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Vážení spoluobčané,
zima nám pomalu odeznívá a je před námi období jara, které je
spojeno nejen s jarními pracemi na zahradách a úklidem města,
ale hlavně s větší sluneční aktivitou, která by nás měla povzbudit
do dalších měsíců.
Na počátek roku 2015 budou nejdéle vzpomínat naši dobrovolní hasiči a také zaměstnanci rychlé lékařské služby, kteří se
konečně dočkali a byla zahájena výstavba „Výjezdového centra
jednotky dobrovolných hasičů Město Albrechtice a Zdravotnické
služby Moravskoslezského kraje“, podrobnosti související s tímto
projektem se dozvíte dále v tomto čísle Zpravodaje.
Rok 2015 bude rokem příprav na nové programové období
příjmu evropských dotací. Současný stav není moc příznivý, zatím Evropská komise neschválila ČR žádný Operační program
na rozdíl od okolních států, kde už začínají probíhat první výzvy.
Důvod, proč se o tom zmiňuji je ten, že i naše město netrpělivě
čeká na jednotlivé výzvy v rámci Operačních programů.
Nejvíce nás zajímá OPŽP , kde máme připraven velký projekt
na dostavbu kanalizace ve vilové čtvrti včetně nového vodovodního řadu. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 50mil. Kč,
což bez dotace nejsme schopni vybudovat. Dnes ještě nedokážeme říct, kolik procent bude činit vlastní podíl obce, ale při dostavbě kanalizačního řadu v roce 2009 jsme dosáhli dotace ve výši
65%, což by u současného projektu znamenalo vlastní podíl v řádech desítek milionů. Tato dlouhodobě plánovaná stavba by měla
být momentálně prioritou našeho města.
Také bych Vás chtěl v krátkosti informovat o tom, co nás čeká
v tomto roce. V současné době probíhá realizace projektu v rámci ROP „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice”, kde celkové náklady dosáhly 1.344.000,- a dotace činí 85%
z uznatelných výdajů. Na 5. jednání ZM bylo rozhodnuto o vybudování nové cyklostezky z Města Albrechtic do Nových Rudíkov. Projekt se zabývá propojením regionální páteřní cyklotrasy

55 Slezská magistrála
s významnou technickou památkou úzkokolejnou tratí Třemešná – Osoblaha,
spojením pro místní
cyklistickou a pěší
dopravu mezi Třemešnou a Městem
Albrechtice. Celková
délka nově zbudované cyklostezky bude
1500 metrů, náklady jsou odhadovány
na cca 4mil. Kč bez
DPH. O společenském přínosu nelze
pochybovat s ohledem na zajištění bezpečného spojení obcí
Třemešná a Město Albrechtice pro pěší a cyklistickou dopravu,
rekreační využití cyklostezky pro in-line, pěší výlety místních
obyvatel a cykloturistiku.
O dalších investicích, které budou probíhat, Vás budeme informovat v průběhu roku. V rozpočtu máme alokovány prostředky
na menší a větší opravy, jako např. opravy chodníků a komunikací, pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení, ale i opravy
budov v majetku města, zámku Linhartovy atd.
Za sebe i své spolupracovníky Vám přeji krásné a slunné jaro,
nový elán, pohodu a klid v běžném životě.
Luděk Volek,
starosta města
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Byť komunální volby proběhly začátkem října roku 2014, tedy pomalu před čtyřmi měsíci, dovolte mi provést malou rekapitulaci
komunálních voleb do zastupitelstev obcí. Ve srovnání s komunálními volbami v říjnu roku 2010 můžeme říct, že se lišily jen minimálně. Celkem bylo zapsáno do voličských seznamů 2871 voličů, vydaných úředních obálek bylo 1502, odevzdaných úředních obálek
bylo 1496 a účast voličů činila 52,32%.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 jsou zřejmé z níže uvedených údajů.
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů .
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka . .
Počet odevzdaných úředních obálek . . . . . . . . .
Účast voličů na volbách . . . . . . . . . . . . . . . . .
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47,77%

Do komunálních voleb předložily své kandidátky tyto strany:
1. Strana SNK Evropští demokraté . . .
2. TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Albrechtická unie sportu . . . . . . .
4. Strana nezávislá 2014 . . . . . . . . .
5. ANO 2011 . . . . . . . . . . . . . . . .
6. KSČM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Zelená pro rozvoj Města Albrechtice.
8. ČSSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. KDU – ČSL . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 kandidátů
. . . . . 21 kandidátů - z toho 5 členů strany
. 21 kandidátů - z toho 1 člen strany TOP 09
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 kandidátů
. . . . . 21 kandidátů - z toho 3 členi strany
. . . . 21 kandidátů - z toho 15 členů strany
. . . . . . 17 kandidátů - z toho 1 člen strany
. . . . 21 kandidátů - z toho 10 členů strany
. . . . . 21 kandidátů - z toho 9 členů strany
. . . . . 21 kandidátů - z toho 2 členi strany

Volební obvod je rozdělen do čtyř okrsků:
1. volební okrsek – Město Albrechtice
2. volební okrsek – Město Albrechtice
3. volební okrsek – Opavice, Linhartovy
4. volební okrsek – Hynčice, Valštejn, Dlouhá Voda

Tabulka počtu získaných absolutních hlasů
Název strany

Okr. č.1

Okr. č.2

Okr.č.3

Okr.č.4

Celkem

%

SNK Evropští demokraté

2245

1860

424

357

4886

19,44

TOP 09

733

510

70

92

1405

5,59

Albrechtická unie sportu

706

530

44

172

1452

5,77

Strana nezávislá 2014

407

266

230

263

1166

4,64

ANO 2011

1466

1089

156

339

3050

12,14

KSČM

2135

2063

331

597

5126

20,40

829

430

72

32

1363

5,42

ČSSD

1177

1064

44

577

2862

11,39

ODS

856

903

103

34

1896

7,54

KDU - ČSL

1406

382

37

102

1927

7,67

Zelená pro rozvoj Města Albrechtice

Na základě těchto výsledků dostaly strany následující počet mandátů do 21- členného zastupitelstva města:
SNK Evropští demokraté.
TOP 09 . . . . . . . . . .
Albrechtická unie sportu.
Strana nezávislá 2014 . . .
ANO 2011 . . . . . . . . .
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KSČM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelená pro rozvoj Města Albrechtice
ČSSD . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KDU - ČSL . . . . . . . . . . . . . . .
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Počtem získaných absolutních hlasů byli zvoleni tito kandidáti za jednotlivé strany do zastupitelstva města:
SNK Evropští demokraté
1. Luděk Volek
bezpartijní
2. Mgr. Jiří Mlčoušek
bezpartijní
3. Miluše Kaletová
bezpartijní
4. Bc. Miroslav Holub
bezpartijní
5. Mgr.Andrea Černá
bezpartijní

1. Ing.Milan Košulič

1. Libor Švec

TOP 09
bezpartijní

Albrechtická unie sportu
bezpartijní

1. Ing.Jana Murová
2. Mikuláš Galuszka
3. Mgr.Miroslava Tupá

1. Ing.Jitka Hanusová
2. Zdeněk Břicháček
3. Martin Špalek
4. Karel Gančarčík
6. Dagmar Horáková

ANO 2011
člen
člen
bezpartijní
KSČM
člen
člen
člen
člen
člen

411 hlasů
300 hlasů
297 hlasů
280 hlasů
275 hlasů

1. Jan Metzl

Zelená pro rozvoj Města Albrechtice
bezpartijní

1. Bc.Vladislav Hlaváček
2. Miroslav Macek

ČSSD
člen
bezpartijní

279 hlasů
189 hlasů

1. Lukáš Kozelský

ODS
člen

175 hlasů

171 hlasů

165 hlasů

297 hlasů
190 hlasů
168 hlasů

154 hlasů

KDU – ČSL
1. Ing.Jaroslava Veselá Ph.D.
bezpartijní
2. Ing.Vladimír Vranka
bezpartijní

237 hlasů
144 hlasů

Touto cestou chci poděkovat bývalému vedení města za provedenou práci pro město za uplynulé volební období a nově zvoleným představitelům města popřát hodně pracovních úspěchů
a především splnění představ voličů, kteří jim projevili důvěru.

457 hlasů
382 hlasů
370 hlasů
292 hlasů
276 hlasů

Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem, kteří jste mi dali hlas ve volbách do zastupitelstva města. Nesmírně si Vaší volby vážím. Začala pro mne
nová etapa života, kdy jsem byl zvolen do funkce místostarosty.
Jako místní rodák, hrdý na naše město Město Albrechtice jsem
zavázán, abych pracoval pro město, pokud to bude v mých silách,
na sto procent. Proto, aby člověk tohle vše zvládl, potřebuje mít
skvělou a tolerantní rodinu. A já mám to štěstí, že takovou rodinu
mám a jsem na ni hrdý. Moji rodiče mě od malička vychovávali
k pracovitosti, skromnosti a hlavně mít úctu k lidem. Já se snažím
celý život jejich výchovu dodržovat a to stejné se snažím s manželkou Romanou učit od malička naše dcery Veroniku a Martinu.
Moji rodiče už nežijí, přesto jim za vše, co mi dali, děkuji.
Od zvolení do funkce místostarosty jsem začal svůj osobní život řídit tak, abych byl pro město pracovně k dispozici od pondělí do neděle. Ukončil jsem své dlouholeté koníčky (rozhodčí
a delegát fotbalu) a začal se více starat o dění ve městě. Snažím se
komunikovat s lidmi a jejich názory a připomínky řešit ke společnému prospěchu, aby se nám všem tady žilo krásně a byli hrdi,
že jsme z MĚSTA ALBRECHTIC. Ale nesmíme zapomínat, že
naši občané bydlí také v HYNČICÍCH, OPAVICI, LINHARTO-

