovanost ať již při opravě kapličky,
pomoci při pořádání pravidelných Truvérských mší, nebo doprovodu a odborných výkladů při vycházkách do Obory nebo
na Medvěďák. Rovněž spolupráce s místní ZŠ je dlouholetá a velmi plodná. Jsem pevně přesvědčen, že i Tvůj nástupce ve funkci
lesního správce, Ing. Svatopluk Folta z Karlovic, bude stejně tak
úspěšně pokračovat v Tvých šlépějích. Co říci na závěr ? Patří Ti
obrovské poděkování za to, co jsi jako velký patriot našeho města
pro zvelebení okolí udělal. Kamarádi z vinného spolku Ti přejí,
aby sis ještě dlouho udržel výborný bas při zpěvu moravských
písniček a pevně věříme, že získáš i II. stupeň someliérského certifikátu, na který se pilně připravuješ.

Při setkání klíčníků u kapličky pod Poutní horou v březnu letošního roku jsi nás velmi mile překvapil sdělením, že ze strany
LČR se našlo řešení, jak se vypořádat s největší kulturní ostudou
našeho města a tou je hrobka rodiny von Kail. Tvá snaha o nápravu již přinesla své ovoce. V letošním roce bude zpracována
projektová dokumentace a v následujícím roce započne postupná
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V í ť o, d ě k u j e m e.
Ing. Karel Handlíř,
člen klubu přátel MTO

Zamyšlení nad zvláštními školami
Zdejší střední odborné učiliště zemědělské mělo v minulosti
také statut zvláštního učiliště, do jehož oborů byli přijímáni žáci
ze zvláštních škol. Učitelé všeobecně vzdělávacích i odborných
předmětů, mistři odborného výcviku, ale také vychovatelé, kteří
pracovali s učni v obou těchto formách vzdělávání, měli možnost
srovnávat.
Dnešní diskuse o zbytečnosti zvláštních (speciálních) škol je
nepochopitelná , protože minulá praxe svědčí naopak ve prospěch tohoto typu škol.
U žáků, kteří přicházeli do učiliště ze zvláštních škol, bylo sice
patrné, že byli vzděláváni podle redukovaných učebních osnov,
ale vědomosti, které získali, měli dobře upevněné a dovedli je použít v praxi. Speciální pedagogika totiž klade důraz na vyučování
v menších skupinách, ale hlavně na důkladné procvičování učiva, soustavné opakování a trpělivou práci s jednotlivými žáky.
A zvláštní školy daly navíc žákům něco, čeho se dnešním dětem
nedostane - řadu hodin praktického vyučování v dílnách a na pozemcích. Chlapci a děvčata, kteří přišli ze zvláštních škol, byli
zvyklí pracovat, uměli zacházet s nářadím a měli také trpělivost
a vytrvalost.

Naproti tomu mnozí žáci středního odborného učiliště, kteří pocházeli z bruntálských a krnovských sídlištních škol a nad
„zvláštníky“ ohrnovali nos, se práci vyhýbali a měli časté neomluvené absence.
Učitel národů Jan Amos Komenský, který formuloval základní pedagogické zásady, by asi se současnými tendencemi v našem školství nebyl spokojen. Individuální přístup kvalifikovaných speciálních pedagogů nemůže nic plnohodnotně nahradit.
V přeplněné třídě toho ani sebelepší učitel vybavený moderní
technikou mnoho nezmůže. A rozumní rodiče nikdy na zvláštní
školy nenadávali, protože si byli vědomi toho, co všechno jejich
dětem poskytují.
Města Albrechtic se tyto problémy úzce dotýkají. Máme tady
zvláštní školu, která je vybavena vším, co vyučování vyžaduje.
Máme tady řadu kvalifikovaných pedagogů. A přesto hrozí této
instituci likvidace.
Budeme s tím (máme na mysli městské orgány a všechny občany) něco dělat ???
I. Křehlíková a Z. Šlagorová

