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Vážení spoluobčané,
s příchodem jara a léta se začíná rozbíhat turistická sezona a s ní
je spojeno mnoho akcí, mezi ně již neodmyslitelně patří otevření
zámku Linhartovy, který letos zahájí jubilejní desátou turistickou
sezonu. Pro návštěvníky je mimo úvodní vernisáže prací českých
a polských výtvarníků připravena řada nových tématických expozic,
které zaujmou i pobaví jak dospělé, tak děti. Bude možno zhlédnout
190 papírových, dřevěných a keramických betlémů, 5 000 vánočních
baněk, kapesní kalendáře, přes dvě stě zajímavých fotografií, šedesát obrazů. Děti se mohou těšit na nové prostorové práce - Tři krále
přinášející netradiční dary, vánoční strom a k již dříve vystavenému
maxipsu Fíkovi přibude jeho nepostradatelná kamarádka Ája.
Dětská galerie je neodmyslitelnou součástí zámeckých expozic
již od počátku a vytvořili ji mladí tvůrci pod vedením pana Jaroslava Hrubého, který je zároveň kastelánem a duší našeho zámku.
Touto cestou bych Vás chtěl všechny pozvat na Linhartovské kulturní léto 2015 a tím podpořit práci všech, kteří se podílejí na jeho
chodu. V období od velikonočního jarmarku, konaného 21.3.,
do zahájení sezony 23.5.2015 pan Hrubý část zámku sám vymaloval, natřel přes 1.000m2 podlahových ploch a začal s nátěrem
vnitřních dveří. Dále se v tomto období musela stihnout instalace
veškerých expozic, což představuje stovky hodin mravenčí práce,
jako například navěšení 5.000 vánočních baněk nebo zapaspartování 1.500 kapesních kalendářů tak, aby každý, kdo zámek navštíví, odcházel spokojený a plný dojmů. Píši o tom hlavně z dů-

vodu časté kritiky zámku. Jednou jsme však zámek převzali, a tak
se o něj musíme řádně starat. Kritizovat umí každý, ale přiložit
ruku k dílu a něco udělat, už jen málokdo.
Ti, co mají radši spíše pohyb a sportovní vyžití, mohou navštívit rozhlednu na Hraničním vrchu nebo si projít městský turistický okruh, který nabízí několik různých tras a zajímavostí.
Závěrem bych chtěl napsat pár slov týkajících se pořádku
ve městě. Snažíme se, aby u nás bylo pěkně, ale velmi mě mrzí nepořádek a hlavně odpadky, které odhazují nezodpovědní spoluobčané. Jako příklad uvedu náměstí - téměř každé ráno pohozené
plastové láhve, nějaká krabice od pizzy, atd.. Mrzí mě tento pohled.
Mrzí mě neúcta k hodnotám, mrzí mě, že nedokážeme udržet své
okolí hezké. Vím však, že je to práce několika jedinců, kteří nemají
vychování ani cit pro pořádek. Vždyť po obci jsou rozmístěny nádoby na odpad. Na hřištích i v parku jsou odpadkové koše, které
pravidelně vynášíme. Máme pracovníky, kteří nedělají nic jiného,
jen uklízejí. Je škoda, že vyhazujeme zbytečně finanční prostředky na zničené věci. Vždyť květen je jeden z nejkrásnějších měsíců
v roce. S přicházejícím jarem se nám vrací do našich srdcí radost
a dobrou náladu nám pomáhají udržet sluneční paprsky, které jsou
nám v tuto dobu obzvláště vzácné. Užívejme si jara plnými doušky
a buďme šetrní ke svému okolí.
Luděk Volek,
starosta
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (ze dne 25. 2. 2015)
15/5/73 schválilo
program 5.zasedání zastupitelstva města konaného dne
25.2.2015.
15/5/74 schválilo
„Program rozvoje města Město Albrechtice“ na volební období
2014-2018
15/5/75 schválilo
vysílání jednání zastupitelstva města na internetu
15/5/76 schválilo
prezentaci města na sociálních sítích
15/5/77 schválilo
zrušení odvodu z odpisů na rok 2015 ve výši 600 000,- Kč pro
ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1 a zapracovaní této změny
do rozpočtového opatření.
15/5/78 vzalo na vědomí
žádost o grant oddílu KST Město Albrechtice, z.s. a informaci
o ukončení činnosti v TJ Město Albrechtice s tím, že žádost bude
projednána na nejbližším jednání rady města.
15/5/79 schválilo
uzavření smluv veřejné finanční podpory z rozpočtu Města
Město Albrechtice pro rok 2015 na kulturu a sport dle celkového
návrhu ve výši 980,-tis.Kč a pověřilo starostu podpisem smluv
s těmito spolky:
Fotbalový klub AVÍZO Město Albrechtice – výše podpory
339 828,- Kč
TJ Město Albrechtice – výše podpory 233 983,- Kč
TJ Tatran Hynčice – výše podpory 77 000,- Kč
Golf Club Město Albrechtice – výše podpory 58 000,- Kč
15/5/80 schválilo
uzavření smluv veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Město Albrechtice pro rok 2015 na sociální oblast dle návrhu
a pověřuje starostu podpisem smluv s těmito organizacemi:
Help-in, o.p.s. Bruntál - výše podpory 150 000,- Kč
Slezská diakonie - nízkoprahové zařízení, sociální asistence,
raná péče, chráněné bydlení – výše podpory 130 000,- Kč
15/7/125 Rada města schválila
přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města pro rok
2015 do 50.000,- Kč jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu včetně smluv s těmito žadateli a pověřila starostu podpisem
těchto smluv:
Dechová hudba Město Albrechtice - 30.000,- Kč
Klub důchodců v Městě Albrechticích – 45.700,- Kč
Klub důchodců v Hynčicích – 40.082,- Kč
Římskokatolická farnost Město Albrechtice – 43.994,- Kč
(39.494,- + 4.500,-)
Jezdecké centrum Město Albrechtice – 0,- Kč
Český kynologický svaz – 15.413,- Kč
Ranč Solný potok – 30.000,- Kč
Spolek Valštejn – 14.500,- Kč
Český svaz včelařů – 20.000,- Kč
Zahrádkáři Město Albrechtice – 31.500,- Kč
SZZ Krnov, př.org. – 30.000,- Kč
Charita Krnov, Dům dobré vůle Žáry - 20 000,- Kč
15/5/81 vzalo na vědomí
úpravu rozpočtu Města Město Albrechtice na rok 2015, rozpočtové opatření č. 1/2015.
15/5/82 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 - rozpočtové opatření č. 2/2015, dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 5 944,- Kč a výdajů
zvýšení o 264 062,- Kč, financování se zvyšuje o 270 006,- Kč.
15/5/82 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu
z provedené inventarizace majetku města za rok 2014, a to
ve výši 1.024.296,40 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí
zápisu.