VECH, BURKVÍZU, ŽÁRECH, ČESKÉ VSI, DLOUHÉ VODĚ,
ZTRACENÉ VODĚ, PISKOŘOVĚ, VALŠTEJNĚ. Také oni mají
právo být hrdi na místo, kde žijí. Pro mne to znamená navštěvovat i tamní občany a znát jejich problémy. Ale nejen znát, ale
hlavně je řešit. Nejde vše uskutečnit za pár dní, je to práce na delší
dobu, ale věřím, že se nám to společnými silami podaří.
Na městském úřadě mě po nástupu do funkce přijali velice dobře. Kdykoli mám nějaký problém, nebo si s něčím nevím
rady, tak se na své kolegy můžu spolehnout a pokaždé mi poradí.
Jsou to pro mne nové věci a učím se je za pochodu, ale baví mě to
a jsem tady spokojen.
Pokud kterýkoliv občan bude chtít se mnou diskutovat o čemkoliv, jsem pro Vás k dispozici osobně na městském úřadě. Pokud
mě nezastihnete na úřadě, tak mi můžete napsat na e-mailovou
adresu mistostarosta@mesto-albrechtice.cz nebo volejte na číslo
777 781 901.
Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji nám všem klidný a spokojený život plný zdraví.
Martin Špalek
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Výstavba nové hasičské zbrojnice a záchranné služby začíná.
Dne 4.února 2015 v 10 hodin proběhlo předání staveniště
pro výstavbu „Výjezdového centra jednotky dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické služby Moravskoslezského
kraje“. Investorem stavby je Moravskoslezský kraj a generálním
zhotovitelem firma AF STAV z Krnova. Objekt bude umístěn
na ploše bývalé čističky nemocnice po levé straně, před železničním přejezdem na ulici Opavické v Městě Albrechticích.
Ale vraťme se trošku do historie. O neutěšeném stavu a nevyhovujících podmínkách jak stávající hasičské zbrojnice, tak
i záchranné služby, se ví velmi dlouho. Hasičská zbrojnice na ul.
Jiráskova byla vybudována v roce 1902 a postupem času, tak jak
bylo potřeba, byla upravována. Rozšířena byla kolem roku1960
o přístavbu klubovny s garáží. Její umístění u vodního toku, v zátopové oblasti, mělo za následek, že v roce 1997 byla zbrojnice
zatopena až do výšky 1,2 m a v krizové situaci nepoužitelná. Taktéž výjezdy vozidel z hasičské zbrojnice nejsou jednoduché. Omezující prostor před vraty a úzká místní komunikace ul.Jiráskova
nepřidají na rychlosti zásahu. Obdobná situace je u zdravotnické
záchranné služby. Ta je umístěna v prvním nadzemním podlaží
(I.NP) bývalého domu služeb na ul. Míru, v naprosto nevyhovujících prostorách, jak po stránce technického, tak i sociálního
zázemí. Při výjezdu posádky je nutný dlouhý přesun labyrintem
chodeb z I.NP do přízemí, kde je v garáži umístěn sanitní výjezdový vůz.
Proto bylo v roce 2009 rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového objektu, ve kterém by byl
centralizován systém záchranné služby, tj. hasiči a zdravotnická
služba. Tato myšlenka byla podpořena i na jednáních s Moravskoslezským krajem a kraj nám poskytl dotaci na zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována
a stavební povolení bylo vydáno začátkem roku 2012. Protože
celkové rozpočtové náklady na výstavbu se pohybovaly ve výši 40
mil. Kč a tím značně převyšovaly možnosti města, vedení města
hledalo finanční prostředky na realizaci stavby formou dotace
z Moravskoslezského kraje, regionálního operačního programu
i z programu přeshraniční spolupráce s Polskou republikou, ale
neúspěšně. Ale jak se říká „všechno zlé je pro něco dobré“, tak nás
v polovině roku 2013 oslovil Moravskoslezský kraj s tím, že by
bylo možno výjezdové centrum realizovat z prostředků regionálního operačního programu, kde investorem stavby by byl Moravskoslezský kraj, ale za předpokladu dobré stavební připravenosti
akce. Komise z kraje v čele s náměstkem hejtmana JUDr. Babkou
na místě samém - na místě stavby a po kontrole dokladů konstatovala, že naše město má jednu z nejlepších stavebních připraveností v porovnání s ostatními obcemi a že „naše“ hasičská
zbrojnice má velkou šanci na schválení a realizaci. Jaká byla naše
radost, když se tento předpoklad potvrdil a úředníci kraje nás vyzvali k předání dokladů a projektové dokumentace k výjezdovému centru.

Rok 2014 byl i pro nás rokem příprav a jednání. Spolupráce
s úředníky kraje na přípravě podkladů pro žádost o dotaci a vyřizování smluv s Moravskoslezským krajem probíhala hladce.
Veškerá námaha a snažení bylo korunováno úspěchem. Dotace
z regionálního operačního programu byla MSK přiznána a mohlo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele stavby. Začátkem
roku 2015 byl vyhlášen vítězný uchazeč, firma AFSTAV z Krnova, se kterým MSK uzavřel smlouvu o dílo.
A jak bude vypadat nová budova?
Jedná se o novostavbu obdélníkového tvaru, ocelové konstrukce s opláštěním, kde jsou umístěny samostatné provozy hasičské
a záchranné služby se samostatnými přípojkami a měřením vody,
plynu a elektřiny. Objekt je napojen na silnici III. třídy, ulici Opavickou pomocí asfaltového sjezdu. Před budovou je navržena asfaltová plocha pro manipulaci s vozidly a místem pro parkování
vozidel pracovníků hasičské a záchranné služby v celkovém počtu 10 kusů.
Prostor hasičské stanice JSDH je umístěn v jednopodlažní,
levé části budovy. Vstup do budovy je z čelní strany. Za vstupem
se nachází zádveří a chodba. Vlevo je situována denní místnost
(klubovna), toalety, technická místnost s plynovým kotlem, sklady materiálů a přístrojů a prádelna. Chodbou se hasiči dostanou
do prostoru garáží, kde jsou místnosti dílny a místnost ČOV.
V prostoru garáže je navržena pracovní jáma pro možnost oprav
hasičských vozů. Vedle garáží se nachází mycí prostory pro vozy.
V případě výpadku elektřiny je v objektu umístěn náhradní zdroj
- dieslový agregát na výrobu elektřiny.
Záchranná služba tvoří pravou dvoupodlažní část objektu.
V 1.NP je umístěna garáž pro vozidla záchranné služby, sklady
materiálu a desinfekční místnost. Za vstupem určeným pro ZZS
MSK je prostor zádveří s elektroměrnou skříní a úklidovou komorou. Z chodby je přístupné WC, denní místnost ZZS, šatna s hygienickým zázemím a prostor schodiště do 2. NP, kde se nachází
šatna mužů s hygienickým zázemím, úklidová komora, denní
místnost řidičů, sestry, lékaře a technická místnost s kotlem.
Co říci závěrem? Městu se tímto podaří modernizovat infrastrukturu pro řešení mimořádných situací. Dojde k vytvoření
zázemí pro nouzové ubytování osob při mimořádných situacích
(povodně, dopravní nehody).
Centralizováním složek Integrovaného záchranného systému
dojde k posílení koordinace mezi oběma složkami v případě společného zásahu a prohloubení spolupráce v teoretické a praktické
přípravě na krizové situace a hlavně zkvalitnění zázemí a pracovních podmínek.
Stavba má být ukončena a předána do užívání koncem roku
2015.
Ing.Hynek Vavera,
tajemník
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Informace ze zastupitelstva města
Na 1. ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5.11.2014
Zastupitelstvo města zvolilo:
-

p. Luďka Volka - starostou města
p. Martina Špalka - místostarostou města

Zastupitelstvo města stanovilo:
- radu města v počtu sedmi členů

14/2/30 schválilo
- smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ CZ 00296228, se sídlem, nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtic a Christosem Lioliosem –
Rychlostav zastoupená panem Lioliosem Christosem, Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330 a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

a zvolilo:
- p. Ing. Jaroslava Hermana – členem rady města
- p. Miluši Kaletovou – členem rady města
- p. Ing. Milana Košuliče – členem rady města
- p. Lukáše Kozelského – členem rady města
- p. Jana Metzla – členem rady města
Zastupitelstvo města zřídilo:
- finanční výbor v počtu pěti členů
a zvolilo:
- p. Ing. Janu Murovou – předsedkyní finančního výboru
- p. Ing. Igora Kozelka – členem finančního výboru
- p. Dagmar Horákovou – členkou finančního výboru
- p. Mgr. Jiřího Kropáče – členem finančního výboru
- p. Mgr. Milana Pokorného – členem finančního výboru (zvolen na 2. zasedání ZM)
Zastupitelstvo města zřídilo:
- kontrolní výbor v počtu pěti členů
a zvolilo:
- p. Ing. Jaroslavu Veselou Ph.D. – předsedkyní kontrolního
výboru
- p. Mgr. Andreu Černou – členkou kontrolního výboru
- p. Ing. Jitku Hanusovou – členkou kontrolního výboru
- p. Libora Švece – členem kontrolního výboru
- p. Bc. Vladislava Hlaváčka – členem kontrolního výboru
Zastupitelstvo města zvolilo do funkce oddávajících pro volební období 2014 – 2018:
-

14/2/26 schválilo
- změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 rozpočtové opatření č. 9/2014 dle § 16, odst. 3, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů
o 1 650 814,- Kč, financování snížení o 2 692 493,- tis. Kč,
výdaje snížení 1 041 679,- Kč.

p. Luďka Volka - starosta
p. Martina Špalka - místostarosta
p. Miluši Kaletovou
p. Zdeňka Břicháčka
p. Mgr. Miroslavu Tupou
p. Ing. Jitku Hanusovou

14/2/31 schválilo
- smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtic a Službami obce Město Albrechtice s.r.o., zastoupené jednatelem panem Stanislavem Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice 793 95, IČ: 25844067, DIČ: 35925844067 a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
14/2/32 schválilo
- inominátní smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy, mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a panem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov 794 01, IČ: 10597301
a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
14/2/49 zvolilo
- p. Mgr.Milana Pokorného, bytem Wolkerova 722/12, Město
Albrechtice, členem finančního výboru.
14/2/50 schválilo
- zasílání zápisu z jednání Rady města v elektronické podobě
všem zastupitelům města.
14/3/54 schválilo
- rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2015 dle předloženého materiálu v členění na příjmy ve výši 52 728 773,- Kč
a financování 4 926 354,- Kč a výdaje ve výši 57 655 127,- Kč.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města
(ze dne 26.11.2014, 17.12.2014)
14/2/22 schválilo
- navýšení položky na fond na opravy vody a kanalizace
z 2.600.000,-Kč na 4,000.000,-Kč
14/2/23 schválilo
- snížení výdaje na projektovou dokumentaci Studie park Linhartovy z 200.000,-Kč na 20.000,- Kč.
14/2/24 schválilo
- zrušení položky 182.000,-Kč na opravu výlohy a dveří v prodejně na nám. ČSA 22.
14/2/25 uložilo
- Radě města připravit změnu nájemních smluv zájmovým
organizacím a vypovědět pronájem smuteční síně pohřební
službě dle smluvních podmínek.