Jako na kolotoči
S netrpělivostí očekávám jakoukoliv informaci, která se na zastupitelstvu Města Albrechtice projednává v souvislosti s cyklostezkou Město Albrechtice – Třemešná. Jakpak by ne, když obě
obce spolu podepsaly v roce 2013 Smlouvu o vzájemné spolupráci
na vybudování této infrastruktury. Už samotné prosazení smysluplnosti realizace probírané při pracovních sezeních vedení
obou obcí a nalezení nejvhodnější trasy bylo oříškem.
Ale podařilo se, a přistoupilo se k vytvoření projektové dokumentace s vydáním stavebního povolení. Zpracovaná dokumentace posloužila jako příloha k žádosti o dotaci na realizaci. Každá
žádost ovšem nemusí být okamžitě úspěšná, a tak i naše společná
žádost tentokráte neuspěla. V končícím dotačním období se nové
výzvy o dotaci hledaly těžko. Rok 2015 je z pohledu obcí rokem
„hluchým na dotace“ a nové dotační období předchází informace o minimální možnosti získat nějaké peníze pro obce. Prostě,
větší města zjistila, že obce byly v uplynulém období velmi úspěšné na dotace, a tak v rámci lobbingu uplatnila svůj vliv. Jednou
z důležitých vlastností je předvídavost. Obě obce si po vzájemné
domluvě při návrhu rozpočtu na následující rok vyčlenily objem
vlastních prostředků, který by umožnil společnou realizaci cyklostezky bez dotace. S nadšením jsem si v minulém Zpravodaji

Města Albrechtic přečetl, že zastupitelstvo města pověřilo starostu…….. A čekal. Už? Už to spustíme? Jejda. Co se to děje? Že
zastupitelstvo města revokovalo své usnesení o započetí úkonů
s vybudováním cyklostezky, a že je přijato usnesení, které vybudování podmiňuje pouze s dotací?
Jednou z jednodušších atrakcí je řetízkový kolotoč. Ti, co se
na něm poprvé vezou křičí nadšením, jaká je to paráda když vidí
daleko, a můžou přitom ještě kontrolovat, co se děje pod nimi.
Ti na zemi si kladou otázku, proč tak křičí, když se pouze vozí
dokola.
Svým občanům se prostřednictvím Třemešenského zpravodaje za opětovnou nerealizaci cyklostezky omluvím. Nechal jsem
se letos unést a strhl jsem je svým nadšením sebou. Peníze tento
rok prostě použijeme pro občany jinde. Mrzí mne, že meziobecní
spolupráce je pro někoho něco nedůležitého.
Neopomenu si ale říci, že ne každý bývá z jízdy na kolotoči
po jejím ukončení nadšený.
Ing. Rostislav Kocián,
starosta obce Třemešná

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Cvičení rodičů s dětmi - Hopsalín řádil v tělocvičně
Poslední dubnové cvičení si užili nejmladší cvičenci se svými
rodiči a Hopsalínem. Přivezl s sebou pořad plný písniček, tanečků a netradičních soutěží. Na parketu tancovali a zpívali klauni,
princezny, kočičky, kuchaři, čarodějnice a vodníci. Pohádkoví tanečníci získávali za své skvělé výkony svítící balónky.
Hopsalín předvedl, že je mistrem ve foukání obrovských bublin, které se dětem moc líbily. Za odvahu a šikovnost vyrobil pro
každého zvířátko z balónku.
Oddíl je dotován z grantu Města Albrechtic.
Regína Hajná
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Šachový oddíl TJ Tatran Město Albrechtice
Šachový titul obhájen
Loňský titul přeborníka ZŠ Město Albrechtice v šachu obhájil a putovní pohár se zlatou medailí za rok 2015 tedy opět získal Janis Raptis ze 4.B. Druhé místo a stříbrnou medaili vybojoval Daniel Galuška ze 6.B a bronzovou příčku obsadil Robert
Schaffartzik z 9.A.

