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Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí volební období 2010 – 2014 a čekají nás
komunální volby, které se budou konat ve dnech 10. - 11.10.2014.
Ve volbách v roce 2006 kandidoval rekordní počet kandidátů
do zastupitelstva města, celkem 189 na devíti kandidátních listinách a letos se počet kandidujících přehoupl přes 200 . Po mém
osmiletém působení ve funkci starosty města nejsem zcela přesvědčen, zda je to správně, zda není na město naší velikosti 21
zastupitelů zbytečnost. Několik pokusů o snížení počtu nebylo
podpořeno, a tak musíme respektovat většinový názor současného zastupitelstva.
Důvod, proč o tom píši, je ten, že funkce zastupitele nespočívá v tom, nechat se napsat na kandidátní litinu. Když to pak náhodou vyjde a kandidát dostane dostatečný počet preferenčních
hlasů pro výkon funkce zastupitele, tak si řekne: „já už si teda
několikrát do roka čas udělám a přijdu na jednání ZM“.
Takto to totiž vnímá většina kandidujících, ale právě tak by
to nemělo být. Zastupitel města je od toho, aby pro město a občany pracoval a pomáhal řešit jejich problémy, přenášel podněty
na vedení města, a ne aby přišel jednou za měsíc absolutně nepřipravený na jednání ZM, sebral za to pár stokorun a dvě hodiny
jen kritizoval vedení města, jak je všechno špatně i když on sám
za celé volební období kromě kritiky nic jiného nepřinesl. Dnes
již mohu otevřeně říct, že mnohdy jsem se na zastupitelstvu města cítil jako na lavici obžalovaných a dvě hodiny jsem obhajoval
svou práci.
Vrcholem je, když zastupitel veřejně osočuje vedení města
a srovnává nás s komunisty či fašisty. Není nic snadnějšího, než
nic nedělat a jen veřejně kritizovat, to umí téměř každý. Je potřeba
si uvědomit, že tento křik našemu městu žádné dotační prostředky nepřinese.

Zastupitelstvo je vrcholný orgán, kde by se měly konstruktivně
řešit důležité záležitosti našeho města. Současný stav je takový,
že na jednání řešíme malichernosti a mnohdy nepodstatné věci,
které se dají operativně jednoduše vyřešit. Jako příklad uvedu třeba nesvítící veřejné osvětlení, které se dá řešit ihned telefonicky
a může opět za dva dny svítit. Přece nemůžete chtít, aby např.
starosta každý večer objížděl město a zjišťoval, zda zrovna některá lampa nesvítí. Je to naše město, nás všech! Ale bohužel, jsou
i takoví, kteří to třeba ví už čtrnáct dnů a čekají na schůzi ZM, aby
se mohli předvést a zviditelnit před kamerou a říct si, teď jsem jim
ale dal …. Dalším pěkným příkladem je předjednání závažných
rozhodnutí, která se dotýkají všech občanů, na pracovní schůzi.
Mnohý zastupitel vám řekne, že on nemá čas. Proboha, proč se
takoví lidé nechávají zvolit? Já jsem člověk, který si prošel vlastním životem, přes různé profese i podnikání, a myslím si, že jsem
toho za těch osm let ve vedení města dokázal dost. Nikdy jsem
k tomu nepotřeboval žádného strýčka ani zastánce, jenomže to
musíte zhodnotit sami. Kdo chce, vidí, zbytek jen kritizuje.
Nebojím se žádné práce ve prospěch města ani vymýšlení
nových projektů, které nás budou posouvat dále jako doposud,
bojím se spíše toho, co přijde po volbách. Některé předvolební
spoty od nově vzniklých uskupení, která neví, jak funguje obec,
jsou doslova peprné. Jako například slogan „Nechceme poukazovat na chyby druhých, ale jako občané Města Albrechtic, by jste
měli vědět, kudy odtékají finance z rozpočtu a měli bychom ukázat na konkrétního viníka stále se opakujících chyb a donutit jej
vyvést osobní, či trestní odpovědnost“. Po přečtení tohoto spotu
jsem začal uvažovat, zda má vůbec smysl kandidovat a jestli s těmito občany má smysl další čtyři roky „bojovat“ na úkor projektů
potřebných pro naše město.
Žádám tedy všechny občany, aby
dokonale zvážili, komu dají svůj hlas
a koho chtějí mít jako své „pracovité“
zástupce, kteří se za ně budou rvát. Komunální volby na naší úrovni se netýkají žádné stranické příslušnosti, ale jsou
to volby osobností, o kterých si myslíme, že budou přínosem pro naše město.
Také na věku nezáleží, mnohdy mladý
perspektivní není zárukou pracovitosti
a naopak starší zastupitel s praktickými
zkušenostmi může být přínosem.
Dnes již po osmi letech starostování
nejsem tak naivní jako zpočátku, kdy
jsem si myslel, že mohu každému vyhovět a vše splnit. Tak to prostě není
a ani to nelze, když dvěma občanům
pomůžete, třetího naštvete, to je prostě
realita.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří nás po celou dobu podporovali,
i těm kritikům, protože někdy člověka
zdravá kritika nakopne k lepšímu výkonu. Přeji novému zastupitelstvu důstojnost a prosperující město.
Luděk Volek,
starosta města
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Přehled akcí za volební období 2010-2014
Kultura a sport
Rozhledna Hraniční vrch
Městský turistický okruh
Rekonstrukce kabin FK Avízo
Dřevěné stánky 10 ks
Pivní sety 20 ks