15/5/83 schválilo
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem
- Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zastoupená:
plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ: 70884561
a nabyvatelem: Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 79395
Město Albrechtice nám. ČSA 27/10, zastoupeno: Luďkem Volkem, starostou, IČ: 00296228, na převod 1ks automobilní speciální plošiny T 148, OVC 72-62, rok pořízení 1998, cena 246.560,-Kč
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/5/84 schválilo
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.701202609 uzavřené dne 26.1.2009 mezi ARRIVA Morava a.s. Vítkovická
3133/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 25827405 a Městem Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, pro rok 2015 Kč dle návrhu ve výši 75.030,-Kč
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/5/85 schválilo
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č.BR/1/i/2015/
HH k části pozemku par.č. 2225/1 ostatní plocha/silnice v k.ú.
Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál mezi
Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál, IČ
00095711 Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/5/86 schválilo
výpověď Smlouvy o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích v majetku Města Město Albrechtice, uzavřené
s Rudolfem Blahušem dne 27.2.2009, a to podle čl. XIII odst. 7 bez
udání důvodu s šestiměsíční výpovědní lhůtou, a ukládá starostovi zpracovat a doručit výpověď Rudolfu Blahušovi nejpozději
do 28.2.2015.
15/5/87/a neschválilo
uzavření Dodatku č.3 , dohody o ceně dřeva a pěstebních prací pro rok 2015, podle návrhu p. Rudolfa Blahuše, na základě čl.
VI odst. 1 Smlouvy o hospodaření v lesních porostech na lesních
pozemcích v majetku Města Město Albrechtice ze dne 27.2.2009,
ve znění pozdějších změn.
15/5/87/b schválilo
okamžité zastavení všech prací včetně odvozu již vytěženého
dřeva, a to až do doby, než zastupitelstvo města schválí nové ceny
pro r. 2015; práce provedené od 1.1.2015 doposud, resp. doposud
odvezené dřevo uhradit až po dosažení dohody o cenách a schválení nových cen zastupitelstvem města. K návrhu cen a jejich projednání se RM doporučuje zřídit komisi ve složení: Ing. Jaroslav
Herman, Ing. Milan Košulič, Petr Marek, Jan Metzl, Ing. Robert
Polách, Mikuláš Galuszka, Ing. Vladimír Vranka.
15/5/87/c pověřilo
starostu podpisem dohody o ukončení smlouvy podle čl. XIII
odst.1.s.Rudolfem Blahušem v případě, že s p.Rudolfem Blahušem nedojde k dohodě o cenách do 15.3.2015.
15/5/88 schválilo
podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Moravskoslezského kraje – Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015, uzavřít smlouvu o poskytnutí
této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a nabýt tuto dotaci a pověřilo starostu podpisem smlouvy
15/5/96 pověřilo
starostu města k zahájení dalších kroků realizace vybudování
cyklostezky Město Albrechtice – Rudíkovy.
15/5/97 schválilo
Harmonogram mezinárodní spolupráce na rok 2015 s obcí
Komprachtice.
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Martin Špalek,
místostarosta

Územní plán
Vážení spoluobčané, opětovně Vás informujeme, že Město
Město Albrechtice zpracovává nový územní plán.
Žádáme občany a organizace o jeho připomínkování a případné vyjádření týkající se řešení například malého nebo velkého obchvatu, bytové výstavby v centru obce a v dalších katastrech obce,
využití pozemků apod.
Své náměty a připomínky podávejte co nejdříve na Městský
úřad v Městě Albrechticích, odbor stavební úřad a územní plánování, kde můžete obdržet i další informace k územnímu plánu.
Město Město Albrechtice zahájilo v devátém měsíci 2011
přípravu nového územního plánu našeho města podepsáním
smlouvy s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.. Poslední

územní plán byl pro město zpracován a odsouhlasen v roce 1996,
respektive změna č.1 v roce 2006 a změna č.2 v roce 2010. Do konce roku 2012 byly dokončeny rozbory a průzkumy stávajícího stavu v území a v září 2014 zastupitelstvo města schválilo „Zadání
Územního plánu Město Albrechtice“. V současné době se zpracovává návrh nového územního plánu pro město. Pro naše město
včetně místních částí vykonává působnost ve věcech územního
plánování Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje. Pořizovatelem územního plánu je Město Město Albrechtice.
Martin Špalek,
místostarosta

Česko-polské setkání
V sobotu 11.4.2015 proběhlo setkání zastupitelů a občanů našeho města s občany polského partnerského města Komprachtice. Dopoledne polští přátelé navštívili ostravské hornické muzeum na Landeku a odpoledne muzeum Miniuni- svět miniatur
na ostravském výstavišti. Od 17 hodin jsme se společně setkali v tělocvičně ZŠ na Hašlerově ulici. K poslechu a tanci hráli
domácí Pupíci a o občerstvení se postaral nejen MěÚ, ale také
naši občané, kteří připravili dobroty doma a podělili se o naši
kuchyni s přáteli z Komprachtic. Večer se vydařil a už se tě-

šíme na další setkání. Mrzí mne malá účast našich zastupitelů, přítomných bylo jen šest, osm se omluvilo a sedm se vůbec
nevyjádřilo, i když byli všichni o akci v dostatečném termínu
informováni.
Poděkování patří všem lidem, kteří se podíleli na přípravě
akce, organizování a následném úklidu.
Martin Špalek,
místostarosta

Ministerstvo vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb
Ministerstvo financí vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb a společně s podrobným hodnocením jeho dopadů
(tzv. RIA) ho nyní předloží vládě. Zákon oproti původní verzi doznal několika změn, jimiž Ministerstvo financí reaguje
na diskuzi v rámci připomínkového řízení. Zákon je nadále
koncipován plošně. Vyhláška však dočasně vyjímá z povinnosti evidovat tržby všechny činnosti s výjimkou ubytovacích
a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Na další
činnosti bude aplikace zákona rozšířena postupně v návaznosti
na výsledky rizikové analýzy Finanční správy.
Ze zákona byla odstraněna povinnost zákazníka převzít
účtenku. Ministerstvo financí se rozhodlo omezit pouze na pozitivní motivaci zákazníků k přebírání účtenek. „Mnohem účinnější
než pokuty bude, když se nám podaří vysvětlit základní cíl elektronické evidence, kterým je konec diskriminace poctivých podnikatelů,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.
Zásadní změnu doznal systém sankcí. Uzavření provozovny
či pozastavení výkonu činnosti je pojímáno pouze jako předběžné opatření, které bude možné využít dočasně, a to do doby
sjednání nápravy. „Chceme dát jasně najevo, že není cílem Finanční správy poškodit poplatníkům jejich podnikání“, vysvětlila
náměstkyně ministra financí pro daně a cla Simona Hornochová. „Zároveň však musí existovat opatření, které Finanční a Celní
správě umožní účinně a efektivně zasáhnout, když se někteří rozhodnou zákon nerespektovat,“ doplnila.
Ministerstvo financí vyslyšelo připomínky a místo vyhlášek
zakomponovalo více oblastí přímo do zákona. To má za cíl poskytnout podnikatelům vyšší míru právní jistoty. Jde například

o stanovení údajů na účtence nebo přehled systémových výjimek,
tedy tržeb, které budou z povinnosti elektronické evidence vyňaty.
Zavádí také institut závazného posouzení pro poplatníky, kteří si
nejsou jisti, zda má jejich příjem charakter nahodilého příjmu. Ten
je od elektronické evidence osvobozen. Závazné posouzení vydá
finanční úřad za snížený správní poplatek 1000 korun.
Doprovodný zákon předpokládá snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou daně na alkohol, tabákové výrobky a doplňkový sortiment. „Opatřením chceme narovnat nesystémovou stávající úpravu, kdy podnikatelé v pohostinství
nakupují potraviny se sníženou patnáctiprocentní sazbou, ale prodávají s jedenadvacetiprocentní,“ vysvětluje Simona Hornochová.
„Cílem tohoto opatření je také zmírnění případného nárůstu cen
v tomto segmentu,“ dodala.
Ministerstvo navíc počítá s jednorázovou slevou ve výši
5000 Kč pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob,
kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle
Zákona o evidenci tržeb, a to z důvodu kompenzace zvýšených
nákladů, které jim v souvislosti s účinností zákona mohou nastat.
Přímo do zákona byla vložena úprava účtenkové loterie. Při její
přípravě Ministerstvo financí zohlední dobré i špatné zkušenosti
ze zahraničí tak, aby plnila roli motivačního nástroje. „Zvažujeme spíše nepravidelné, tematické nebo regionálně zaměřené loterijní kampaně“, uzavřela náměstkyně ministra financí pro daně
a cla Simona Hornochová.
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Ing. Radek Ležatka,
vedoucí oddělení Vnějších vztahů a komunikace