Pořadí 9. přeboru ZŠ Město Albrechtice v šachu 18. 6. 2015
1. Janis Raptis
2. Daniel Galuška
3. Robert Schaffartzik
4. Norbert Jedelský
5. Pavel Kohut
6. Alex Klepáček
7. Matěj Caknakis
8. Vladimír Dlouhý
9. David Stilecz
10. František Veselý
11. Jakub Přibyla
12. Matěj Doležal
13. Jiří Veselý
14. Lukáš Ircing
15. Matěj Formánek
16. Matyáš Černík
17. Jiří Mlčoušek
18. Martin Štibora
19. Berenika Galušková
20. Matěj Vyležík
21. Anna Veselá
22. Sven Bártek
23. Adam Baron
24. Stefanos Tusis
25. Michal Kvasnica
26. Tomáš Olejniczak
27. Martin Adamčík
28. Adam Homolka
29. Marian Toráč
30. Radim Ondrák
31. Pavel Chytil
32. Pavel Živčák
33. Jan Mlčoušek
34. Robert Škroch

Letošního již 9. ročníku přeboru školy se 18. června 2015 zúčastnilo rekordních 34 žáků, z toho dvě dívky. Hrálo se tradičně
švýcarským systémem na 7 kol a vítězný Janis získal plný počet
7 bodů! Zato o další místa se vedl tuhý boj až do posledního kola
a na zbylé dvě medaile mohlo dosáhnout dalších 8 hráčů. Ne
všichni tedy mohli být po posledním kole spokojení... Přítomní
trenéři ing. Karel Handlíř a Lukáš Anton kladně hodnotili vysokou taktickou úroveň partií. Dlouhodobý trénink a účast na řadě
turnajů nese ovoce v podobě velmi dobré výkonnosti mladých šachistů všech věkových kategorií na okresní i krajské úrovni.
Příslibem do budoucna jsou výkony těch nejmladších: 9. místo
obsadil David Stilecz ze 2.B (4,5 bodu), 10. místo František Veselý
z 1.B (4 body). Výsledky ostatních naleznete v tabulce s pořadím.
Turnajové občerstvení a ceny dotovalo SRPŠ a oddíl TJ Tatran
Město Albrechtice. Členům tohoto šachového oddílu byly předány nové dresy, ve kterých budou na soutěžích reprezentovat naše
město. Za krásné perníkové medaile pro všechny hráče pak děkujeme paní Martině Kalčíkové. Závěrečné vyhlášení výsledků
podpořil svou účastní starosta Města Albrechtic pan Luděk Volek. Fotografie a výsledky najdete i na www.zsma.cz
Milan Pokorný,
organizátor turnaje
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Šachové prázdniny
Zveme naši šachovou mládež, důchodce a příznivce šachu
na pravidelná prázdninová setkání, která se uskuteční v průběhu
celých prázdnin každou středu od 9,30 - 11, 30 hod v hospůdce
u Rybníčka.