5 844 909,30
50 000,00
1 682 290,75
153 600,00
51 600,00

Ozvučení - reproduktory, mikrofony

73 279,00

Pártystan

23 980,00

Zámek Linhartovy - vybudování sociálního zařízení
Koupaliště - zhotovení kanalizační přípojky
Koupaliště - zhotovení pergoly
Koupaliště - oprava oplocení

510 306,64
99 337,00
68 922,00
225 887,00

Veřejné prostranství
Nádražní ulice - rekultivace travnatých ploch
Obnova zeleně na náměstí + frézování pařezů
Obnova vegetačních prvků zámeckého parku Linhartovy
Revitalizace retenční nádrže Celňák
Dětské hřiště

125 628,00
175 958,20
1 008 119,00
4 542 821,23
cca 400 000,00

Školství a vzdělávání
Základní škola - rekonstrukce kuchyně a jídelny

8 660 613,00

Oprava střechy a komínů tělocvičny u základní školy

1 907 196,00

Mateřská škola - zateplení fasády

2 088 199,50

Odpadové hospodářství
Odpadové centrum

20 291 205,60

Vysokozdvižný vozík

1 134 684,00

Technologie sběrného dvora

1 067 760,00

Soubor kontejnerů
Kontejnery 2 ks

399 093,66
71 380,00

Kompostárna budova

7 703 742,40

Kompostárna pozemek

1 216 500,00

Zařízení kompostárny

3 810 861,60

Traktor

1 560 800,00

Traktorový návěs Portýr 5
Výklopné zařízení na homogenizér

345 220,00
207 999,00

Zametací vůz Magma

3 107 075,00

AVIA D120 4x4

2 681 156,34
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Bezpečnost a pořádek
Nákup hasičského auta Tatra 815 CAS 32
Projektová dokumentace na novou hasičskou zbrojnici

1 162 208,00
924 000,00

Hydraulický střihač a otvírač dveří

84 246,00

Zhotovení oplocení u hasičské zbrojnice

47 586,00

Kamerový systém

499 584,80

Rekonstrukce veřejného osvětlení

3 489 676,04

Chodník Nemocniční - K. Čapka

868 759,20

Nasvětlení přechodu

113 102,00

Chodník u Měšťanského domu
Chodník a terasa zámek Linhartovy
Chodník ulice Hašlerova

41 595,38
457 233,60
2 724 322,58

Chodník ulice Hašlerova I/57 - započato

206 197,45

Opravy chodníků rok 2010 -2014/09

921 976,40

Opravy komunikací rok 2010 - 2014

5 211 024,18

Obnova dopravního značení
Krizové SMS

190 843,00
6 050,00

Infrastruktura
Nový zdroj pitné vody
Rozšíření vodovodu Hynčice - okály
Technické zhodnocení vodárna - rolovací vrata