14/3/55 schválilo
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2015
v celkové výši 6 572 000,- Kč, kdy příspěvek na provoz pro
Mateřskou školu na rok 2015 je stanoven ve výši 1 832 000,Kč a příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2015 je
stanoven ve výši 4 740 000,- Kč.
14/3/56/2 schválilo
- neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti
sportovní a kulturní v roce 2015 ve výši 1.000 000,- Kč.
14/3/57 schválilo
- neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2015 ve výši 330 000,- Kč.
14/3/58 schválilo
- plán hospodářské činnosti Města Město Albrechtice na rok
2015. Náklady na rok 2015 v plánu hospodářské činnosti jsou
ve výši 10 465 741,- Kč a výnosy ve výši 5 934 334,- Kč, ztráta
ve výši 4 531 407,- Kč.
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Informace ze zastupitelstva města
14/3/59 schválilo
- změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 - rozpočtové opatření č. 10/2014 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 700 767,Kč, financování snížení o 4 417 591,- tis. Kč, výdaje snížení
3 716 824,- Kč.

14/3/65 schválilo
- protokol komise pro hodnocení nabídek na výkon funkce
LOH a pověřilo starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
14/3/68 schválilo
- termíny jednání Zastupitelstva města na rok 2015:

14/3/61 schválilo
- přenesení pravomoci zastupitelstva města na radu města pro
přijetí rozpočtového opatření č. 11/2014 a změny plánu hospodářské činnosti č. 3/2014.
14/3/62 schválilo
- stanovení kompetence rady města k provádění změn v rozpočtových opatřeních do výše 750,-tis.Kč.
14/3/64 schválilo
- Dodatek č.1 o ukončení smlouvy na lesního odborného hospodáře s p.Zavadilem dohodou k 31.12.2014 a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.

-

pracovní 28.01.2015
4. ZM veřejné 25.02.2015

-

pracovní 25.03.2015
5. ZM veřejné 29.04.2015

-

pracovní 20.05.2015
6. ZM veřejné 17.06.2015
7. ZM veřejné 16.09.2015

-

pracovní 21.10.2015
8. ZM veřejné 18.11.2015
9. ZM veřejné 16.12.2015
Martin Špalek,
místostarosta

Zprávy z města

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Hynčicích.

V pátek 5. prosince 2014 se konalo Adventní setkání u vánočního stromu v Městě Albrechticích.

V pondělí 29. prosince 2014 se konal v kostele tradiční vánoční koncert a poté ohňostroj na náměstí.
Martin Špalek,
místostarosta
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Zprávy z města
Návštěva partnerských Komprachtic
V pátek 21. listopadu 2014 v 16:00 hod. odjelo autobusem
od radnice v Městě Albrechticích čtyřicet občanů do polských
Komprachtic. Mezi účastníky zájezdu byli nejen místní, ale také
občané Hynčic a šest zastupitelů města včetně starosty a místostarosty. Toto partnerství a vzájemná spolupráce našeho města
s Komprachticemi trvá už deset let.
Dne 16.4.2004 v Ostravě podepsali Prohlášení o partnerství
wójt (starosta) Komprachtic Pawel Smolarek a starosta Města Albrechtic Petr Šolc. Za těch deset let vzniklo mnoho přátelských
a těsných pout.
Také teď v pátek jsme byli vřele přivítáni v hotelovém sálu
v Komprachticích. Po úvodních slovech dlouholetého organizátora našeho partnerství Janka Przywary a starosty Luďka Volka
se oficiálně rozloučil starosta Komprachtic Pawel Smolarek, který
byl ve funkci dvacet let a nemohl už ze zdravotních důvodů znovu
kandidovat na post starosty.

Na jeho místo nastoupil jako vítěz voleb Leonard Pietruzska
(ředitel komprachtického gymnázia). Dále bylo poděkováno
paní ing. Jitce Hanusové, která jako místostarostka měla osm let
na starost organizování spolupráce za naše město.
Odstupujícímu i novému wójtovi (starostovi) a Janku Przywarovi jsme předali dárkové koše a ubezpečili jsme je, že vzájemná
spolupráce bude pokračovat i nadále. Poté začala volná zábava.
Všichni tančili a ochutnávali dobroty, které doma upekly a dovezly naše ženy.
Zábava skončila po půl dvanácté. Loučení bylo jako vždy dojemné. Domů jsme se vrátili kolem jedné hodiny po půlnoci. Touto cestou děkujeme řidiči autobusu panu Miroslavu Olejniczákovi za bezproblémovou cestu tam i zpět.
Martin Špalek,
místostarosta
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Rozpočet na rok 2015
Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 3. jednaní konaném dne 17.12. 2014 schválilo rozpočet města na rok 2015 - usnesení č.14/3/54
Název položky
Daňové příjmy
Správní poplatky
Místní poplatky
Příspěvek na státní správu
Ostatní neinvestiční dotace
Správa majetku- pozemky
Komunikace, chodníky
Autobusové nádraží, zastávky
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Vodní díla v přírodě - rybník
Kanalizace a ČOV
Školská zařízení
Knihovna
Kultura
Zámek Linhartovy- kultura
Zámek Linhartovy - běžný provoz
Park Linhartovy
Ostatní záležitosti ochrany památek
Kabelová televize
Zpravodaj
SPOZ
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času
Ostatní zájmová činnost (městský turistický okruh)
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Mezinárodní spolupráce
Správa majetku
Komunální odpad,sklo, plasty, papír, skládky
Sběrný dvůr
Kompostárna
Zpracování odpadu - příjem od Eko-komu
Veřejná zeleň
Park B.Smetany
Projekt- úprava veřejného prostranství
Vánoční výzdoba
Zařízení pro nalezené psy
Komunitní plánování
Dobrovolní hasiči
Bezpečnost a veřejný pořádek
Správa- městský úřad
Zastupitelské orgány
Finanční operace
Finanční vypořádání dotací
Fond zaměstnanců - tvorba, čerpání
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Veřejná finanční podpora ( dotace - sport, sociální oblast, zájmová činnost)
Celkem:
financování - zapojení přebytku z minulých let
splátky půjček a úvěru
Celkem s financováním

Příjmy
40 200 000,00
264 500,00
2 091 500,00
3 385 600,00
1 232 000,00
100 000,00

600 000,00
18 000,00
270 000,00

1 000,00

1 100,00
225 000,00

6 000,00
100 000,00
37 000,00

160 500,00
5 762 800,00
360 000,00
100 000,00
4 717 000,00
11 000,00
421 500,00
8 050 900,00
580 950,00
234 900,00
630 475,00
2 005 000,00
237 399,00
44 050,00
114 350,00
77 000,00
150 000,00
269 000,00
19 100,00
115 000,00
215,00
30 000,00
2 657 000,00
269 000,00
610 000,00
170 000,00
2 577 700,00
2 591 500,00
1 928 201,00
792 500,00

280 000,00

205 000,00
4 000,00
5 505,00
25 000,00
486 000,00
3 191 568,00

52 728 773,00
7 361 546,00
-2 435 192,00
57 655 127,00
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Výdaje

2 660 791,00
287 499,00
190 000,00
86 000,00
103 000,00
199 765,00
1 250 000,00
195 000,00
12 090 097,00
1 934 203,00
969 000,00
46 732,00
486 000,00
140 000,00
1 330 000,00
57 655 127,00

57 655 127,00

Rozpočet na rok 2015
Investiční výdaje zahrnuté v rozpočtu pro rok 2015
Rekonstrukce náměstí
Chodníky ( Hašlerova ulice)
Základní škola ( vybavení účetními pomůckami)
Kanalizace, ČOV
181 500,00
Park Linhartovy - osvětlení
Park Linhartovy- naučná stezka
Kabelová televize ( další část optické sítě)
Sportovní zařízení 200 000,00
Správa majetku ( Měšťanský dům)
Veřejné osvětlení
- nový rozvaděč ul. K. Čapka
- nové osvětlení ulice U koupaliště
Územní plánování 610 000,00
Bezpečnost a pořádek
Správa ( městský úřad)
Komunikace ( nasvětlení přechodů)
Pozemky ( výkup nových)
Veřejná zeleň ( nákup sekačky )
Kompostárna ( nákup staršího nakladače)
Odpadové centrum ( pluh a sypač na auto )

270 000,00
1 000 000,00
900 000,00

Celkem:

8 024 227,00

47 000,00
20 000,00
100 000,00
2 000 000,00
242 000,00
98 000,00
160 000,00
1 403 727,00
242 000,00
80 000,00
300 000,00
100 000,00
70 000,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2015
Výnosy

Náklady

Kabelová televize
Internet v kabelové televizi
Nebytové prostory
Správa bytů
Byty Nemocniční 6
Kopírování
Pronájem smuteční síně
Lesní hospodářství
Vodárna, ČOV
Koupaliště
Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky
Pronájem pozemků
Internet v knihovně
Pronájem parku

1 009 500,00
310 000,00
858 108,00
737 300,00
429 412,00
3 000,00
18 344,00
983 079,00
1 282 002,00
29 530,00
75 959,00
195 000,00
2 000,00
1 100,00

1 173 852,00
404 720,00
1 125 550,00
1 200 132,00
1 407 124,00
0,00
50 404,00
983 079,00
2 567 600,00
386 904,00
1 161 376,00
0,00
0,00
5 000,00

Celkem:

5 934 334,00

10 465 741,00

Hospodářský výsledek: ztráta
Ztráta po odečtení účetních odpisů

4 531 407,00
799 379,00

Rozepsaný rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu, kde Vám rovněž poskytneme informace k rozpočtu nebo na stránkách města.
Alena Bodnárová,
vedoucí finančního odboru

—9—

Tříkrálová sbírka
V roce 2015 se v České republice konala již 15. Tříkrálová sbírka, která probíhala od 01.01.2015 do 14.01.2015. V Městě Albrechticích tuto sbírku pořádala Charita Krnov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Město Albrechtice.
19.01.2015 byly na Městském úřadě v Městě Albrechticích rozpečetěny sbírkové pokladničky a po sečtení všech 10 pokladniček
byl výtěžek z Tříkrálové sbírky v Městě Albrechticích 38 151,- Kč.
Každý z občanů, který do této sbírky přispěl, tak vyjádřil svou
solidaritu a podporu lidem v obtížné sociální situaci. Jedná se zejména o seniory, matky s dětmi v tísni, handicapované a nemocné
osoby. Poděkování patří také koledníkům, bez jejichž pomoci by
sbírka nebyla úspěšná.
Bc. Jiří Boháček,
odbor sociální

DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY
Již čtvrtým rokem poskytuje své služby občanům Dům dobré
vůle, jenž byl otevřen v r. 2011 na Žárech. V loňském roce převzal Dům DV nový zřizovatel Charita Krnov pod vedením paní
Bc. Moniky Dudové.
Dům dobré vůle má status „domov se zvláštním režimem“. Celoročně poskytuje pomoc, podporu a péči jednotlivcům a manželským párům s onemocněním různých typů demence (tzv. senilní demence – Alzheimerova, Parkinsonova choroba, vaskulární demence, toxická – tzv. alkoholová demence aj.) - osobám nad
55 let věku s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem.
Zdravotně sociální pobytová služba, která je zde poskytována, je
určena těm, kteří již nemohou nadále zůstat ve svém domácím
prostředí, a to ani s pomocí rodiny, terénních sociálních služeb,
příp. z jiných závažných důvodů. Péče odborného personálu usiluje o maximální zmírnění negativních vlivů onemocnění a stárnutí klientů, podporuje co nejdelší udržení stávající tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti a přirozených vztahů se
svým okolím. Posláním služby je, aby se každý klient cítil, pokud
možno, „jako doma“ a mohl nadále prožívat důstojný a smysluplný život v klidném prostředí. Mezi každodenní aktivizační a terapeutické aktivity, které se individuálně přizpůsobují aktuální
fyzické a duševní kondici klienta, patří čtení, kreslení, poslech
hudby, trénink paměti, dechová a rehabilitační cvičení, společenské hry. Jednou za 14 dní slouží kněz albrechtické farnosti p.Randa bohoslužbu.
Dům dobré vůle má k dispozici celkem 29 míst a jeho kapacita

je v současné době naplněna. O klienty se stará odborný personál
zdravotní a sociální péče – sociální pracovnice, zdravotní sestry
a pracovníci v sociálních službách, dle potřeby dojíždí také praktický lékař. V roce 2012 se zařízení umístilo na 3. místě v soutěži
„Senior centrum roku“, vyhlašované nadačním fondem „Veselý senior“ v Praze. Případní zájemci o služby DDV mohou kontaktovat
sociální odbor MěÚ nebo sociální pracovnici zařízení, paní Lucii
Zavadilovou. Kompletní informace o zařízení naleznete na webových stránkách www.krnov.charita.cz. - Dům dobré vůle Žáry.

DIAGNÓZA DEMENCE NENÍ „JEN PORUCHA PAMĚTI“
Ve stáří se v souvislosti se zapomínáním často hovoří o „skleróze“, o tom, že je někdo na stará kolena „senilní“ (senium je
výraz pro fyziologické stárnutí) a tolerance k zapomínání nebo
malé dezorientaci u osob vyššího věku je všeobecně poměrně
velká. Vyšší věk je obdobím častějšího výskytu především chronických nemocí, což ale neznamená, že být starý = být nemocný
nebo být dementní. Jak poznat první varovné signály a jak člověku s onemocněním demence pomoct?
Stane-li se, že člověk, který jen trochu zapomíná, jednou
odejde z domu a ztratí se, jeho komunikace a chování se změní
a začne být nepřiměřené až zarážející (může být přehnaně vztahovačný, podezíravý, úzkostný, bezradný, nebo naopak egocentrický), přidají se potíže s koordinací pohybu nebo opakované
pády a často také problémy s penězi – jejich nedostatek, nezaplacené účty, neschopnost s nimi samostatně hospodařit – nastává

okamžik, v němž je naděje na zlepšení stavu malá a schopnost
samostatného života ve stávajících domácích podmínkách obtížně udržitelná. Mezi hlavní (zdaleka ne veškeré) rizikové faktory
onemocnění patří vysoký věk, který díky současným možnostem
medicíny stále stoupá, dále především nesprávně nebo zcela neléčené deprese, kardiovaskulární příčiny (ateroskleróza, kouření
a užívání alkoholu, vysoký tlak), cukrovka, nedostatečná funkce
ledvin a další. Některá jiná onemocnění a poruchy bývají naopak
s demencí zaměňovány – deprese, psychóza, afázie (porucha porozumění a schopnosti řeči), delirium, zmatení jako následek dehydratace, duševní a fyzické strádání, někdy spojené s hospitalizací v nemocnici nebo pobytem v domově pro seniory či jiném
zařízení.
Péče o člověka s onemocněním demence vyžaduje velkou trpělivost, psychickou odolnost, pochopení a vytvoření druhé roviny
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DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY
našeho vnímání – je nutné snížit se na úroveň nemocného a vcítit
se do jeho světa. V něm se stírá rozdíl mezi minulostí a probíhající přítomností, sny a zbytky vzpomínek, mohou se objevovat
občasné halucinace. Nemocný obvykle potřebuje hodně času, aby
reagoval a cokoli vykonal, často se chová vůči blízkým osobám
nebo personálu velmi zlostně, někdy se slovní nebo fyzickou agresivitou. Je nutné stále myslet na to, že dotyčný, vzhledem k neschopnosti si něco zapamatovat, má velmi omezenou možnost se
něco naučit – kde si má co vyřídit, nakoupit, je-li v zařízení, má
např. problém zapamatovat si, u kterého stolu v jídelně sedí, nebo
jak se do ní vůbec dostane. Dorozumívat bychom se měli maximálně jednoduchým způsobem, jasnými a krátkými větami, srozumitelnější jsou často zaběhané „hlášky“ namísto abstraktních
slovních spojení (namísto „vstaň z postele a převlékni si župan“
raději „vstaň“ a až po té „oblékni se“). Za všech okolností je nutné
vyhnout se hádkám a konfliktům, i kdyby byl pečující jednoznačně v právu. U nemocného pouze prohlubují zmatenost a silné
rozladění, které dlouho přetrvává i poté, co na hádku zapomene
(což nastane brzy). Není navíc už schopen zpracovat fakt, že každý konflikt rychle pomine, žije pouze v probíhající přítomnosti
a budoucnost pro něj neexistuje.

Péče v domácím prostředí je obvykle možná v rané fázi onemocnění, kdy je rodina schopna naplňovat a usměrňovat potřeby
a přání nemocného, byť někdy iracionální a ohrožující jeho nebo
jeho okolí. Nemoc ovlivňuje nejen člověka samotného, ale také
pečující blízké osoby, a to často více, než nemocného. Nutné je
přizpůsobení domácího prostředí nemocnému – významnou roli
má obklopení jeho důvěrně známými předměty a původním vybavením jeho bytu, úprava či odstranění různých mechanických
překážek ohrožujících dezorientovaného člověka a naopak zajištění vybavení a předmětů, které si sám přeje, těší ho a přispívají
k udržení jeho zájmů, tělesné a duševní kondice. Postupně se zvyšující závislost obvykle vyžaduje trvalou přítomnost člena rodiny,
která je často umožněná jedině odchodem ze zaměstnání a zapojením dalších odborníků – lékařů, zdravotních sester, poskytujících domácí ošetření, pečovatelské služby (obojí ve zdejším regionu zajišťuje ošetřovatelská služba Charity Krnov a Help-in o.p.s.).
Zvýšené finanční náklady částečně řeší čtyřstupňový „příspěvek
na péči“ a pečující blízká osoba, pokud není v zaměstnání, může
být ustanovena tzv. „asistentem sociální péče“ s příslušným finančním ohodnocením.
Blízké osoby, pečující o nemocného člověka v domácím prostředí, jsou vystaveny velké fyzické a psychické zátěži. Ne každý
je schopen ji unést. Z více než 80% jsou tím, kdo pečuje, ženy. Je
velmi důležité (ale ne vždy možné), rozložit péči mezi více členů
rodiny, uvědomit si, že ta je možná jedině při zachování vlastního fyzického a psychického zdraví, pokusit se uchovat si minimum vlastních sociálních kontaktů a zájmů i přesto, že je to velmi
komplikované. Psychická náročnost často ústí u pečujících osob
v deprese, pocity viny, agrese nebo nenávisti, rezignace a strachu
a v mnohá psychosomatická onemocnění, která propukají často
až po odchodu nemocného člověka, kdy po dlouhé době přichází
na řadu jejich vlastní život a zdraví. Je ale velmi důležité jej nezanedbat a věnovat mu pozornost dříve a průběžně během péče.
Kontakty s příbuznými, přáteli, odborníky podpůrných zdravotnických a sociálních služeb pomáhají sdílet nesenou zátěž, získat
důležité zkušenosti, informace a čerpat sílu ze vzájemné podpory
a pochopení.
Mgr. Hana Hlisnikovská,
odbor sociální

Změny týkající se osob zbavených/omezených
ve způsobilosti k právním úkonům
1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon číslo 89/2012 Sb. - občanský zákoník – dále jen OZ, který zásadně mění právní postavení osob, které byly v minulosti zcela zbaveny způsobilosti
k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům
byla omezena.
Od 1. ledna 2014 se na tyto osoby pohlíží jako na osoby omezené ve svéprávnosti, avšak jen do 31.12.2016, jelikož pokud do tohoto data nebude zahájeno řízení o přezkumu svéprávnosti u soudu, bude se na tyto osoby pohlížet jako na osoby plně svéprávné.

S účinností tohoto zákona lze použít i mírnější opatření než
omezení svéprávnosti, a to např. smlouvu o nápomoci, zastupování členem domácnosti. Tato opatření také schvaluje soud.
Pro bližší informace se občané, kterých se tato problematika týká, mohou obrátit osobně nebo telefonicky na Okresní
soud v Bruntále, pobočka v Krnově, Revoluční 60, Krnov, tel.
554 637 520 nebo na Městský úřad Město Albrechtice, odbor sociální, tel. 554 637 361 nebo 554 637 363.

V roce 2014 zasílal soud sdělení opatrovníkům těchto osob,
aby podali podnět pro zahájení řízení o přezkumu svéprávnosti,
avšak nyní již tato sdělení nezasílá a tato povinnost je na opatrovníkovi.
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Bc. Jiří Boháček,
odbor sociální

Využití slevového systému při třídění komunálního odpadu
Již od ledna 2015 funguje systém slev poplatku za třídění odpadů v Městě Albrechticích, který umožní zaregistrovaným občanům využít slevy z poplatku za svoz a uložení komunálního
odpadu (za popelnice).
Do 19. února2015 se zaregistrovalo do systému 130 občanů,
kteří tímto způsobem vytřídili 30 kg plastů a 350 kg papíru.
Každý vytříděný pytel s plasty nebo papírem občané označí
svým jedinečným čárovým kódem. Po zvážení každého vytříděného pytle je občanům načtena sleva, kterou uplatní následující
kalendářní rok.
Lukáš Anton

Informace pro nájemce hrobových míst
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, kteří ukládají urny
s ostatky svých zemřelých na hřbitovech v Městě Albrechticích,
Hynčicích a Linhartovech, že jsou povinni podle Řádu veřejného
pohřebiště – Opatření č.1/2013, (čl. V, bod 6) tuto skutečnost hlásit provozovateli pohřebiště, t.j. Městu Město Albrechtice, odbor
finanční – tel.: 554 637 394. Informace jsou potřebné pro úplnou
evidenci hrobových míst v počítačovém programu.
Při ohlášení je nutno uvést: jméno a příjmení zemřelého,
rodné číslo, datum úmrtí, datum kremace, datum uložení
urny, číslo urny a číslo hrobu.
Tyto údaje lze nahlásit i se zpětnou platností.