V posledním týdnu prázdnin bude uspořádáno Šachové odpoledne – s tradičním utkáním „mladí : staří“ o šachový dort.
Všichni jste srdečně zváni.
Výbor ŠO
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FK AVÍZO Město Albrechtice
42. ročník ŠTÍTU ALBRECHTIC
Letošní již 42. ročník setkání Albrechtic se
uskutečnil 27.6.2015, tentokrát v Albrechticích
nad Vltavou.
Výprava z našeho města, odjela na místo
konání letos v poměrně slabém počtu 18 účastníků již v pátek 26.6.2015, jelikož vzdálenost
do Albrechtic nad Vltavou je bezmála 400 km.
V pátek proběhlo zasedání zástupců jednotlivých obcí a stálého výboru, kde naše město zastupoval starosta
p.Luděk VOLEK.
V sobotu ráno začal hlavní program 42.ročníku Štítu průvodem všech účastníků ulicemi Albrechtic nad Vltavou do místa konání – stadiónu místní TJ. Zde se po oficiálním přivítání
a zahájení, začala sportovní část programu, a to utkání ve fotbale,
soutěže hasičů a střelecké soutěže myslivců.
Naše výprava reprezentovala Město Albrechtice ve fotbale.
Osm fotbalových týmů bylo rozděleno do 2 skupin. Skupina „A“,
ve které byl i náš tým, odehrála utkání na hřišti v Albrechticích
nad Vltavou a skupina „B“ hrála svá utkání v nedalekém Temelíně.
Výsledky ve skupině „A“:
Albrechtice nad Vltavou - Albrechtice u Lanškrouna
1:2
Město Albrechtice - Albrechtice nad Orlicí
0:3
Albrechtice nad Orlicí - Albrechtice nad Vltavou
2:1
Albrechtice u Lanškrouna - Město Albrechtice 1 : 2 (na penalty)
Město Albrechtice - Albrechtice nad Vltavou
2:0
Albrechtice u Lanškrouna - Albrechtice nad Orlicí
0:2
Výsledky ve skupině „B“:
Albrechtice u Českého Těšína - Velké Albrechtice
0:1
Albrechtice v Jizerských Horách - Lesní Albrechtice
2:1
Lesní Albrechtice - Albrechtice u Českého Těšína
0:3
Velké Albrechtice - Albrechtice v Jiz. Horách 2 : 3 (na penalty)
Albrech. v Jiz. Horách - Albrech. u Č. Těšína 6 : 5 (na penalty)
Velké Albrechtice - Lesní Albrechtice
2:1

Po výsledcích ve skupinách se o 3.místo utkali naši fotbalisté
s Albrechticemi v Jizerských Horách s výsledkem 0 : 1.
Do finále se probojovaly Albrechtice nad Orlicí vers. Velké
Albrechtice. V zápase zvítězily Velké Albrechtice, a tak se staly
konečným vítězem 42. ročníku Štítu Albrechtic.
Náš tým reprezentovali: Bohumil Šípek, Petr Baczke, Lukáš
Slaný, Ondřej Šmíd, Štěpán Ondra, Dominik Mrukvia, Vítězslav
Chovanec, Radomír Pavlíček, Jiří Táborský, Petr Táborský, Silvano Komuenha. Hrajícím trenérem byl Petr Hrdlička a vedoucím
Miroslav Olejniczak. Vlajkonošem naší výpravy byl tradičně Jiří
Šupina.
O branky se v utkáních našeho týmu postarali: 2x Petr Táborský, 1x Radomír Pavlíček a v penaltovém rozstřelu se o góly postarali Jiří a Petr Táborští a B.Šípek, který 2 penalty chytil.
Celkové pořadí Štítu:
Velké Albrechtice
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice v Jizerských Horách
Město Albrechtice
Albrechtice u Lanškrouna
Albrechtice u Českého Těšína
Albrechtice nad Vltavou
Lesní Albrechtice
Letos jsme se sice do finále po dlouhé době neprobojovali,
ale všem hráčům patří velký dík za reprezentaci našeho města
a věřím, že příštího 43.ročníku Štítu, tentokráte v Albrechticích
u Lanškrouna, se zúčastní větší počet účastníků, nežli letos.