1 556 354,00
260 644,41
49 560,00

Rozšíření vodovodu ul. Hašlerova

507 014,07

Rozdělovací šachta Město Albrechtice - Hynčice

477 098,00

Oprava střechy na úpravně vody

342 925,00

Oprava ústředního topení úpravna vody

205 438,00

Oprava vodovodu ulice Hašlerova (ke sběrnému dvoru)

446 711,00

Oprava vodovodu ulice Hašlerova II.epata

773 981,50

Opravy vodovodních uzlů v Městě Albrechticích

698 989,00

Výměna čerpadla úpravna vody

160 618,00

Oprava filtrační komory úpravny vody

262 996,00

Čistička vody - oprava česlí, míchadel, přítokové šachty, potrubí

1 497 505,00

Odvodnění dešťových vod ulice Odboje

228 108,00

Rozšíření rozvodu TKR - optická síť

314 217,42

Bytové a nebytové hospodářství
Opravy bytové hospodářství rok 2010 -2014
Opravy bytové hospodářství rok 2010 -2014- Nemocniční 6 /DD/
Opravy nebytové prostory rok 2010 - 2014

4 080 745,62
449 776,81
1 706 829,50

Plynofikace bytu nám. ČSA 15

119 434,00

Rekonstrukce bytu č. 4 nám. ČSA 15

159 970,00

Zateplení bytového domu nám. ČSA 15 - strana ze dvora

181 483,44

Kanalizační přípojky BH - B.Němcové 13 + Pod Hůrkou 3

126 462,00

Sanace bytového domu Nerudova 6

279 380,21

Katovna - nákup krbových kamen

80 909,48

Přebudování nebytových prostor na Pizzerii
Vodovodní přípojka kabiny TJ Tatran Hynčice
Kanalizační přípojka ke Katovně
Plynofikace NP obchod nám. ČSA 7

505 660,78
70 720,00
49 945,00
120 527,00

Měšťanský dům - sanační práce

992 678,59

Měšťanský dům - rekonstrukce

1 588 660,93

Měšťanský dům - opravy - okna, dveře, střecha, voda, kanalizace

3 145 424,46
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Veřejná finanční podpora a příspěvky
Veřejná finanční podpora a příspěvky

2010

2011

2012

2013

2014

Celkem:

Dechová hudba

20 000,00

25 000,00

30 000,00

33 000,00

5 000,00

113 000,00

Košulič Jan, Město Albrechtice

15 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

SPRŠ Základní škola Město Albrechtice

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

OSPSS Základní a pomocná škola Město Albrechtice

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

16 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Lednický Oldřich, Město Albrechtice