Dále upozorňujeme na povinnost nájemce hrobového místa
podle čl. V, bod 1, Řádu veřejného pohřebiště, oznámit provozovateli pohřebiště zahájení veškerých prací (např.oprava pomníku)
a vyžádat si písemný souhlas provozovatele pohřebiště.
Řád veřejného pohřebiště – Opatření č.1/2013 je k nahlédnutí
na stránkách města Město Albrechtice www.mesto-albrechtice.cz
v sekci právní předpisy obce nebo ve vývěsní skříni na hřbitovech.
Ing. Věra Vaverová,
referent finančního odboru

V knihovně se opět soutěží
Městská knihovna vyhlásila v lednu soutěž pro dětské čtenáře
s názvem „Rosteme s knihou“. Soutěž proběhne v období ledna až
května formou kvizových otázek, které děti obdrží každý měsíc
v knihovně. Další podmínkou účasti v soutěži je výpůjčka nejméně jedné knihy měsíčně. Soutěž je rozdělena do dvou věkových
kategorií: 1. -5. třída a 6. – 9. třída.

V červnu se uskuteční setkání všech soutěžících a slavnostní
vyhlášení tří vítězů z každé kategorii. Každý účastník soutěže,
který splní všechny podmínky, obdrží malou pozornost.
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Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

Uživatelům nejen kabelové televize
Minulý rok byl na naší kabelovce ve znamení dokončení významných investic do rozvodu TKR. Po osmi letech jsme zcela
vyměnili původní technologii internetu a přešli na standardizovaný systém EURODOCSIS. Tím, že máme město rozdělené
na tři úseky, tak se dokončovaly oblasti okolí ulic Dělnická, náměstí ČSA, Nábřežní, Nerudova a celá vilová čtvrť.

levizorech krátkodobými výpadky signálu. Jako další významný
zdroj rušení pozemního digitálního signálu DVB-T, se začíná
projevovat vysokorychlostní internet mobilních operátorů LTE.
Rušení se projevuje vzájemně, což způsobí nejen problémy v příjmu signálu DVB-T, ale i vysokorychlostního internetu pro chytré telefony.

Při té příležitosti bylo vyměněno po osmi letech provozu najednou 19 starých zesilovačů. Tímto je nutné poděkovat našim
divákům za trpělivost při výpadcích, které provázely nasazení
nových zesilovačů a také úžasně napomáhali při seřizování zesilovačů svým hlášením v době, kdy se zesilovače dostaly do nestabilního stavu. K tomuto nestabilnímu stavu dochází zpravidla
při ochlazení kabelů a zesilovačů, což se nejvíce projevuje v noci
nebo před svítáním.

V loňském roce došlo v ČR v oblasti šíření pozemního digitálního signálu k velmi důležité události. Na pražském vysílači
probíhalo testování nového standartu šíření pozemního vysílání
DVB-T2. České Radiokomunikace ve spolupráci s Českou televizí otestovaly nový formát televizního vysílání Ultra HDTV (4K),
což je následník formátu FullHD. Zkušebně se vysílalo i v komprimačním kodeku HEVC a také odolnost vůči rušení ze strany nových vysokorychlostních mobilních sítí (LTE). Prozatím je
v této záležitosti mnoho neznámých. Nyní se v obchodech prodávají poslední generace televizorů, které jsou vybaveny pro příjem
signálu DVB-T2 se starším kodekem H.264AVC. Jenomže ono asi
padne rozhodnutí vysílat v kodeku H.265 HEVC, což znamená,
že všechny současné televizory se v momentě zahájení vysílání
kodeku H.265 HEVC stanou nepoužitelnými výrobky.

Loni došlo také k rozšíření programové nabídky TKR o příjem
regionálních multiplexů 7 a 8. Vysílač, který tyto multiplexy vysílá, je určený k vykrytí oblasti okolo Ostravy. Proto bylo potřeba najít vhodný typ antén, aby přijímaný signál nebyl tolik rušen
signály, které k nám zasahují na stejné frekvenci z Polska. Smutné je, že tímto způsobem je šířen signál programů České televize
v rozlišení HD a nebudeme raději pátrat po tom, kdo povolil vysílání z Ostravy na frekvenci patřící Polské republice. V září 2014
bylo zahájeno vysílání regionálního multiplexu 8, který je šířen
z Ostravy výkonem pouhých 2 kW (pokud se jedná o celoplošné
multiplexy, šíří je stejné vysílače výkonem 100 kW). Jsou v něm
šířeny programy Noe, Slovak Sport, Mňam...

Musíme se smířit s tím, že i televizor bude vysokoobrátkové
spotřební zboží s krátkou technickou životností. Uvedeme malý
příklad, který se týká televizorů se SMART funkcemi. Za pár měsíců změní You Tube kodek pro odbavení svých videonahrávek.
Televizory vyrobené v roce 2012 a starší tyto pořady již nezobrazí!!! Tuto změnu plánuje You Tube provést v dubnu tohoto roku.

Pevně věříme tomu, že se v létě podaří oba multiplexy zachytit
bez rušení polskými vysílači. Takovéto rušení se projevuje na te-

Výchovný projekt MASOPUST
Projekt Masopust – tradiční karneval, díky němuž děti nejen
seznamujeme s touto tradicí, ale podporujeme jejich vztah k lidové tvorbě a kultuře a zároveň k rozvoji dílčích schopností a dovedností.
V úterý 17. února proběhlo v naší mateřské škole tradiční masopustní veselí. Tomuto veselí předcházela překrásná výzdoba
všech prostorů školy, v celé budově zněly tradiční lidové písně
a říkačky a šířila se vůně masopustních koblížků. Ráno přicházely děti do mateřské školy v maskách, ve kterých byly po celý den.
Od rána bylo pro děti nachystané překvapení v podobě malování
na obličej. Toto zpestření nám připravila maminka Németová,
která tak líčila 80 dětí dle jejich přání. Poté nastal maškarní rej
masek a věřte, že bylo opravdu co vidět – tradiční medvědi, koníci a další zvířátka. V rámci spolupráce se základní uměleckou
školou děti zhlédly divadelní pohádku „Zvířátka a hudební nástroje“, zaměřenou na poznávání hudebních nástrojů. V poledne
nám naše paní kuchařky nachystaly tradiční masopustní koblížky. Po dobrém obědě pokračoval rej masek plný her a tanců.
Poděkování patří všem zaměstnancům za přípravu masopustního veselí, p. Németové, kolektivu ZUŠ a rodičům za přípravu
masek.
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ
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Bc. Vladislav Hlaváček

Chemické pokusy v mateřské škole
Děti z mateřské školy si vyzkoušely roli malých chemiků
a ocitly se v chemické laboratoři. Nejprve se naučily pojmenovat
potřebné chemické vybavení (kádinky, zkumavky, Pasteurovy pipety) a používat chemické názvosloví jako je roztok a další pojmy.
Poté už nic nebránilo tomu, aby se pustily do samotného zkoumání a experimentování.
K tomuto účelu využily výluh z červeného zelí, k němuž postupně přidávaly ocet a připravené roztoky kyseliny citrónové
a jedlé sody. Děti si techniku pipetování rychle osvojily. Během
bádání děti zapojily nejen vizuální vjemy, kdy pozorovaly barevné změny ve svých zkumavkách, ale také vjemy čichové, díky
nimž poznávaly například typickou vůni octa.
Následně jsme se s dětmi pustili do pokusu nazvaného „bojácné barvy.“ Do připraveného polotučného mléka si naši malí
chemici napipetovali připravené potravinářské barvy. Pomocí
špejle namočené do jaru se děti vrhly na strašení barev. Barvičky
se po kontaktu špejle s jarem začaly rozestupovat do stran, jako
kdyby měly strach. Připravené potravinářské barvy jsme nakonec
využili k vytvoření bublinek ve zkumavkách. Dále k tomuto experimentu děti použily čistou vodu, olej a šumivý aspirin a už jen
pozorovaly „chemické kouzlo“ a vnik barevných bublin.
Děti se s nadšením do všech pokusů zapojily a společně jsme se
naučili, že chemie a věda nemusí být jen složitá, těžká a nedostupná, ale je na ní i plno zábavy.

Inspirace k tomuto experimentování byla čerpána z internetových zdrojů http://www.neposednenoznice.sk/ a http://www.sikovny-cvrcek.cz/ kde můžete naleznout velkou spoustu nápadů,
jak dětem i doma zpestřit den.
Mgr. Barbora Halířová,
asistent pedagoga

Minipodnikání na ZŠ...
Když jsme v letošním roce dostali možnost zapojit se s našimi
žáky do projektu Minipodnikání na ZŠ, ani na chvíli jsme neváhali s přihlášením. Máme již několikaleté zkušenosti s přípravou
a realizací podnikatelských záměrů, které se žáci 6. tříd učí vytvářet v kurzu Abeceda podnikání v rámci pracovního vyučování. Pro žáky druhého stupně jsme následně již třikrát zorganizovali školní kolo soutěže „ O nejlepší podnikatelský záměr“.
Letos jsme ale dostali šanci založit reálnou firmu – studentskou společnost. Do projektu, který připravila pro žáky základních škol nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement ve
Zlíně s podporou Vysoké školy ekonomické v Praze, MŠMT a Evropské unie, se mohlo zapojit deset žáků. V minikonkurzu zvítězili chlapci a děvčata ze 7. a 8. tříd – Dan Bušos (nyní ho nahradil
Michal Šlor), Michal Kvasnica, Benjamín Holuša, Jolana Štiborová, Jonáš Tkazcyk a Tomáš Včelný, Adam Tuhý, Marie Murová,
Saša Šolcová a Jana Táborská a společně založili minipodnik Art
&Fotography. Budou nabízet k prodeji vlastní fotografie a originální trička s vlastními potisky. Aby nám šlo podnikání lépe od
ruky, přijel nás proškolit odborník pan Pavel Komárek z Prahy.
Sešli jsme se v úterý 16. prosince v jedné z učeben výpočetní
techniky. K našemu týmu se ještě přidala Aneta Caisbergerová a
Ondra Němec. Rozdělili jsme se do skupin a plnili úkoly, které
nám pan Komárek postupně zadával. Přitom nám radil, jak navrhnout reklamní plakát tak, aby zaujal na první pohled potenciální zákazníky. Jak si máme vypočítat marži, tedy zisk a určit konečnou cenu výrobků, jak správně prezentovat firmu. Sami jsme
se několikrát přesvědčili, jak je důležité dodržovat oční kontakt,
nepoužívat zbytečná slova, mluvit jasně k věci a neopakovat se.