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci
jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění
sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká,
asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení
hospicového typu.
Podmínky nároku na příspěvek na péči
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb
v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby
každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let
věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost
zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče
o domácnost (péče o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let).
Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí
existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schop-

ností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem
na věk posuzované osoby. Bližší vymezení schopností zvládat
základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.
Výše příspěvku na péči
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
• 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
• 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
• 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
• 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
• 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
• 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
• 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
• 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
Bližší informace lze získat na Městském úřadu Město Albrechtice – odboru sociálním.
Zdroj: mpsv.cz
Bc. Jiří Boháček,
sociální odbor

Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě (TP, ZTP, ZTP/P)
Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů pro osoby se zdravotním postižením (průkaz
OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná proti
poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Pro ÚP ČR bude tento průkaz zhotovovat Státní tiskárna cenin, státní podnik.
V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy
mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady.
Platnost všech těchto průkazů končí k 31. 12. 2015.
V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich
držitelé vyměnit. V opačném případě přijdou o možnost využívat
benefity, které z jejich držitelství vyplývají. ÚP ČR proto vyzývá
klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak
zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale upozorňuje,že není nutné, aby lidé chodili v hojném počtu na úřad
hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližším období.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
fotografie určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45
mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, je také nutné
prokázat svou totožnost občanským průkazem.
Od 01. 01. 2015 mají klienti nově možnost zvolit si, zda si přejí na průkazu uvést symbol zdravotního postižení,tedy označení
osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hlucho-

slepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram
znázorňující jedno z uvedených druhů postižení).
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo
jiné nárok na vyhrazené místo k sezení
ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho
záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji
místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy,
autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 %
v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah
výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele
(rozlišují se 3 typy průkazů OZP - TP, ZTP a ZTP/P).
Poznámka: Před samotnou výměnou průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce
roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával
podle legislativy účinné do 31.12. 2013, musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP.
Až poté může ÚP ČR klientům průkaz OZP v nové podobě
vydat.
Bližší informace lze získat na Městském úřadu Město Albrechtice – odboru sociálním.
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Zdroj: mpsv.cz
Bc. Jiří Boháček,
sociální odbor

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ HARMONIE HLEDÁ SPOLEČNÍKY PRO SVÉ KLIENTY
Chráněné bydlení Harmonie - Pod Hůrkou ve Městě Albrechticích, hledá společníky – dobrovolníky, pro společenské aktivity
a trávení volného času svých klientů. Každý z klientů má různorodé zájmy, každého něco baví a má nějaká specifická přání
či představy o tom, co by rád dělal, kam by se chtěl podívat, co
navštívit a nebo by jen rád trávil čas s jiným „partnerem“ mimo
řady pracovníků.

Práce dobrovolníků je obrovským přínosem pro klienty a v pomáhajících profesích je ideálním způsobem, jak spojit kvalifikovaný a lidský přístup v péči o ně. Podporuje dobré vztahy mezi
lidmi a institucemi, v nichž je péče poskytována a spolupráci
mezi veřejností a neziskovým sektorem. Pro dobrovolníky z řad
studentů může být jedním ze způsobů praxe a pro kohokoli cestou ke člověku, jehož podpora a doprovázení obohatí jeho obzor.

• Pan Lukáš /34 let/ hledá společníka, který by se s ním 1x měsíčně
věnoval turistice, povídal si s ním o technických záležitostech, jako
např. turbinách, stožárech apod. a rozebíral s ním staré součástky.
• Pan Honza /51 let/ hledá společníka, který by jej doprovázel 1x za 14 dní na krátké výlety a nebo s ním strávil odpoledne
na sportovním hřišti.
• Paní Lenka /40 let/ hledá společníka, který by ji 1x za měsíc
doprovodil do kina nebo do divadla.
• Pan Marcel /39 let/ hledá společníka, který by jej 1x za 14 dní
doprovodil na vycházce po okolí nebo sis ním zahrál míčové hry
na hřišti.
• Paní Vlasta /57 let/ hledá společníka, který by s ní 1x za měsíc navštívil cukrárnu a doprovodil ji do Liptaně, zapálit svíčku
rodičům na hřbitově.

• Pan Ivoš /42 let/ hledá společníka, který by jej 1x měsíčně
doprovázel do Městské knihovny v Krnově nebo na plavecký bazén.
• Paní Zdenka /41 let/ hledá společníka, který by s ní 1x měsíčně podnikal výlety a učil ji pracovat s PC.
• Pan Láďa /53 let/ hledá společníka, který by s ním 1x měsíčně podnikl turistický výlet nebo jiné sportovní aktivity.
V případě zájmu o spolupráci kontaktujte paní Lenku Prchalovou na tel. 725 315 053; email: lerion23@seznam.cz nebo
Jarmilu Semianovou na tel. 605 163 288; email: j.semianova@
seznam.cz
Mgr. Hana Hlisnikovská,
odbor sociální

Uživatelům nejen kabelové televize
V době, kdy budete číst tyto řádky, již bychom mohli mít hotový přechod vysílání našeho Infokanálu z vysílacího formátu 4:3
na 16:9. Je samozřejmé, že primární signál bude mít rozlišení Full
HD. V podstatě se budou vysílat 2 infokanály. Ten primární bude
v rozlišení Full HD na některém z kanálů K5 – K12 na frekvenci
174 -230 MHz. Nejdříve se musí otestovat použité kanály tak, aby
nedocházelo k interferenci mezi novou a některou již používanou
frekvencí. Druhá frekvence zůstane ve stávajícím Multiplexu, kterou vysíláme v SD rozlišení na 35. kanálu. Zachovat SD rozlišení
musíme z toho důvodu, že se v domácnostech vyskytuje obrovské
množství nových televizorů a Set-top-boxů, které neumí zobrazit
signál Full HD zakódovaný v MPEG 4. Existuje velmi jednoduché technické řešení na transformaci Full HD rozlišení na SD,
tak jej použijeme. Tímto se dostáváme k třetí námi používané
frekvenci pro vysílání Infokanálu na kanálu S12. V našem rozvodu kabelové televize ukončíme vysílání všech stávajících analogových programů do 30. června tohoto roku. Pro majitele starých
televizorů to bude znamenat, že se bez Set-top-boxu nebo nového
televizoru na žádný program nepodívají. Naše analogová technologie stárne, zhoršují se kvalitativní parametry signálu a nyní

jsme akutně postaveni před potřebu oprav dnes nepoužívaného
způsobu šíření signálu. V České republice bylo analogové vysílání
televizních programů ukončeno již v roce 2011, takže není jediný
racionální důvod pro investování do zastaralých technologií. To,
že kabelovky ještě analogově vysílají 4 roky po ukončení pozemního analogového vysílání (technologie se nechává dožít), je jejich
vstřícné gesto ke svým zákazníkům. Žádný zákon ani nařízení
neřešilo, kdy kabelovky ukončí ve svých rozvodech analogové vysílání.
Ještě během měsíce května bychom mohli zavést do provozu
nový způsob řízení provozu městské internetové sítě tak, abychom splnili související legislativu a platné předpisy. Jako bonus
budeme mít diagnostický přehled o fyzikálních parametrech
zesilovačů a chování kabeláže. Internetové modemy pracující
ve standardní normě Eurodocsys totiž vysílají diagnostický signál do hlavní stanice, pomocí kterého se dají snadno zjistit závady
na rozvodech nebo zesilovačích TKR. Všechny přesné informace
o novinkách na kabelovce se včas dozvíte na infokanálu města.
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Bc. Vladislav Hlaváček