Tenista Daniel Galuška si vybojoval účast na MČR
Ve dnech 5. – 7. června 2015 proběhl ve Frýdku-Místku Krajský přebor starších žáků v tenise, kde měla albrechtická škola svého zástupce - Daniela Galušku. Tento hráč v současné době hraje
za TK Lama Hradec nad Moravicí 1. ligu starších žáků. V loňské sezoně se jako mladší žák ve svém ročníku 2002 pohyboval
v celostátních tabulkách na 23. místě. Jeho přechod do starších
žáků není jednoduchý. Protihráči jsou o 1-2 roky starší, vyšší
a váhově silnější. Možná tento handicap donutil Dana hrát více
hlavou a takticky. A vyplatilo se. V krajském finále obsadil 5. –
8. místo z 64 kvalifikovaných. V semifinále po tříhodinové bitvě
za extrémních slunečných podmínek (11.00 – 14.10 hod.) prohrál
s pozdějším finalistou Navrátilem /TK Precheza Přerov/ 7:5, 6:7,
6:7. Škoda, že za stavu 5:3 a 30:0 v rozhodujícím setu se Danovi
nepodařilo strhnout vítězství na svou stranu. Čtyři nejlepší hráči
si vybojovali přímou účast, Danovi byla za vynikající výkon udělena volná karta, která mu zajišťuje nominaci na Mistrovství České republiky, které se uskuteční koncem července v Jablonci nad
Nisou. Velkou nadějí se jeví i Michaela Svobodová z Města Albrechtic (roč. 2007), která má také šanci se v brzké době prosadit.
Alexandr Ostroborodov,
trenér TK Lama
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Miroslav Olejniczak,
sekretář FK

Noví občánci
V sobotu 20. června 2015 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích vítání občánků,
na které byly pozvány tyto narozené děti:
Monika Aberlová
Valérie Pavlíčková

Tamery Hellebrandová
Pavel Adámek

Nikolaos Busios
Marek Haleš

Zuzana Menzelová

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci srpnu
Ivana Krákorová, Jarmila Marková, Roman Vabroušek, René
Václavík, Zdeněk Domek, Antonín Mrkva, Ondrej Šustek, František Menzel, Miroslav Lyčka, Dáša Kynická, Alena Paciorková,
František Lakomý, Štefan Mátyás, Naděžda Balášová, Alena Křepelková, Antonín Šiška, Rostislav Kurfürst, Jaroslava Kurfürstová, Jiřina Kurečková, Ludmila Palicová, Marie Adamíková,
Lubomír Klega, Libuše Břicháčková, Břetislav Koudelka, Helena
Kaperová, Margita Musilová, Marie Římanová, Věra Platošová,
Marie Demjanovičová, Petr Maramarossy, Jan Fišárek, Zdeněk
Kapera, Gabriel Cios, Františka Pietrasová, Věra Kelemenová,
Emilie Zdařilová, Josef Placek, Magda Kozáková, Roman Kučera
Jubilantům v měsíci září
Václav Svoboda, Jana Nováková, Jaroslav Palůch, Ludmila Podešvová, Bronislav Perdula, Ing. Jiří Macek, Ing. Vlastimil Sedláček, Ing. Jan Hořínek, Jan Robenek, Božena Nekudová, Zdeň-

ka Orlíková, Marie Vargová, Ingeros Palůchová, Karel Blažek,
Ing. Milan Košulič, Anežka Krkošková, Pavel Měrka, Marie Herodková, Oldřich Lednický, Veronika Tarabiková, Oldřich Koudelka, Šárka Klapetková
Jubilantům v měsíci říjnu
Vincenc Holub, Dana Chovancová, Marie Adamová, Karel
Byrtus, Ing. Pavla Knappová, Milada Vyhlídalová, Emília Petreková, Karel Tichavský, Miroslava Budinská, Bohumil Vopelka,
Evprepia Koparanidisová, Miluše Kaletová, Helena Pavelková,
Zdenka Holubová, Niki Kišoňová, Antonín Hrbáček, Violeta Tomaníková, Pavel Klega, Vratislav Pořízka, Miloslava Slavíková,
Marie Gavendová, Lubomír Boháč, Jaroslav Paciorek, Katarína
Kaštovská, Marie Pícová, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Júlia
Průchová, Jaroslav Quecke, František Andrys, Antonín Pekař,
Jiřina Vrbová, Štefanie Bilková, Helena Vykopalová, Pavlína Fialová
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Vandalové způsobili škodu na lanové houpačce
Od srpna 2014 slouží veřejnosti v parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích lanová houpačka. Před třemi týdny
se na atrakci objevila závada - roztřepené nosné lano houpačky.
Během oprav bylo zjištěno, že se nejedná o vadu materiálu, ale
o vandalský čin, který vznikl úmyslným překroucením lanových napínáků nosného lana atrakce. Lano, závěsy i napínáky
jsou ze země nepřístupné, poněvadž jsou zavěšeny na nosných
sloupech ve výšce 4 metrů. Tento vandalský čin nebo neúspěš-