Nebylo to pro nás zpočátku vůbec jednoduché, ale nakonec
jsme všechny úkoly zvládli. O činnosti naší firmy vás budeme
průběžně informovat.
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Foto Taťána Kurečková,
text Taťána Kurečková, Marie Murová, Jana Táborská

Den otevřených dveří
Nakouknout do prostor základní školy se podařilo všem zájemcům, příznivcům školy a hlavně budoucím prvňáčkům s rodiči, kteří přišli 17. ledna dopoledne. Pro všechny si žáci a pedagogové připravili opravdu pestrý program. Sportování, pokusy, hry,
zpěv, bubnování… O dobrou atmosféru se postaralo „Sluníčko“
(maskot školy). Bylo milým překvapením pro všechny návštěvníky, nejvíce však pro děti. Vítalo přítomné hosty a seznamovalo
se s budoucími prvňáčky, kterým pomáhalo plnit nelehké úkoly.
Sportovci určitě uvítali aktivity v tělocvičně, kde si mohli zahrát
stolní tenis, kin-ball, florbal, basketbal, zdolat překážkovou dráhu (skok přes kozu, hrazdu, válení sudů, přeskoky přes lavičky,
kotouly, skok na žíněnku). Pokusy s magnety (přitahování, odpuzování nebo vzájemné působení) i kouzlení s mícháním a vařením lektvarů v učebně fyziky a chemie se všem návštěvníkům
moc líbilo. Každý se chtěl stát alespoň na chvilku badatelem nebo
čarodějem.
V učebnách nižšího i vyššího stupně si děti mohly zahrát netradiční hry s kostkami, poskládat stavebnice, hlavolamy, puzzle,
nakreslit obrázek, vybarvit omalovánku, tvořit z modelíny. Poznávačka přírodnin a modely zvířat v učebně přírodopisu zaujaly
milovníky přírody. Nebylo lehké poznat, co se skrývá pod mikroskopem. Zájemci si mohli také vyzkoušet práci s interaktivními tabulemi, notebooky, počítači. Bubnování na africké bubny
připravily paní učitelky v učebně hudební výchovy. Děti si také
mohly zahrát na nový hudební nástroj „bobotubes“, speciální
plastové trubky. Největší zájem projevili návštěvníci o zpěv karaoke. Příchozí mohli omrknout i nově vybavenou a zmodernizovanou školní jídelnu, kuchyň a cvičnou kuchyňku. Některé děti
si pohrály s hračkami ve školní družině. Den otevřených dveří se
vydařil a určitě si ho nenechte příští rok ujít.
Foto Karel Knapp, Regína Hajná,
text Regína Hajná

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtic za rok 2014
V roce 2014naše jednotka zasahovala celkově u 95 událostí.
Z toho celkového počtu tvoří :
1. Požáry
14
2. TP
59
3. Planý poplach
2
4. Únik rop. látek
1
5. Dopravní neh.
16
6. Ostatní pomoc
3
Z celkového počtu 16 dopravních nehod bylo 13 určeno
k uhrazení nákladů pojišťovnami, což představuje proúčtování
32 hodin po 5600,- Kč za hodinu. V závěru je tato částka 179 200,Kč. K dnešnímu dni však pojišťovny dluží obci částku ve výši bezmála 100 000,- Kč.
Díky kladnému postoji našeho města jsou prozatím všechny
úhrady pojišťoven předány zpět do rozpočtu hasičů, a tak např.
z těchto peněz byla zaplacena velká oprava plošiny , která má stáří
36 let. Oprava představovala výměnu celého podvozku s kabinou
(z poslední tatry od armády), opravu nástavby, nástřik a polepy.
Rovněž byla namontována nová radiostanice a majáky. Výměnu
podvozku jsme provedli svépomocí – průběh opravy je zveřejněn
na webových stránkách. Zbytek prací byl proveden prostřednictvím firem.
Zásadní věcí roku 2014 je to, že konečně se dala do pohybu výstavba „Střediska hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ na ulici Opavická. Zhotovitelem stavby bude firma Aleš Fousek se sídlem v Krnově. Cena vč. DPH za provedené dílo je stanovena 27 772 482,80 Kč. Z toho objekt pro hasiče 14 503 364,17 Kč

s DPH a objekt Záchranná služba 9 150 03,11 Kč s DPH. Středisko
bude tvořit jeden objekt, ale obě složky budou odděleny stěnou
a každá složka bude mít své přípojky plynu, vody a elektrické
energie. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec roku
2015. Objednavatelem celé stavby je Moravskoslezský kraj. V současné době již v plné míře probíhá výstavba střediska.
Průběh činnosti v kalendářním roku 2015 můžete sledovat
na webových stránkách: http://hasicimestoalbrechtice.webnode.cz.
Zde jsou uvedeny všechny zásahy jednotky někdy i s fotodokumentací, jsou zde fotky všech našich vozidel jak minulých tak současných a také zde budou zveřejňovány fotky z výstavby střediska.
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Ing. Petr Křištof,
velitel jednotky

Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie České republiky
Město Albrechtice za rok 2014
V uplynulém roce jsme v rámci Obvodního oddělení PČR
Město Albrechtice zpracovali celkem 218 trestných činů, což je
pokles o 57 skutků oproti roku 2013. Z tohoto množství trestných
činů jsme142 skutků objasnili a objasněnost tedy činí 65,14 %.

zábavné pyrotechniky. V klubu důchodců jsme provedli besedu
pro seniory s tématickým zaměřením na jejich bezpečnost, zejména na podvodné jednání s cílem získat na seniorech majetkový prospěch.

Na území Města Albrechtic bylo v roce 2014 řešeno 50 trestných činů, což je pokles o 27 těchto skutků oproti roku 2013. Dále
bylo spácháno celkem 194 přestupků. Je nutno podotknout, že se
nedaří získávat informace vedoucí k odhalení pachatelů trestných
činů a přestupků od místních občanů, jejichž majetek a zájmy tak
nemohou být lépe chráněny.

Dále jsme se aktivně účastnili při zajišťování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku na společenských akcích
pořádaných na zámku v Linhartovech, na Náměstí ČSA a v parku B. Smetany v Městě Albrechticích. Během školního roku se
zaměřujeme na zajištění bezpečné cesty dětí do škol.

Byla provedena řada policejních akcí zaměřených na kontrolu
veřejného pořádku, pátrání po hledaných osobách, bezpečnostní
akce na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kontroly se zaměřením na podávání alkoholických či jiných omamných látek mládeži. Rovněž se policisté zdejšího útvaru podíleli
na zabezpečení různých akcí pořádaných okolními obcemi, kde
policie působila spíše preventivně. Provedli jsme několik besed v základních a mateřských školách se zaměřením zejména
na bezpečnost v dopravě, ochranu před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, bezpečný domov a šikanu v kolektivu. V prosinci roku 2014 pprap. Bc. Grigoriadisová a pprap. Mroščáková navštívily Základní školu Město Albrechtice, Opavická 1 a Základní
školu Město Albrechtice, Hašlerova 2, kde s dětmi nižšího stupně
hovořily a upozorňovaly především na nebezpečí při používání

V uplynulém roce došlo v katastru Města Albrechtic přes
všechna opatření policie k řadě dopravních nehod, které se však
obešly bez smrtelných zranění.
Stále také pokračuje projekt česko-polských hlídek, kdy naši
policisté vykonávají na našem území službu společně s kolegy
z Polska a rovněž jezdí do Polska, aby byli součástí hlídek polské
policie.
Celý kolektiv policistů z Obvodního oddělení Policie ČR Město Albrechtice přeje všem obyvatelům města klidný a úspěšný rok
2015.
npor. Bc. Libor Včelný,
vedoucí oddělení

Termíny svatebních obřadů na rok 2015
Rada města Město Albrechtice schválila termíny pro uzavírání manželství u matričního úřadu Město Albrechtice na rok 2015,
a to dvě soboty v kalendářním měsíci, v časovém rozmezí od 10.00 hodin do 14.00 hodin:
leden 2015:

17.01.2015
31.01.2015

červenec 2015: 11.07.2015
25.07.2015

únor 2015:

14.02.2015
28.02.2015

srpen 2015:

08.08.2015
22.08.2015

březen 2015:

14.03.2015
28.03.2015

září 2015:

05.09.2015
19.09.2015

duben 2015:

11.04.2015
25.04.2015

říjen 2015:

03.10.2015
17.10.2015

květen 2015:

16.05.2015
23.05.2015

listopad 2015:

07.11.2015
21.11.2015

červen 2015:

06.06.2015
20.06.2015

prosinec 2015:

12.12.2015

Tyto termíny jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny od správního poplatku. Za svatby konané mimo tyto termíny
(stanovené dny a hodiny schválené Radou města Město Albrechtice) se vybírá správní poplatek 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Oddávající: starosta - p. Luděk Volek
místostarosta - p. Martin Špalek
členové městského zastupitelstva - p. Miluše Kaletová, Ing. Jitka Hanusová, p. Zdeněk Břicháček, Mgr. Miroslava Tupá
Matrikářky: Vlasta Lednická a Jana Helienková
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Spolek Valštejn
Spolek Valštejn vznikl oficiálně dne 22. dubna 2013 registrací
na Ministerstvu kultury ČR (tehdy ještě jako občanské sdružení).
Svou činnost zahájil na ustavující schůzi, kde se do něj přihlásilo
14 členů. Hlavním posláním spolku je sbližovat osoby, které se
zajímají o obec Valštejn, její okolí a zejména pak téměř již zapomenutou historii. Snažíme se přispívat k ochraně zdejší krajiny
i kulturního dědictví, provádíme pátrání v archivech. Pořádáme
některé tradiční venkovské akce (např. stavění máje, upalování
čarodějnic, drakiádu, lampiónový průvod), obnovili jsme pouť
k Panně Marii Pomocné nad Zlatými Horami, kterou pravidelně
několikráte za rok vykonávali původní němečtí obyvatelé Valštejna. Dnes má Spolek Valštejn 18 členů.
Valštejn vznikl na počátku 17. století. Byla to ryze německá
podhorská obec, kde ještě v polovině 19. století žilo přes 1000 obyvatel. Po odsunu původního obyvatelstva po roce 1945 se Valštejn
postupně vylidnil a dnes slouží převážně jako rekreační oblast.
Bohužel, z původních památek se dochovalo jen torzo – kaplička
na Malém Valštejně, vzácná socha sv. Jana Nepomuckého a památník padlým obětem 1. světové války. Za zmínku určitě stojí
skutečnost, že na konci údolí Ztracené Vody žil v druhé polovině
20. století dlouhá léta poustevník jménem Vlastimil Beran.
Pro zvýšení povědomí o Valštejně jsme v roce 2014 ve spolupráci s vedením města Město Albrechtice vybudovali první informační tabuli o stručné historii Valštejna. V budování informačních panelů hodláme pokračovat i v dalších letech.
Budeme moc vděčni za jakékoliv informace pamětníků, kteří
na Valštejně v minulosti žili či doposud žijí. Zároveň Vás tímto zveme na návštěvu dvou malebných valštejnských údolí, která Vás určitě nenechají chladnými. Veškeré informace o spolku
najdete na webových stránkách www.valstejn.cz, případně nám
můžete napsat na e-mail valstejn@centrum.cz.
Ing. Robert Kořínek Ph.D.,
předseda Spolku Valštejn

Co dělají zahrádkáři ?
Pro rok 2015 máme připravený plán akcí, které chceme postupně uvést ve skutek. Dříve, než nám začnou v plné šíři jarní
práce, uskuteční se v březnu členská schůze a výstava ručních
a rukodělných prací. V době, kdy se čtenářům dostává do rukou
toto číslo Zpravodaje, už to pro nás bude minulost a doufáme, že
potěšující.
18.dubna chceme uspořádat další členskou schůzi a večer
s hudbou pod názvem Otevírání zahrádek, kde rádi přivítáme
nejen všechny naše členy, ale i ostatní občany.
Na první polovinu května připravujeme zájezd na zahrádkářskou výstavu do Kroměříže, kde se nám v posledních letech velmi
líbilo.
Máme v plánu i vyhlášení dalšího ročníku soutěže Rozkvetlé
město. Chceme poděkovat všem občanům, kteří se do ní zapojují – ať už mimoděk, protože jsou prostě zvyklí pečovat o pěkný
vzhled svého okolí, nebo cíleně, protože se snaží okolí svého bydliště postupně zlepšovat a zkrášlovat a zušlechťují plochy, které
v minulosti byly zanedbávané. Obojího si nesmírně vážíme, protože je to i pro nás zadostiučinění. Přináší nám to příjemný pocit,
že naše činnost není zbytečná a přispíváme aspoň trošku k postupnému zlepšování vnějšího vzhledu našeho města.
I když na zahájení zahrádkářské sezony teprve čekáme, upozorňujeme, že i letos se bude v září konat výstava výpěstků. Počítejte s tím a připravte exponáty, které zaujmou stejně, jako tomu
bylo v minulých letech.

Těšíme se na aktivní spolupráci s pěstiteli, ale také na občany střední a mladé generace, kteří rozšíří naše řady a přinesou
do naší činnosti nové podněty.
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Z. Šlagorová,
za výbor obč. sdružení

Šachový oddíl Tatran Město Albrechtice
50. let organizovaného šachu v M. Albrechticích
V letošním roce slaví šachový oddíl 50 let od svého vzniku.
Po roce 1945 se v Městě Albrechticích hrával šach nejvíce v hotelu na náměstí i díky řecké komunitě, která zde zapustila kořeny.
Nebylo dne, aby si při skleničce a oblíbené cigaretě naši tátové
a dědové netrénovali své mozkové buňky. V roce 1965 se sešla výjimečná generace šachistů, která cítila potřebu založit a přihlásit
šachové mužstvo do okresní soutěže. U tohoto počinu stáli pánové Václavík, Zikl, Ing. Kubaljak a MUDr. Čížek. Parta šachistů se postupně zkoordinovala natolik, že vyhráli okresní přebor
a postoupili do krajského přeboru olomouckého kraje. A tak jak
to většinou bývá, sinusoida se opakovala: rok dva okresní přebor,
dva tři roky krajský přebor, sestup a znovu za pár let postup. V té
době byli naši šachisté nejlepší na Krnovsku a jako středisková
obec za nás hrávali šachisté z celého okolí. I když celá řada těchto šachových osobností již mezi námi není, často vzpomínáme
na veselé historky a příhody, které jsme s nimi zažili (rozbory šachových partií u Ing. Kubaljaka do božího rána, šachové zážitky
s primářem MUDr. Čížkem, šachové klamání Petra Kubly atd.)
V současné době se šachový oddíl věnuje mládeži, takže oslavy v průběhu tohoto roku probíhají různými formami. Vrcholem oslav 50. výročí bude slavnostní výroční členská schůze,
která se uskuteční 25. dubna 2015. Bývalí reprezentanti našeho
města budou přijati na radnici panem starostou. V rámci oslav
bude sehrána simultánka na 20 šachovnicích. Ten , který vyzve
minulou i současnou elitu albrechtického šachu, není nikdo jiný

než patron našeho krajského tréninkového centra mládeže - mezinárodní profesionální velmistr a jeden z nejlepších šachistů
v ČR Robert Cvek. Samozřejmě, že se těšíme i na besedu s tímto
výjimečným šachistou, jehož otec (bývalý primář plicní léčebny
na Žárech) dlouhá léta reprezentoval naše město. Je předpoklad,
že na oslavy a k utkání se dostaví všech 13 žijících pamětníků:
Jaromír Kubaljak, František Zátopek, Roman Romanidis, Valentýna Strouhalová, Stanislav Vojáček, Jiří Polách, Josef Zikl, Rostislav Vojáček, Ervín Pospíšil, Oldřich Jarkuliš, Roman Kučera,
Antonín Raptis a Radek Václavík. Samozřejmě, že se bude s úctou
vzpomínat i na Ty, kteří již mezi námi nebudou: Bohumil Čížek,
Josef Bernátek, František Komárek, Petr Kubla, Dušan Cvek, Eda
Chlebek a Vladimír Mráz.
Našim šachovým bardům chceme ukázat, že nastupující mladá školní šachová generace má svou vizi a dlouhodobou strategii, která již dnes snese náročná krajská měřítka. Šest nejstarších
a nejúspěšnějších našich žáků bude součástí oslav a jsme přesvědčeni, že nasají přátelskou atmosféru, kterou si do budoucna zapamatují. Těšíme se rovněž na naše přátele ze šachového oddílu Zarzewie Prudnik. Co popřát do další padesátky šachovému oddílu?
V prvé řadě to musí být výchova mladé šachové generace a to je
náš hlavní cíl. A pokud se nám to v následujících letech povede,
o čemž jsme pevně přesvědčeni, nemusíme se o budoucnost albrechtického šachu bát.

Statut Krajského tréninkového centra mládeže
Výkonný výbor Moravskoslezského šachového svazu posoudil
úroveň výuky šachové hry dětí včetně navazující práce s talentovanou mládeží v registrovaném šachovém oddíle Tatran Město
Albrechtice a po úspěšné kontrole předepsaných kritérií tomuto
oddílu uděluje:
Statut Krajského tréninkového centra mládeže /KTCM/.
Statut je udělen ke dni 1.1. 2015 a jeho platnost je vázaná na
plnění předepsaných kritérií pro činnost Krajských tréninkových
center v Moravskoslezském krajském šachovém svazu.

Šachový večírek se vydařil
V sobotu 14. února se v malé tělocvičně na ZŠ /ul. Hašlerova/ uskutečnil přátelský šachový večírek, kterého se zúčastnili
rodiče našich mladých šachistů, sponzoři, pedagogičtí pracovníci i z okolních škol, představitelé města Krnova a M. Albrechtic.
Originálně vyzdobený sál, valentýnský dárek pro všechny ženy,
živá hudba v podání skvělých Pupíků vytvořily skvělou domácí
atmosféru. Celé akci přálo i 65 našich sponzorů, kteří vyšperkovali tombolu velmi hodnotnými cenami. Nejlepšími tanečníky
večera byli vyhodnoceni František Vyhlídal a Radek Václavík se
svými temperamentními manželkami. O sladkou výhru /skvělé
trubičky od paní Czolkové/ se vítězové s poraženými páry spravedlivě rozdělili.
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Šachový oddíl Tatran Město Albrechtice
My jsme kluci z Albrechtic
„My jsme kluci z Albrechtic,
šachy hrajeme čím dál víc,
na všechny se připravíme
a postupně porazíme.“

Benjamínci:
1. místo Berenika Galušková (kategorie dívek) M. Albrechtice

Tento vítězný chorál našich mladých šachistů zněl v pátek
27. února 2015 ve středisku dětských aktivit Střecha ve Vrbně.
Konal se zde poslední, šestý šachový mládežnický turnaj Velkých
cen okresu /M. Albrechtice, Krnov, Holčovice, Bruntál, Rýmařov/. Naše 14-ti členná výprava se neztratila a 5x jsme stáli na bedně. Vynikající výkon podal Pavel Kohut, své soupeře v kategorii
starších žáků doslova smetl a zaslouženě vybojoval zlato. O jedno
z největších překvapení se postaral náš David Stilecz, který v kategorii benjamínků obsadil překvapivě vynikající 3. místo. Bylo
provedeno i vyhodnocení celé série Velkých cen a pořadí je pro
nás velmi lichotivé:
Starší žáci :
1. místo Daniel Bušos 60 bodů
2. místo Pavel Kohut 45 bodů
3. místo Jiří Veselý
43 bodů

M. Albrechtice
M. Albrechtice
M. Albrechtice

Mladší žáci:
1. místo Tomáš Grček 57 bodů
2. místo Jakub Lang
46 bodů
3. místo Janis Raptis
46 bodů

M. Albrechtice
Bruntál
M. Albrechtice

Šachové Velké ceny byly přípravou na největší klání v této sezoně a tím bude okresní přebor mládeže vč. dorostenců, který se
uskuteční 17. dubna 2015 v Městě Albrechticích.
Děkujeme všem 25 dětem, které se Velkých cen zúčastňovaly
a skvěle reprezentovaly naše město, ZŠ i šachový oddíl. Medailistům GRATULUJEME.