Šťastný návrat z Bludiště

V pondělí 16. března o půl sedmé ráno vyrazili žáci 9. A
a 8. B se svými třídními učitelkami a s paní ředitelkou do studia České televize v Ostravě-Radvanicích. Čekala nás účast
v oblíbené a napínavé televizní soutěži s názvem Bludiště.
Protože jsme své škole nechtěli udělat ostudu, pečlivě jsme se
předem připravili. Pořídili jsme si trička se znakem a názvem
naší školy a vymysleli jsme slogany na nápadité transparenty,
které nám pomohl vyrobit pan Rostislav Král s panem školníkem. Členové soutěžního týmu, tedy Mirka Musilová, Tomáš
Kostelník, Nikola Šimečková a Robert Schaffartzik, se naučili
veršovanou vizitku z autorské dílny paní Doležalové a samozřejmě v improvizovaných domácích i školních podmínkách
trénovali některé disciplíny. Na všechno se ale připravit nelze,
to nám můžete věřit.Když se naši Leváci snažili zdolat svého
prvního soupeře, kladenské Kobry 004, Robert se na lanové
překážce nešťastně zamotal, při pádu s sebou strhl i Tomáše
a po zbytek soutěžního dopoledne jsme pak museli dohánět
sedmibodovou ztrátu. V kvízových otázkách jsme však získali převahu a tajenku, za kterou se vyhrává nejvíce bludišťáků,
jsme uhádli jako první a mohli jsme proto slavit vítězství.Štěstí nás neopustilo ani na balancovníku, každý člen naší čtveřice
si tak vysloužil poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup zboží
v obchodním domě Tesco a do šatny jsme si odnesli zeleného

plyšového bludišťáka. Po krátké přestávce nás čekali soutěžící
z Prahy 2, Tsunami, kteří hrdě prohlašovali, že nás „spláchnou“. Naštěstí se tak nestalo, naši reprezentanti se uklidnili
a nedovolili novému soupeři, aby získal převahu. Nicméně
i tentokrát rozhodovala tajenka a i tentokrát ji dříve uhodli
naši borci. Vyhráli jsme druhého bludišťáka! Na balancovníku
se nám už tolik nevedlo, i když chybělo jen maličko a všechny
koule by skončily ve správných důlcích.Vyčerpaní po dlouhém
dni, ale nadšení a plní dojmů, jsme se vydali na cestu k domovu s vědomím, že se hned brzy ráno musíme do studia vrátit.
Náš třetí soupeř, Mimoni, přijel z malé školy v Píšti nedaleko
Hlučína. Cesta jim trvala pouhých třicet minut, a protože se
do Bludiště vracejí každý rok, nebyla na nich vůbec znát nervozita. Navíc si s sebou přivezli tajnou zbraň- šikovného pana
učitele, který jako jediný zvládl učitelský úkol, zrádné světelné bludiště. Tato disciplína se nejspíš stane noční můrou paní
učitelky Kostelníkové a paní ředitelky Hajné, těm se totiž stejně jako jejich soupeřkám z Prahy a Kladna na bludiště vyzrát
nepodařilo a velmi se kvůli tomu trápily (samozřejmě úplně
zbytečně).Mimoni právě s přispěním svého tělocvikáře smazali náš náskok z lanových překážek a dostali se do mírného
vedení, které si udrželi až do závěrečné tajenky. Ještě stále jsme
mohli nepříznivý stav zvrátit, ale jméno slavného britského
zpěváka Johna Lennona vyslovili Mimoni jako první.Nakonec
jsme ještě vítězům drželi palce u balancovníku, se kterým si
bohužel neporadili, potleskem jsme poděkovali Pavlu Síkorovi
za tzv. tygří skok, při němž pro nás zajistil třetího bludišťáka,
rozloučili jsme se se štábem a hurá domů!

Foto R. Hajná,
text Renata Doležalová

Angličtina s Jullietou
V posledním únorovém týdnu se náš učitelský sbor díky penězům
z projektu Evropské unie rozrostl o novou paní učitelku. Jmenuje se JulietteAyrapetyan,pochází z Arménie a vyučuje angličtinu.
Všichni žáci z vyššího stupně a několik tříd nižšího stupně tráví
jednou až dvakrát týdně hodinu angličtiny s paní učitelkou, která
na ně mluví výhradně anglicky. Ačkoliv se většina dětí před příchodem Juliette obávala, že se bez svého rodného jazyka neobejdou, hned po první hodině názor změnily. Konverzační hodiny
v malých skupinkách se jim zalíbily tak moc, že se hromadně přihlásily i do nepovinné odpolední výuky. Snad jim jejich nadšení
vydrží déle než do konce školního roku, kdy se s námi musí paní
Ayrapetyan rozloučit.
Renata Doležalová
Foto Regína Hajná
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Základní umělecká škola Město Albrechtice
Základní umělecká škola nabízí svým žákům stávajícím i budoucím výuku v hudebním a výtvarném oboru. Svým zázemím,
vybavením a zejména kvalifikovaným kolektivem pedagogických
pracovníků zaručuje kvalitní způsob výuky daných oborů, jež
se odráží i v pravidelném získávání umístění žáků v okresních
a krajských kolech interpretačních soutěží.
Významnou novinkou ZUŠ je navázání spolupráce se známým
malířem a výtvarníkem Zdeňkem Kurečkou. Ten od 1.4.2015
vede na naší škole výtvarný obor, čímž započal s předáváním
svých bohatých výtvarných zkušeností žákům. I Vaše dítě může
být součástí výuky pod pedagogickým vedením pana Zdeňka
Kurečky!
Žáci velmi často vystupují na koncertech, předehrávkách,
představeních či vernisážích pořádaných naší školou, účastní se
akcí Města Město Albrechtice, případně akcí jiných organizací,
kde pravidelně doplňují kulturní program. Novinkou je také pořádání zahraničních koncertních zájezdů, které se u dětí těší velké oblibě a kde mohou čerpat spoustu zajímavých zážitků a zkušeností.
Žáci hudebního oboru nacházejí své uplatnění v rámci školy
v nově vzniklých školních ansámblech, jako je Soubor zobcových
fléten, Skupina MIX nebo pěvecký sbor Cantabile. Absolventi
naší školy získávají také průpravu k případnému dalšímu studiu
na středních pedagogických školách, středních umělecko-průmyslových školách a konzervatořích.
Přijímáme žáky již od 5 let věku do tzv. přípravného studia,
a to jak v hudebním, tak i výtvarném oboru.
Ve škole vládne pohodová rodinná a přátelská atmosféra.
Přijďte se za námi kdykoli podívat.
Podrobné informace o naší škole získáte na webových stránkách www.zusmestoalbrechtice.cz, na www.facebook.com/zusmestoalbrechtice, nebo při Vaší osobní návštěvě.

Termínový seznam nejvýznamnějších plánovaných akcí školy:
- 30.4. – 3.5.2015

KONCERTNÍ ZÁJEZD SOUBORŮ ZUŠ
– Lauf, Německo
- 28.5. – 30.5.2015 Výtvarná soutěž „Tady jsme doma“.
Zahájení vernisáže – 28.5. v 15:30 v ZUŠ Městě
Albrechticích
- 1.6. – 5.6.
Zápis ke studiu a přijímací řízení.
Denně, od 13 do 17 hod vyjma středy 3.6.
- 23.6.2015
ZAHRADNÍ SLAVNOST ZUŠ Město Albrechtice,
od 15 h, zahrada ZUŠ, Tyršova 1
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Za kolektiv a žáky ZUŠ Město Albrechtice
Martin Kachlík,
ředitel