2 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

Haken Karel, Město Albrechtice

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

FK Avízo Město Albrechtice

380 500,00

470 000,00

330 000,00

330 000,00

370 000,00

1 880 500,00

TJ Město Albrechtice

180 000,00

260 000,00

250 000,00

214 349,00

220 000,00

1 124 349,00

TJ Tatran Hynčice

60 000,00

30 000,00

73 840,00

86 951,00

60 000,00

310 791,00

SDH Mladí hasiči Město Albrechtice

20 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

120 000,00

Římsko- katolická farnost Město Albrechtice

45 000,00

50 000,00

57 704,00

57 701,00

57 204,00

267 609,00

0,00

90 361,09

0,00

0,00

0,00

90 361,09

Základní umělecká škola Město Albrechtice

10 000,00

0,00

1 000,00

21 930,00

0,00

32 930,00

Klub důchodců Město Albrechtice

20 000,00

20 000,00

18 299,00

20 000,00

22 796,00

101 095,00

Klub důchodců Hynčice

44 500,00

49 907,00

45 131,00

44 371,00

48 000,00

231 909,00

3 500,00

3 500,00

4 000,00

7 000,00

5 000,00

23 000,00

Česká svaz zahradkářů

0,00

4 000,00

12 855,00

15 935,00

17 000,00

49 790,00

Mrozek Ladislav, Město Albrechtice

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

Městská garda /kostýmy/

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

39 000,00

ZO kynologové

0,00

0,00

6 000,00

0,00

5 000,00

11 000,00

Golf klub Město Albrechtice

0,00

0,00

0,00

25 000,00

10 000,00

35 000,00

Jezdecké centrum

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Charita Krnov

50 000,00

23 333,00

0,00

0,00

0,00

73 333,00

Help-in Bruntál

50 000,00

100 000,00

150 000,00

150 000,00

95 000,00

545 000,00

Slezská diakonie

0,00

75 000,00

85 000,00

102 000,00

87 000,00

349 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

33 000,00

18 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 100,00

0,00

6 100,00

Štít Albrechtic

27 574,00

180 379,95

28 770,00

33 295,00

57 983,00

328 001,95

Městská knihovna Bruntál

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

350 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

80 000,00

Myslivecké sdružení Oldřich

Římsko- katolická farnost Město Albrechtice - zvony

IPA Policie ČR

SZZ Krnov
Manemi Město Albechtice

Poháry - nejlepší sportovec roku

Policie ČR

Celkem:

1 024 574,00 1 529 481,04 1 259 599,00 1 299 632,00 1 197 983,00 6 311 269,04
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Oprava pomníku a kapliček v Městě Albrechticích
Konečně. Konečně se dočkala opravy. To jsou slova místních
občanů a turistů, kteří procházejí hlavní cestou kolem Biskupic
směrem na Piskořov a zastavují se u kapličky, která se krčí vedle
cesty ve stínu větví vzrostlé lípy.
Celková rekonstrukce kapličky, která byla zralá na demolici,
proběhla začátkem 90-tých let. V současné době už časem zvětralé omítky, vybledlá malba a zatékaní srážkové vody technickému
stavu kapličky neprospěly. Na špatném stavu se taktéž podepsaly
i těžební firmy, které vyvážejí vykácenou dřevní hmotu z lesa.
Bezohlednost některých řidičů byla příčinou uražení části rohu
střechy, pokroucení oplechování a poškození omítky. Kolům těžkých aut svážejících dřevo se podařilo postupně omalovat venkovní fasádu hnědými skvrnami. Kaplička si komplexní opravu
skutečně zasloužila. Byly provedeny celkové venkovní a vnitřní
sanační omítky včetně maleb, oprava uražené střechy a přeložka okapního chodníku včetně drenáže pro odvod srážkové vody.
Byly obnoveny ochranné nátěry mříží i dřevěných dveří a vstupní, nevzhledný betonový práh byl doplněn kamenným prahem.
Jediné, co prozatím chybí, je obnovení posezení u této kapličky.
Celkové opravy se dočkala i boží muka stojící v těsné blízkosti lípy u rybníku Celňák v Městě Albrechticích. Byla provedena
jejich celková obnova sanačními omítkami včetně malby a nátěru mříží. Jedná se o dost frekventované místo, kterým prochází
a projíždí, hlavně v období léta, hodně lidí směrem do a z Polské
republiky. I tato oprava je občany kladně hodnocena.
V neposlední řadě došlo i k celkové opravě pomníku padlých
I. světové války umístěného v parčíku na začátku místní části
Opavice. Bylo provedeno jeho celkové očištění, zpevnění základů, zatmelení spár, očištění poškrábaných a popsaných mramorových desek , obnova písma a celková impregnace pomníku. Zároveň byl doplněn chybějící válečný kříž z žuly ukončující vrchol
pomníku.
Ze strany města proběhlo pátrání po historii vzniku pomníku ve Státním archívu v Krnově. Byla nám předložena kronika
Opavice, kde byla objevena stať pojednávající o vzniku pomníku
padlým v Opavici. Touto cestou bych rád poděkoval za ochotu
pracovníkům Státního archívu v Krnově a dále SM. Janě Bosco
Čapkové. SCB za překlad z němčiny. Závěrem svého článku si
Vám dovoluji, po úpravě překladu, předložit část textu z kroniky
popisující vznik pomníku.
Náš pomník padlým
Počátkem roku 1922, po dlouhém jednání se rozhodli obyvatelé Opavice na zhotovení památníku padlým I. světové války.
Jako nejvhodnější místo pro výstavbu byla vybrána školní louka.
Pan Oggitz se nabídl, že bezplatně zajistí dopravu a veškerý další
potřebný materiál na výstavbu pomníku. Všichni obyvatelé Opavice se zase zavázali dobrovolně a zdarma spolupracovat na jeho
výstavbě.
Poté, co se formou dobrovolné sbírky podařilo zajistit patřičný
finanční obnos, mohlo se přistoupit k jeho provedení. Po důkladné úvaze bylo rozhodnuto, že pomník zhotoví sochař Josef Obeth
Rrosse, kterému se jevil jako nejvhodnější základní materiál velké
bloky čedičového kamene. Sochař však potřeboval vytvořit vlastní návrh pomníku, podle kterého by se pomník realizoval. Tento
návrh byl proveden manželkou ředitele školy p.Geleen Maresch
a malířským mistrem p.Rudolfem Geinrichem.
Přibližně v polovině července 1922 tak mohl být položen základní kámen, na kterém bude stát mohutný podstavec z čediče
s pomníkem. Práce na výstavbě pak musela počkat, až do zhotovení jednotlivých dílů pomníku, bloky kamene ze žuly na rohové
sloupy, mramorové desky a reliéfní figury. Koncem září byly konečně shromážděny všechny díly. I navzdory špatnému počasí se
práce na pomníku dokončily 18. října 1922. Celý pomník byl před
zimou zakryt chrastím a čekal na své odhalení.