ný pokus o krádež stál pokladnu města 17 000Kč. Připomínáme,
že v roce 2013 někdo ukradl na dětském hřišti na ulici Nádražní
dětskou skluzavku za 12 000Kč. Tímto vyzýváme všechny občany, aby nebyli lhostejní, více si všímali dění kolem sebe a případné
vandalské činy neprodleně nahlásili.
Děkujeme za spolupráci

Informace pro občany

Upozornění pro čtenáře Městské knihovny Město Albrechtice

Od 1. 8. do 31. 8. bude knihovna uzavřena,
z důvodu revize knihovního fondu.

Bezplatná nabídka kompostu.
Kompostárna sběrného dvora v Městě Albrechticích nabízí občanům města
bezplatně stávající zásobu kompostu.
Nabídka platí do rozebrání zásob.
Provozní doba: úterý
8.00 – 18.00
čtvrtek 13.00 – 18.00
sobota 8.00 – 12.00
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Informační servis
Městský úřad

Interní ambulance
St
8.00 – 11.30

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

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
– odpady a životní prostředí 554 637 399 Adámková
– vodovodní řad 731 157 690 Berkovec
Informace – psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz
v sekci městský úřad – nalezení psi – jsou nově zveřejňovány informace o nalezených psech.

Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
Sobota
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

8.00 – 12.00
8.00 – 10.00

13.00 – 17.00

13.30 – 17.00

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

Zimní provoz : od 1.11. do 31.3. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 17.00 hod
Sobota:
8:00 hod – 11:00 hod

Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Út
8.00 – 12.00 tel. 554 690 518
Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518

13.00 – 15.00

13.00 – 16.30

Sběrný dvůr, Tel. : 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz : od 1.4. do 31.10. běžného roku
Úterý:
8:00 – 18:00 hod
Čtvrtek:
13:00 – 18.00 hod
Sobota:
8:00 – 12:00 hod

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)

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 12.00

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

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

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

12.30 – 15.00

Úřad práce Město Albrechtice
Osvobození 592/12, Město Albrechtice
Provozní doba:
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00-17.00
Úterý
8.00 – 11.00
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek
8.00 – 11.00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané)

Koupaliště
Provozní doba:
Vstupné:

tel. 554 690 522

Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112
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9.00 – 19.00
děti do 6 let
6 – 18 let
dospělí

zdarma
30,-Kč
40,-Kč

Placená reklama

NEČEKEJTE NA TO, AŽ SE NĚCO STANE
A POJISTĚTE SI SVŮJ MAJETEK!
Promáčený strop, zničené podlahy nebo nevítaná návštěva zloděje. To jsou některé z nezáviděníhodných situací. Ovšem i s běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik.
Další neočekávané problémy mohou přinést přírodní živly a katastrofy. Proto není od věci uzavřít odpovídající pojištění. Pojištění majetku nemůže zabránit případným škodám, ale
pomůže zmírnit finanční ztráty, které v důsledku škod mohou vzniknout.

Na co vlastně pojištění majetku je? Toto pojištění poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události (požár, výbuch, kouř, úder blesku,
záplava, povodeň, pád stromu, vichřice, krupobití, záplava vodou z vodovodního potrubí, tíha sněhu nebo námraza, zemětřesení), krádeže, loupeže nebo vandalismu. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí.