Otevřený dopis
Vážení zastupitelé (paní a pánové)!
Když se občané před volbami rozhodují, koho budou volit,
vybírají ty kandidáty, o kterých si myslí, že budou hájit a prosazovat zájmy občanů a bude jim ležet na srdci prospěch celého města. Volební účast je u nás zpravidla poměrně vysoká, ale
většina občanů, kteří šli k volbám, je po jejich skončení krutě
rozčarována.
Představitelé města, námi volení lidé, kterým jsme dali důvěru, svádějí mezi sebou a před našimi zraky permanentní souboje, stále se vzájemně osočují a pomlouvají a v jejich slovních přestřelkách zaznívají často i vulgarismy. Máme titul „ město“, ale
situace naznačuje spíš nějakou zapadlou rozhádanou vesnici.
Myslím, že to, co nám zatím předvádíte, není tvůrčí prostředí,
jaké bychom si pro naše město představovali. Na společenském
večeru s občany spřátelené polské obce Komprachtice chyběla
většina našich zastupitelů. Myslíte, že tak má vypadat reprezentace města, ve kterém žijeme?
Oddíly tělovýchovné jednoty, klub důchodců, myslivci a zahrádkáři by rádi obohatili kulturní život ve městě, ale narážejí
na zásadní překážku – město nemá vhodnou shromažďovací
místnost. Vždyť i Vy sami konáte svá plenární zasedání ve vypůjčené klubovně tělocvičny základní školy. Když se už akce
v různých pronajatých tělocvičnách a klubovnách konají, naši
zastupitelé se o ně nezajímají a nenavštěvují je. Nakonec však
úředníci požadují od pořadatelů doklady o jejich konání.
Když někdo kandiduje do zastupitelstva, vstupuje, ať chce
nebo nechce, do politiky a musí si uvědomit, že bude na očích

svých voličů a měl by si, ať chce nebo nechce, osvojit základní
prvky politické kultury. Například to, že bude sice prosazovat
svůj názor, ale současně bude ochoten respektovat názor svého oponenta. Politika znamená často dlouhá jednání, je to řada
kompromisů a dohod, jejichž cílem je nalezení nejvhodnějšího
řešení daného problému. Občanům je líto, že si berete příklad
z našich státních představitelů, který podle nás není v žádném
případě zářný.
Patřím k pamětníkům, ačkoliv jsem do tohoto kraje přišla až
v dospělosti. (V roce 2016 tomu bude šedesát let.) Tento kraj mi
přirostl k srdci a cítím se zde doma. Jsem hrdá na to, že Albrechtice mají bohatou historii, že nás obklopuje nádherná příroda,
že se město rozrůstá, že občané pečují o své domy a zahrady, že
byl zveleben zámek v Linhartovech, že máme vyhovující zásobování, že se zlepšuje péče o veřejná prostranství, že máme školy, které vedou děti a mládež k vědění a tvořivosti, že mezi námi
žijí lidé hudebně nadaní, manuálně zruční a sportovně zdatní.
Rozhlédněte se kolem sebe, sundejte tmavé brýle pesimismu
a podívejte se na svět z té hezčí strany. Určitě uvidíte aspoň část
z toho, co jsem vyjmenovala.
Rozhodla jsem se pro tuto formu vyjádření názoru, protože
ráda mluvím přímo a otevřeně.
Věřím, že pro mou prostořekost budete mít pochopení.
Zdenka Šlagorová
PS: Od roku 2001 píši městskou kroniku. Nechcete se seznámit s mými zápisy?

Aktivní důchodci v Hynčicích
Jsme na začátku nového roku 2015 a touto formou bychom
chtěli poděkovat zastupitelstvu v Městě Albrechticích za poskytnutý grant, který nám dovoluje pokračovat v naší činnosti.
Letošní rok jsme začali krásným kulturním zážitkem na koncertu Hany Zagorové a Petra Rezka. Aspoň na chvíli jsme zavzpomínali na léta našeho mládí a v divadle snad nebyl nikdo, kdo by
si spolu s námi nezazpíval nebo nezatleskal. Dokonce i dnes jsme
si vybavili texty některých písniček.
Setkáváme se pravidelně jednou měsíčně v naší klubovně. Potěšila nás návštěva pana místostarosty, který nás seznámil s děním na městském úřadě a také se zajímal o problémy v naší vesni-

ci. V únoru jsme pozvali paní Veselou, která nás se svými dětmi
překvapila krátkým hudebním vystoupením a milou pozorností
k MDŽ.
Již teď máme naplánovanou návštěvu bazénu v Karlově Studánce, kterou spojíme s krátkou jarní procházkou lázeňským
komplexem. Všichni se těšíme na sportovní zápolení na bowlingu
v Krnově. V tu chvíli si připadáme jako děti, všichni chtějí vyhrát,
ale mockrát nám lupne v kříži a jsme rádi za každou shozenou
kuželku. Důchodci v Hynčicích jsou obyčejní lidé, kteří spolu
rádi tráví svůj volný čas.
Marie Vitásková

Golfová sezona 2015
Letošní sezona již tradičně odstartovala sérií zimních turnajů
v putování, které hostila klubovna golfového klubu na Zámecké ulici v Městě Albrechticích. V průběhu zimního soustředění proběhlo
celkem sedm turnajů jak pro děti, tak pro dospělé. Po zimním lenošení a pilování golfové techniky se 11. dubna otevřelo venkovní hřiště, nově s golfovou recepcí. Ta návštěvníkům nabídne nejen posezení
na terase s výhledem na golfový areál, ale také letní občerstvení, hřiště pro děti a povolenky na lov ryb v golfových rybnících.
I letos chystáme několik turnajů pro veřejnost a rádi Vás
na nich přivítáme:
Zahajovací turnaj – 16. května
Turnaj pro děti – 12. června

Sven car Cup – 13. června
Turnaj pro děti – 3. července
Rudíkovská jamka – 4. července
Golf Tour – 1. srpna
Turnaj pro děti – 4. září
Turnaj GCMA o putovní pohár – 5. září
Mistrovství klubu – 3. října.
Golfový areál poskytuje rozmanitou cvičnou plochu pro golfisty
i nadšené sportovce hledající nevšední zážitek. Na albrechtickém
golfu si můžete odpočinout v krásně upraveném prostředí a prožít
tak příjemné odpoledne. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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Jan Metzl ml.

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Turistický oddíl TJ – „Albrechtický puchýř“ informuje:
Rokem 2015 se otevřela již 8. Turistická sezona v Městě Albrechticích. Samotné zahájení „Novoročním výšlapem na chatu Annu“
se stalo již tradiční akcí, které se vždy účastní téměř 300 zájemců.
Po silvestrovské noci je jistě příjemná procházka krásnou zimní
přírodou a 8 km trasa je sympatická. Navíc na chatě čeká tradiční
občerstvení, které vždy příkladně zajistí Myslivecké sdružení „Oldřich“. Již druhým rokem si mohou návštěvníci zpestřit vycházku
výstupem na albrechtickou rozhlednu a pokochat se výhledem do širokého okolí.
Jarní putování jsme pojali rovněž symbolicky. A sice na první
jarní den a zároveň svátek vod. Vydali jsme se podle plánu do zatím
neznámé oblasti, do okolí Budišova nad Budišovkou. Zhlédli jsme
přehradu Žermanice, krásný kostel v Budišově, který je zajímavý 5
oltáři a 20vystavenými korouhvemi, které symbolizují bývalá řemesla v této oblasti. Tóny varhan jen dokreslily celkový zážitek. Modrá turistická značka nás provedla pěknou rekreační oblastí v okolí
Červené Hory a díky pěknému počasí bylo 11,5 km cesty velmi příjemné a obohatilo nás o mnoho zážitků a krásných výhledů. Další
vycházka 11.4.2015 byla koncipována jako otevření dalšího dílčího
okruhu v rámci našeho „Albrechtického městského okruhu“. Jednalo se o trasu M.Al-ce – Tři borovičky –zámek a park Linhartovy se
zastávkou ve stylové hospůdce „U kominíčka“ a dál do M. Albrechtic.
Výšlapu se zúčastnilo 50 turistů a ještě 3 pejsci. Počasí bylo opět krásné a výhledy na albrechtické okolí doslova překvapující, a tak hodnocení vycházky bylo velmi kladné.
Čtvrtá vycházka 25.4.2015 byla kombinovaná. V první části jsme
se svezli „Osoblažkou“ do Amalína a dál jsme pokračovali pěší túrou
do Vína, až k Lesní oboře, kterou nás provedl Ing. V. Závodný - lesní
správce. Dál jsme pokračovali až k chatě Anna a po krátké přestávce
do M. Albrechtic – restaurace „Mrazík“, kde byli pasováni noví členové a zároveň oceněni nejaktivnější turisté za minulý rok.