Šachový svátek na naší škole
V sobotu 21. února 2015 proběhl ve velké tělocvičně naší ZŠ
4. šachový turnaj Krajského přeboru mládeže Grand – Prix. Hrálo se v pěti věkových kategoriích H + D 8, 10, 12, 14, 18. Turnaje
se zúčastnilo přes 120 nejlepších šachistů z celého Moravskoslezského kraje. V mimořádně těžké konkurenci se neztratili ani naši
hráči:
H8
Lukáš Ircing
13. místo
H 12 Tomáš Grček
20. místo
Janis Raptis
21. místo
H 14 Daniel Bušos
10. místo
Daniel Galuška 15. místo
Nejúspěšnějším oddílem se stala Beskydská šachová škola
z Frýdku-Místku.
Při slavnostním zahájení přebral předseda našeho ŠO Lukáš
Anton z rukou předsedy Moravskoslezského šachového svazu Jiřího Nováka statut Krajského tréninkového centra mládeže.

Dvoustranu připravili:
Radek Václavík,
čestný předseda ŠO

Ing. Karel Handlíř,
sekretář ŠO
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Lukáš Anton,
předseda ŠO

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal nové občánky Města Albrechtic narozené v měsíci:
červenci 2014
Nela Caisbergerová
Šimon Kyška
David Orság
Julie Haničáková

září 2014
Natálie Hricková
Emma Drobková
Erik Jiří Měkýš

říjnu 2014
Veronika Uvírová
Eliška Uvírová

listopadu 2014
Marie Víchová

prosinci 2014
Michal Krčmář

lednu 2015
Eliška Radoňová
Petr Michna
Zdeněk Král
Lara Tokárová

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci lednu 2015
Karel Suda, Evagelia Michailidu, Rudolfa Kostelná, Karel Bareš, Mgr. Miroslava Fofová, Karel Vitásek, Josef Židek, Ludmila
Vasiliadisová, Zbyněk Píca, Antonín Růžička, Alena Mošová, Jozefa Šulová, Miroslav Banovec, Bronislava Nováková, Alena Neumayerová, Mária Menzelová, Zdeněk Neumayer, Lenka Brezánská, Marie Švrčková, Ondrej Jantoš, Jan Huser, Gustav Santarius,
Monika Magdziaková, Otto Mazánek, Božena Skotálková, Josef
Bártek, Eliška Kotrlová, Lydie Wolfová, Terézia Bělešová, Jiřina
Handlířová
Jubilantům v měsíci únoru 2015
Jiřina Doubravská, Radomír Zahradník, Josef Lasovský, Josef Mahn, Anna Odstrčilová, Zdeněk Dvořák, Rudolf Macošek,
Miroslav Zápalka, Jan Hrtoň, František Hajný, Stanislav Vojáček,
Irma Pavlíková, Antonín Syrový, Hana Tornócziová, Kateřina
Kadlíková, Drahomíra Topičová, Zdenka Kyselá, Marie Kmínková, Ludmila Parmová, Vlasta Klapalová, Ing. Rostislava Rollerová, Soňa Menzelová, Marie Frídlová, Libuše Stanislavová, Slavomír Kohut, Jan Zaoral, Marie Koleňáková, MUDr. Hana Jelínková, Anna Grečnarová, Jiřina Kravczyková, Růžena Šerychová,
RNDr. Marcela Vrabková, Božena Frančáková, Lydie Czolková,
Zdenka Lexová, Jenovéfa Sedláčková

Jubilantům v měsíci březnu 2015
Naděžda Seidlová, Marcela Frančáková, Jiřina Grossová, Jiří
Zapalač, Růžena Pořízková, Jiří Vlach, Taťána Kurečková, Josef
Vyhlídal, Helena Bartošová, Věra Hlaváčková, Alena Zápalková,
Zdena Šimková, Květa Santariusová, Jozef Topitzer, Irena Mičíková, Jiří Fiala, Ing. Jaroslav Hýža, Marie Piskláková, Eliška
Piskláková, Jan Kaleta, Daniela Sekaninová, Jiří Dostál, Dagmar
Krátká, Kamila Byrdová, Ivo Jahna, Marie Zelenková, Josef Pavlík, Drahoslava Houfková, Zdeněk Chamrád
Jubilantům v měsíci dubnu 2015
Oldřich Kuřec, Josef Šula, Anděla Smolíková, Irena Jordánová,
Jiří Gojný, Jaroslava Huňková, Ludmila Hanzlíková, Jan Bartoš,
Miroslav Frančák, Ing. Oldřich Pokluda, Anna Schreiberová, Božena Měrková, Milan Vašenda, Jana Kopřivová, Jiřina Zelingrová,
Josef Zlámal, Marie Orságová, Jozef Tuhý, Emilia Lovásová, Leoš
Boháč, Ing. František Sosík, Bohumil Šimečka, Anna Vojtásková
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Přehled společenských akcí v Městě Albrechticích
DUBEN
• Turnaj pro děti
Pátek 3. dubna 2015, Indoor golf
GCMA
Pořádá Golf Club Město
Albrechtice
• Zimní turnaj v patování 4.kolo
Sobota 4. dubna 2015, Indoor golf
GCMA
Pořádá Golf Club Město
Albrechtice
• Šachový turnaj ve spolupráci
s Zarzewie Prudnik
Termín bude upřesněn
Pořádá ŠO TJ Tatran Město
Albrechtice

• Zahájení turistické sezóny
na zámku v Linhartovech
Sobota 23. května 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
• Den dětí a Den obce
Sobota 30. května 2015, hřiště
Město Albrechtice
Pořádá Město Město Albrechtice
ČERVEN
• Jesenické okruhy – lázně –
prameny
Sobota 6. června 2014
Pořádá TO Město Albrechtice
• Turnaj pro děti
Pátek 12. června 2015, Golf park
GCMA
Pořádá Golf Club 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

• 70. výročí osvobození města –
položení věnců
Pondělí 4. května 2015, nám. Město
• Rudíkovská jamka
Albrechtice
Sobota 4. července 2015, Golf park
Pořádá Město Město Albrechtice
GCMA
• Kaplička - Truvérská mše – Kříž. Pořádá Golf Club Město
Albrechtice
cesta – Poutní h.
Sobota 9. května 2014
• Pětiboj – svobodní vs. ženatí
Pořádá TO Město Albrechtice
Neděle 5. července 2015,
víceúčelové hřiště Město
• Zahajovací turnaj
Albrechtice
Sobota 16. května 2015, Golf park Pořádá FK AVÍZO Město
GCMA
Albrechtice
Pořádá Golf Club Město
Albrechtice
• Trojvernisáž
Sobota 4. července 2015
• Zájezd na zahradkářskou
Pořádá zámek v Linhartovech
výstavu
Termín bude upřesněn
• Ovčárna - Švýcárna - Bělá
Pořádají Zahradkáři Město
Sobota 12. července 2015
Albrechtice
Pořádá TO Město Albrechtice
• Albrechtická „25“ + Pohodová
„7“ a „13“
Sobota 23. května 2015
Pořádá TO Město Albrechtice

• Videlské sedlo – Zaječí hora –
Bělá p.P.
Sobota 18. července 2015
Pořádá TO 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

• Okresní přebor mládeže
Sobota 4. dubna 2015, tělocvična ZŠ
Město Albrechtice
• Sven car Cup
Pořádá ŠO TJ Tatran Město
Sobota 13. června 2015, Golf park
Albrechtice
GCMA
Pořádá Golf Club Město
• M.Al-ce – Borovičky –
Albrechtice
Linhartovy – Kominíček
Sobota 11. dubna 2015
• Město běží na věže
Pořádá TO Město Albrechtice
Sobota 13. června 2015, rozhledna
Na Hraničním vrchu
• Otevírání zahrádek – Posezení Pořádá Město Město Albrechtice
s hudbou
Sobota 18. dubna 2015, ZŠ
• Zahájení soutěže „Rozkvetlé
Hašlerova
město“
Pořádají Zahradkáři Město
Červen – září 2015
Albrechtice
Pořádají Zahradkáři Město
Albrechtice
• M.Al-ce – Amalín – obora –
• Pochod Petra Šolce
Anna – Mrazík
Sobota 20. června 2015
Sobota 25. dubna 2015
Pořádá TO Město Albrechtice
Pořádá TO Město Albrechtice
KVĚTEN
• Oslava 1. máje a 70. výročí
osvobození města
Pátek 1. května 2015, park B.
Smetany
Pořádá ZO KSČM Město
Albrechtice

• Akce ZO KSČM
Sobota 25. července 2015, Park B.
Smetany
Pořádá ZO KSČM 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
• 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
• Trojvernisáž
Sobota 5. září 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
• Dubí vrch - „Koláčkobraní“
Sobota 20. září 2014
Pořádá TO 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
• M.Albrechtice - tur. Okruh Došlapná – Mrazík
Sobota 9. listopadu 2014
Pořádá TO Město Albrechtice
• 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
• Výstava ovoce, zeleniny a květin Sobota 12. prosince 2015
Pořádá zámek v Linhartovech
21. - 23. září 2015
Pořádají Zahradkáři Město
Albrechtice
• 20. ročník vánočního nohejbalu
Sobota 19. prosince 2015, tělocvična
• Jelení Bellama – valná hromada
ZŠ Město Albrechtice
Sobota 26. září 2015
Pořádá FK AVÍZO Město
Pořádá TO Město Albrechtice
Albrechtice
• Velká cena M. Albrechtic
• Fotbalový turnaj O pohár
mládeže v šachu
Pondělí 28. září, tělocvična ZŠ
starosty
Město Albrechtice
Sobota 26. prosince 2015, tělocvična
Pořádá ŠO TJ Tatran Město
ZŠ Město Albrechtice
Albrechtice
Pořádá FK AVÍZO Město
Albrechtice
ŘÍJEN
• Mistrovství klubu
Sobota 3. října 2015, Golf park
GCMA
Pořádá Golf Club Město
Albrechtice
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• Vánoční koncert s ohňostrojem
Pondělí 28. prosince 2015, kostel,
nám. ČSA Město Albrechtice
Pořádá Město Město Albrechtice

Informace seniorům
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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
– 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.
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
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

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 12.00

13.00 – 15.00

tel. 554 690 522

Interní ambulance
St
8.00 – 11.30

12.30 – 15.00

tel. 554 690 518

Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková, Tel. 554 652 206
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
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. 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 – 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
Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518

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
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)

Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112
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Placená reklama
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724 213 037
zdenekkurecka@seznam.cz
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Hledáme dobrovolného člena redakční rady Zpravodaje Města Albrechtic.
Kontakt: místostarosta@mesto-albrechtice.cz, tel. 777 781 901.

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

Uzávěrka příštího čísla 24. 4. 2015.
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