Majetkové pojištění lze rozdělit do dvou základních skupin a to na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti, jako je byt, rodinný dům, chata, chalupa a další budovy.
Předmětem pojištění domácnosti jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu, u pojištění nemovitosti je předmětem pojištění samotná budova
či další vedlejší stavby (ploty, bazény, garáže, apod.)
Pojištění na míru! Pojištění se sjednává klientovi na míru tak, aby pokrylo co nejvíce rizik a v co nejvyšší možné míře ochránilo jeho majetek. Při stanovování částky se
vychází z mnoha hledisek. Důležité je, kde se pojištěná domácnost či nemovitost nachází. Svou roli hraje i rizikovost místa – místa postižená povodněmi či lavinami jsou jakožto
rizikovější pojišťována za vyšší částky. Pojistné se též stanovuje podle hodnoty pojištěného majetku, například milionářská vila bude mít vyšší pojistku než starší rodinný domek.

Dle posledních průzkumů nemají pojištěnou domácnost dvě třetiny Čechů a ti co majetek pojištěný mají,
aktualizují pojistné částky majetku pouze minimálně, což pak vede k tomu, že v případě pojistné události jim pojišťovna škodu uhradí pouze
částečně. Lidé si neuvědomují, že se cena majetku s léty mění a zastaralé pojistné smlouvy dávno neodpovídají aktuální hodnotě majetku.

Pokud patříte k těm, co majetek pojištěný nemají nebo ho
sice pojištěný mají, ale již několik let starou smlouvou,
navštivte kancelář Agentury Kryštof na nám. Minoritů
18 v Krnově, kde V
Vám zdarma vypracujeme nezávaznou
nabídku pojištění majetku přesně dle V
Vašich potřeb! Rizika
tu budou vždy – pojistěte se a zmírněte tak finanční následky způsobené případnou škodou!

POVINNÉ RUČENÍ

Chytře pojištěný domov

ZDARMA ZKONTROLUJEME VAŠI STÁVAJÍCÍ POJISTKU
A) buď zjistíme, že máte dobře pojištěný domov
B) anebo Vám to pomůžeme změnit

Osobní automobil

Cena již od:

do 1 000 ccm

863 Kč / rok

1 001 - 1 350 ccm

1 495 Kč / rok

1 351 - 1 400 ccm

1 765 Kč / rok

1 401 - 1 850 ccm

2 066 Kč / rok

1 851 - 2 500 ccm

2 274 Kč / rok

nad 2 500 ccm

2 521 Kč / rok

Nákladní automobil 3,5 - 12 t

5043 Kč / rok

Tahač

27 134 Kč / rok

SJEDNÁVÁME
ZAJISTÍME

32-,â7ċ1Ë1(029,7267,

ZASTUPUJEME

'ĩ0

VŠECHNY TYPY POJISTEK
PŘEPISY VOZIDEL
VŠECHNY POJIŠŤOVNY

NAVŠTIVTE NÁS

BYT
CHATA

BRUNTÁL

KRNOV

Ruská 10
792 01, Bruntál

Náměstí Minoritů 18

(vedle České spořitelny)

794 01, Krnov
Tel.: 778 04 04 99

Tel.: 608 33 11 02
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NYNÍ JSME
I NA FACEBOOKU

(naproti hl. poště)

Placená reklama

Ceník inzerce ve Zpravodaji Města Albrechtic
Celá strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/8 strany

600,- Kč bez DPH
300,- Kč bez DPH
200,- Kč bez DPH
150,- Kč bez DPH
75,- Kč bez DPH

Pravidla pro vydávání Zpravodaje Města Albrechtic naleznete na www.mesto-albrechtice.cz v sekci Zpravodaj

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

Uzávěrka příštího čísla 26. 8. 2015.
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