Letošní sezona bude opět v něčem nová. Když jsme v loňském
roce otevírali „Městský turistický okruh“, uvědomili jsme si, že
tato trasa symbolická pro naše město, nemůže jen tak zahálet,
a proto jsme do plánu zařadili jako trvale se opakující akci a sice
„Albrechtickou – 25- a pohodovou -13- a -7-„. Letošní první ročník je stanovený na sobotu 23.5.2015. Předpokládáme, že se stane
další tradiční akcí, jako je 9.5. 2015 „Setkání u Kapličky s Truvérskou mší“ nebo „Pochod Petra Šolce“ 20.6.2015. Albrechtická „25“
je již zařazena do celostátní akce Unie sportu „Sportujte s námi“
, a tak věříme, že když vyjde počasí, bude účast vysoká a jistě se
zapíše kladně do povědomí účastníků, kteří se k nám budou vracet v příštích letech. Pozvánka na tuto akci je přílohou sdělení.
Rovněž přikládáme celoroční plán akcí „Albrechtického puchýře“
a věříme, že putování přírodou za zdravím a poznáním přivede
do našeho oddílu další zájemce. Přijďte se přesvědčit, že „Městský
turistický okruh“ otevírá i pro starousedlíky neznámé, ale krásné
výhledy na široké okolí našeho města a že stojí za to, pokochat se
krásou přírody a potěšit někdy i pošramocenou dušičku, potrénovat srdíčko a vykonat tak něco pro zdraví.
„Turistice zdar“
Vedení turistického oddílu „Albrechtický puchýř“ se těší na setkávání při toulkách přírodou.
Ing. J. Jiřík

Plán turistických akcí na rok 2015:
Poř. č.:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/

Měsíc-datum:
Leden: 1.1.
Březen: 21.3.
Duben: 11.4.
–„Květen:
-„Červen:
-„Červenec:
Srpen:
-„Září:
-„Říjen:
-„-

Náhradní trasy:

Název akce:
Novoroční výšlap chata Anna-rozhledna.
Budišov n. Budiš.-Vildštejn-Bučina-Guntram.
M.Al-ce-Borovičky-Linhartovy-Kominíček.
25.4. M.Al-ce-Amalín-obora-Anna-Mrazík
9.5. Kaplička-Truverská mše-Kříž. cesta-Pout.H.
23.5. Albrechtická „25“ + Pohodová „7“ a „13“
6.6. Jesenické okruhy-lázně-prameny.12
20.6. Pochod Petra Šolce.
18.7. Videlské sedlo-Zaječí hora-Bělá p.Prad.12
1.8. Vrbno-Anenský vrch-Anď.H.-Světlá H.
15.8. Ovčárna – Skřítek.
5.9. Dubí vrch – „Koláčkobraní“.
26.9. Jelení – Bellama – Valná hromada.
10.10. Čh.sedlo – Suchý vrch-Kouty.
24.10. Došlapná-Mrazík. Machala-Anna-M.Al-ce11

Počet km:
9
10
11
13
9

1/ Karlova Studánka- M.Morávka.
2/ Milotice – Větrný mlýn-Lichnov.
3/ Ludvíkov – Zámecký vrch-Sedlovka-Karlova Studánka.

9 km
8 km
12 km

BUS
15
BUS
9
13
8
7+11
12
________

Doprava:
BUS
VLAK

BUS
BUS
BUS
BUS
BUS

Vedení turistického oddílu „Albrechrický puchýř“
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Co dělají Zahrádkáři ?

Ve spolupráci s pracovníky městského úřadu a se zaměstnanci
sběrného dvora se snažíme pokročit o kousek dál v úpravě okolí
pomníků v Parku B. Smetany.
Obracíme se na všechny občany, ale hlavně na ty, kteří bydlí
v blízkosti, aby nám pomohli udržet to, co jsme zatím udělali,
nepoškozené.
Uznáváme, že moderní výchovné prostředky jsou odlišné
od těch, na něž jsme byli zvyklí v mládí. Domníváme se však, že
i dnešní děti a mladí lidé pochopí naši snahu o zlepšení prostředí,

ve kterém žijeme. Je ovšem nutné s nimi o tom hovořit, vysvětlovat
a možná je taky do nějaké činnosti zapojit – sbírat odpadky, zalévat rostliny, odstraňovat plevel. Na to vše bohužel nestačí několik
zainteresovaných lidí. Pár žen z úklidové čety ani několik zahrádkářů nic nezmůže, pokud nezískáme podporu ostatních občanů.
Ucházíme se o pomoc veřejnosti a očekáváme, že nám občané
vyjdou vstříc, za což už předem srdečně děkujeme.
Za Zahrádkáře Z. Šlagorová

Šachový oddíl Tatran Město Albrechtice
Oslavy 50. výročí založení šachu v našem městě

Mezinárodní profesionální šachový velmistr Robert Cvek v simultánce nedal nikomu šanci.

V sobotu 25. dubna 2015 se v M. Albrechticích uskutečnilo
setkání starších šachistů, kteří před 50. lety založili šachový oddíl
a kteří dlouhodobě hráli a reprezentovali naše město. Tito šachisté spolu s našimi mladými reprezentanty byli dopoledne přijati
p. starostou na radnici, kde jim bylo poděkováno za reprezentaci
a předány malé dárečky. V 11,30 hod. se uskutečnilo v klubovně
ZŠ simultánní utkání proti mezinárodnímu profesionálnímu velmistrovi Robertu Cvekovi. Šachový velmistr, který je patronem
našeho Krajského tréninkového střediska mládeže v šachu, nic
neponechal náhodě. Výsledek 25,5:0,5 hovoří za vše. Odpoledne
se pak uskutečnila v jídelně zemědělské školy slavnostní Výroční
členská schůze, která zhodnotila 50 - tileté šachové období. Řada
účastníků byla oceněna.
Šachového dne se kromě šachistů zúčastnili sponzoři, představitelé města, zástupci OŠS, mládežničtí trenéři Mikroregionu Krnovsko a rodiče našich mladých šachistů.
Lukáš Anton,
předseda ŠO
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Velký úspěch našich šachistů na Okresním přeboru
V sobotu 18. dubna proběhl v M. Albrechticích v malé tělocvičně ZŠ mládežnický turnaj v kategoriích U 8, U 10, U 12, U 14
a U 18. Celková účast 69 šachistů z 8 oddílů signalizovala tvrdé
boje. Naši šachisté znovu prokázali, že momentálně vládnou okresu. Z 15 možných medailí jsme jich získali 9 !!! a to je nebývalý
úspěch.
Kategorie do 8 let: 1. Kolomazník M. 5 bodů Krnov
2. Ircing Lukáš
5 bodů M. Al - ce
3. Vyležík Matěj 5 bodů M. Al – ce
Kategorie do 10 let: 1.
2.
3.
(dívky) 1.

Škopík J.
6,5 bodů Bruntál
Zámarský P.
6,0 b. Krnov
Štilecz David
5,0 b. M. Al – ce
Galušková B.
3,0 b. M. Al – ce

Kategorie do 12 let: 1. Lang Jakub
5,5 b. Bruntál
2. Grček Tomáš
5,5 b. M. Al – ce
3. Raptis Janis
5,5 b. M. Al – ce
4. Anděl Vítek
5,5 b. Krnov
V této kategorii při stejném počtu i pomocných bodů se muselo rozhodnout dodatečnou rozstřelovací partií o 3. a 4. místě.
Pevnější nervy měl náš hráč.
Kategorie do 14 let: 1. Kohut Pavel 6,5 bodů M. Al – ce
2. Bušos Daniel
6,5 b. M. Al – ce
3. Veselý Jiří
4,5 b. M. Al – ce
V kategorii starších žáků, což je naše dlouhodobá chlouba,
jsme excelovali.
Obrovské překvapení nám připravili naši nováčci, kteří se poprvé zúčastnili šachového turnaje. Skvělý výkon podal Matěj Do-

Šachový kroužek prvňáčků začíná vystrkovat růžky.
ležal /roč. 2006/, který získal při své premiéře překvapivě 4 cenné
body a prvňáček Martin Štibora /roč. 2007/, který rovněž vybojoval 4 body. Oba obsadili ve svých kategoriích 5. místo. V této
kategorii startovalo celkem 28 šachistů. V Krajském tréninkovém
centru mládeže jsou kromě našich žáků také krnovští mladí šachisté, kteří jsou našimi největšími soupeři a současně kamarády.
Jejich 16-ti členná výprava získala 3 medaile.
Šachový výbor děkuje všem našim 18 hráčům, kteří reprezentovali nejen sebe, ale rovněž i město, ZŠ a ŠO.
Ing. Karel Handlíř,
sekretář ŠO

FK Avízo
Avízo
FK
V závěru roku 2014 náš klub uspořádal několik mládežnických turnajů,
také tradiční turnaj v nohejbale a fotbalový turnaj o Pohár starosty. Tyto turnaje se stále daří udržovat v poměrně
velikém zájmu nejen u členů či hráčů
našeho fotbalového klubu, ale i u široké
veřejnosti.
V přípravě na jarní část sezonyy
2014/2015 odehráli naši muži několikk
přátelských utkání se střídavými výsledky. Soupiska mužstva u mužů doznala výrazných změn, protože mnoho
klíčových hráčů odešlo buď za fotbalovým štěstím k jinému klubu, nebo jim
skončilo hostování u nás.
Úvod letošního roku se nesl v duchu
příprav na jarní část sezony 2014/2015
také u naší mládeže. Kromě trénování
v tělocvičně jsou odehrány také turnaje,
a to jak pod záštitou OFS, tak také pod
krajským fotbalovým svazem.
Postavení našich mužstev v půlce
letošní sezony2014/2015: ml. přípravka na 4. místě s 21 body, st.
přípravka na 8.místě s 25 body, ml. žáci na 5. místě s 25 body, st.
žáci na 12. místě s 9 body, dorost na 1. místě s 18 body a muži na
3. místě s 27 body. Doufejme, že i v letošní sezoně si všechny soutěže minimálně udržíme.
Obsazení jednotlivých mužstev trenéry: ml. přípravka: L. Včelný, M. Moravec, st. přípravka: R. Boček st., R. Škrabal, ml. žáci:
J. Hudeček, A. Mlčoušek, st.žáci: J. Mlčoušek, R. Kala st., dorost:
T. Kropáč, muži: P. Hrdlička
Aktuálně se ve fotbalové administrativě chystá tzv. FOTBALOVÁ REVOLUCE. VV FK ve složení Roman Boček, Gustav
Santarius, Miroslav Olejniczak, Antonín Mura a Milan Gross,

má plné ruce práce, aby se dodržely jednotlivé termíny, stanovené
FAČR (pozn. vše se bude od nové sezony řešit pouze elektronicky
a soutěž 1.B se bude muset nahrávat na video).
FK si velmi váží finanční podpory od Města Město Albrechtice a velmi za ni děkuje. Děkujeme fanouškům a příznivcům
za přízeň nejen při mistrovských utkáních a našim sponzorům
za jejich podporu, které si nesmírně vážíme. V neposlední řadě
moc děkujeme za obrovskou pomoc nestorovi našeho klubu, panu
J. Ziklovi, bez kterého si organizaci veškerých turnajů snad ani
nedovedeme představit.
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci květnu 2015
Jana Hallerová, Božena Šobrová, Anna Mrkvová, Jiří Brada,
Ing. František Vyhlídal, Milena Hančilová, Ján Papaj, Jolana Jantošová, Josef Zikl, Zdeňka Ševčíková, Růžena Fuksová, Zdeněk
Soušek, Anna Jarošová, Ludmila Hazuchová, Anastasie Karchová, Anna Gajdošová, Jiří Brezánský, Vladimíra Mužíková, Jana
Pernicová, Emil Jurašík, Stanislav Kobylák, Květoslava Vondráková, Karel Enoch, Alena Jašová, Anna Škrochová, Eduard
Frencl, Jaroslav Křeček, Lýdia Kandráčová, Luděk Kozelský, Věra
Kolarovčeková, Milan Tarabík, Josefa Bednaříková, Antonín Vojkůvka, Irena Křehlíková, Anna Skopalová, Vladimíra Zahradníková, Mgr. Libuše Sládečková
Jubilantům v měsíci červnu 2015
Anna Marková, Jana Kadlecová, Michaela Stankeová, Věra
Lioliosová, Ladislav Taufer, Eva Ivaničová, Ing. Zdeněk Hlaváček, Oldřich Balnar, Olga Michnová, Antonín Křepelka, Dagmar
Zoubková, František Zodl, Anna Šimíková, Alžběta Štefková,
Bc. Jana Váňová, Zdeněk Tesař, Ing. Šárka Drozdková, Miroslav

Ondrusz, Alena Honajzerová, Marie Michálková, Věra Blažková,
Pavel Hájek, Emil Kamenár, Anna Hrbáčková, Marie Vitásková,
Milada Králová, Ing. Daneš Herel, Marie Špačková, Eva Vojáčková, Marie Svobodová, Matěj Hlaváček, Ing. Jan Koždoň, Rudolf
Brada, Jiří Kulich, Anna Zahradníková, Bohuslava Bezděková,
Danuše Jurašíková, Pavel Šimčík, Anna Bradová, Dagmar Apostolová, Jitka Lexová, Helena Svobodová, Marie Holubová, Stanislav Grečnar, Jan Parchavý, Hana Poráňová, Rozálie Kubošníková
Jubilantům v měsíci červenci 2015
Pavel Vinopal, Jindřiška Hýžová, Alena Hasilová, Jana Pawlasová, Milan Kuřec, Milada Lysoňková, Eva Jandíková, Miroslav
Mužík, Jaroslav Slavík, Vladimír Suchánek, Jindřiška Sedláčková, Radovan Václavík, Vlasta Šperlová, Drahomíra Tichavská,
Václav Hájek, Růžena Macková, Olga Dybalíková, Simios Bušos,
Adolf Bannert, Vladimír Bugala, Anna Novotná, Anna Kozáková, Antonín Zajíček, Zdenka Závodná, Jiří Žandovský, Břetislav
Růžička, Vladimír Hlaváček, Miroslav Franek, Iraida Nováková,
Bohuslava Krauszová

Vítání občánků

Ilustrační foto z vítání občánků ze 14. 3. 2015 (děti narozené od září 2014 do ledna 2015)
V sobotu 14. března 2015 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích vítání občánků, na které byly pozvány
tyto narozené děti:
Erik Jiří Měkýš

Marie Víchová

Petr Michna

Veronika Uvírová

Michal Běleš

Eliška Radoňová

Eliška Uvírová

Zdeněk Král

Lara Tokárová

Sbor pro občanské záležitosti informuje, že další vítání občánků se uskuteční v měsíci červnu 2015.
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PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015
ČERVEN
Jesenické okruhy – lázně – prameny
Sobota 6. června 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Turnaj pro děti
Pátek 12. června 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice
Sven car Cup
Sobota 13. června 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice
Město běží na věže
Sobota 13. června 2015, rozhledna Na Hraničním vrchu
Pořádá Město Město Albrechtice
Zahájení soutěže „Rozkvetlé město“
Červen – září 2015
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice
Den dětí a pejsků
Sobota 13. června 2015, cvičiště Opavice
Pořádá Základní kynologická organizace Opavice
Pochod Petra Šolce
Sobota 20. června 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Pasování na školáka
Termín bude upřesněn
Pořádá zámek v Linhartovech

ČERVENEC
Turnaj pro děti
Pátek 3. července 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice
Rudíkovská jamka
Sobota 4. července 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice
Pětiboj – svobodní vs. ženatí
Neděle 5. července 2015, víceúčelové hřiště Město Albrechtice
Pořádá FK AVÍZO Město Albrechtice
Trojvernisáž
Sobota 4. července 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
Videlské sedlo – Zaječí hora – Bělá p.P.
Sobota 18. července 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Akce ZO KSČM
Sobota 25. července 2015, Park B. Smetany
Pořádá ZO KSČM Město Albrechtice

SRPEN
Golf Tour
Sobota 1. srpna 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice
Vrbno – Anenský vrch – Andělská H. - Světlá H.
Sobota 1. srpna 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Trojvernisáž
Sobota 1. srpna 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
Ovčárna – Skřítek
Sobota 15. srpna 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Noční prohlídka zámku
Sobota 22. srpna 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
Festival rockových kapel
Sobota 22. srpna 2015
Pořádá Kavárna Residence
Šachový den – zakončení prázdnin
Pátek 28. srpna, Hospůdka u Rybníčka
Pořádá ŠO TJ Tatran Město Albrechtice

ZÁŘÍ
Turnaj pro děti
Pátek 4. září 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice

Turnaj GCMA o putovní pohár
Sobota 5. září 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice
Bezplatný kurz pro mládež
Sobota 5. září 2015, cvičiště Opavice
Pořádá Základní kynologická organizace Opavice
Trojvernisáž
Sobota 5. září 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
Dubí vrch - „Koláčkobraní“
Sobota 5. září 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Bezplatný kurz pro mládež
Sobota 12. září 2015, cvičiště Opavice
Pořádá Základní kynologická organizace Opavice
Bezplatný kurz pro mládež
Sobota 19. září 2015, cvičiště Opavice
Pořádá Základní kynologická organizace Opavice
Výstava ovoce, zeleniny a květin
21. - 23. září 2015
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice
Bezplatný kurz pro mládež
Sobota 26. září 2015, cvičiště Opavice
Pořádá Základní kynologická organizace Opavice
Jelení Bellama – valná hromada
Sobota 26. září 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Velká cena M. Albrechtic mládeže v šachu
Pondělí 28. září, tělocvična ZŠ Město Albrechtice
Pořádá ŠO TJ Tatran Město Albrechtice

ŘÍJEN
Mistrovství klubu
Sobota 3. října 2015, Golf park GCMA
Pořádá Golf Club Město Albrechtice
ČH. sedlo – Suchý vrch – Kouty
Sobota 10. října 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Došlapná – Mrazík – Machala – Anna – M.Al-ce
Sobota 24. října 2015
Pořádá TO Město Albrechtice

LISTOPAD
Jiřinková taneční zábava
Úterý 17. listopadu 2015, ZŠ Hašlerova
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice
Adventní vazby - instruktáž
Termín bude upřesněn, květinářství paní Vrbové
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice
Rozsvěcení vánočního stromu v Hynčicích
Čtvrtek 26. listopadu 2015
Pořádá Město Město Albrechtice
Adventní setkání u vánočního stromu
Pátek 27. listopadu 2015, nám. ČSA Město Albrechtice
Pořádá Město Město Albrechtice

PROSINEC
Mikulášský turnaj – mladší žáci
Sobota 5. prosince 2015, tělocvična ZŠ Město Albrechtice
Pořádá FK AVÍZO Město Albrechtice
Vánoční jarmark
Sobota 5. prosince 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
Vánoční koncert
Sobota 12. prosince 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
20. ročník vánočního nohejbalu
Sobota 19. prosince 2015, tělocvična ZŠ Město Albrechtice
Pořádá FK AVÍZO Město Albrechtice
Fotbalový turnaj O pohár starosty
Sobota 26. prosince 2015, tělocvična ZŠ Město Albrechtice
Pořádá FK AVÍZO Město Albrechtice
Vánoční koncert s ohňostrojem
Pondělí 28. prosince 2015, kostel, nám. ČSA Město Albrechtice
Pořádá Město Město Albrechtice
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!!!Rozpis svozu plastů, bio odpadů a komunálního odpadu!!!
Plasty (pytlový svoz) – poslední sudý čtvrtek v měsících 2015
leden
22.1.2015
červenec
23.7.2015
únor
19.2.2015
srpen
20.8.2015
březen
19.3.2015
září
17.9.2015
duben
30.4.2015
říjen
29.10.2015
květen
28.5.2015
listopad
26.11.2015
červen
25.6.2015
prosinec bude upřesněn
Bio – každý sudý týden od 30.3.2015
První svoz: 30.3.2015
31.3.2015
20.7.2015
21.7.2015
13.4.2015 14.4.2015
3.8.2015
4.8.2015
27.4.2015 28.4.2015
17.8.2015 18.8.2015
11.5.2015 12.5.2015
31.8.2015
1.9.2015
25.5.2015 26.5.2015
14.9.2015
15.9.2015
8.6.2015
9.6.2015
29.9.2015 30.9.2015
22.6.2015 23.6.2015 12.10.2015 13.10.2015
7.7.2015
8.7.2015 26.10.2015 27.10.2015
Poznámky: kontejnery s plasty o objemu 1100 l budou vyváženy v průběhu pytlového svozu
NÁDOBY NA BIOODPAD JSOU ODVÁŽENY V ROCE 2015
KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN OD 7.00 DO 19.00 HODIN TAKTO:
PONDĚLÍ
K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova,

Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, B. Smetany, Polní, Krátká, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště,
Zámecká, Krnovská, Osvobození, Hašlerova, V Sadě, Odboje,
L. Janáčka, Nerudova, Hynčice, Dlouhá Voda, Valštejn, Česká
Ves, Žáry, Burkvíz
ÚTERÝ
P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní, Opavická, Nemocniční, Jiráskova, Míru, nám. ČSA, Vodní, Slezská, Úzká, Biskupice,
Piskořov, Linhartovy, Opavice.
Svozy komunálního odpadu každý lichý týden v měsících
2015
Úterý dopoledne: Biskupice, Piskořov, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Linhartovy, Opavice
Úterý odpoledne: Hašlerova, Odboje, P. Bezruče, Nádražní,
J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní, Opavická, Nemocniční, Jiráskova, Míru, nám.
ČSA, Úzká, Vodní, Slezská, Krnovská, Osvobození
Středa: Hynčice, V Sadě, Dlouhá Voda, Valštejn, L. Janáčka,
Nerudova, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště,
Nerudova
Čtvrtek: K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S.Tůmy, B. Smetany, Polní,
Krátká a všechny nádoby o objemu 1 100 l

Omezení dopravy na ulici Dělnická - Jiráskova
Z důvodu opravy železničního
mostu na ulici Dělnická
dojde k zastavení veškeré dopravy
v průjezdu mostu
v době od 12. dubna
do 12. června 2015.
Železniční doprava
bude na mostě zastavena
v době od 2. května
do 10. června 2015.

ÚTULEK PRO PSY
Všechny majitele psů žádáme o to, aby jejich psi nosili identifikační známky, podle kterých lehce najdeme a kontaktujeme majitele v případě, že je pes odchycen a umístěn v „útulku“ naproti
základní škole. V případě, že někdo psa postrádá, může zavolat

na Městský úřad Město Albrechtice. Fotky pejsků, kteří jsou
v útulku, se umisťují v kabelové televizi nebo na stránky města
v sekci „ Nalezení psi“.
Iveta Adámková
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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
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 554 652 528

8.00 – 12.00
8.00 – 10.00

13.00 – 17.00

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

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

Uzávěrka příštího čísla 26. 6. 2015.
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