Na jaře 1923 byl pomník zbaven svého zimního obalu. Celé
to dílo vzbudilo všeobecný obdiv. Podstavec pomníku je tvořen nejlepším čedičem, jaký se v kraji našel. Do určité míry neuspořádaný podstavec z hrubých, čedičových kamenů částečně
vystupující ze země, na němž stojí čtyři mohutné rohové sloupy
z masivních, úhelných a hrubě opracovaných žulových bloků sestavených do oblouku. Mezi nimi jsou zasazeny čtyři desky ze
slezského mramoru, kde dvě protilehlé boční desky nesou jména
13 padlých, zatímco na přední a zadní desce je věnování a poděkování („Wir werden wieder auferstehn“ = „Znovu vstaneme“,
„Ihren treuen Sőhnen die deutsche heimat 1922“ = „Svým věrným synům německá vlast 1922“).
Horní část pomníku je tvořena čtyřmi rohovými, mohutnými, čedičovými bloky, kde uprostřed mezi nimi, nad každou
mramorovou deskou, jsou vsazeny reliéfními výjevy. Na přední
straně, zpitvořená, hady obklopená tvář, znázorňující ďábla války, na boční straně starogermánský andílek s přilbou, na další
boční straně hlava padlého vojína v přilbě s dubovou ratolestí
kolem hlavy a na zadní straně skelet jezdce na koni, který podle
starogermánského zvyku znázorňuje válečnou oběť. Nad těmito
výjevy je pomník ukončen menšími kameny z křemene sesazenými do tvaru pyramidy, kde jeho vrchol tvoří čtyři menší čedičové
kameny na, kterých je osazen válečný kříž vytesaný do žulového
kamene ve tvaru krychle. Celý pomník je cca 5 m vysoký.
Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 24.července 1923.
Slavnostnímu odhalení předcházela ranní mše, kde na jejím konci byl pomník posvěcen světícím biskupem Josefem Schlinzelem.
Více než stočlenný sbor dirigovaný albrechtickým sbormistrem
při ní zpíval „německou mši“ od Franze Schuberta. Slavnostní řeč
pronesl Franz Matzner z Friedersdorfu (dnešní Čaková).
Ve 2 hodiny odpoledne se konal slavnostní průvod, jehož se
zúčastnili hosté z Albrechtic a Krnova. Kolem 8000 návštěvníků
se zde účastnilo německého slova a zpěvu.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník
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Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2014
Dne 10. a 11.října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
Počet zastupitelů města Město Albrechtice, pro následující čtyřleté volební období, zůstává stejný, a to 21 členů.
Jako obvykle v Městě Albrechticích budou 4 volební okrsky.
Okrsek č.1 a 2 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích,
Opavická 1, okrsek č.3 přízemí sálu zámek Linhartovy č.p.36
a okrsek č.4 budova prodejny potravin v Hynčicích č.p.27.
Dne 10. října budou volební místnosti otevřené od 14.00 hod.
do 22.00 hodin a 11. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Upozorňujeme voliče, že jim bude umožněno hlasování poté,
kdy prokážou svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Nejpozději do 7.10.2014 budou voličům dodány hlasovací lístky s podrobnými pokyny k volbám.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič,
který se do volební místnosti nemůže osobně dostavit (zdravotní
důvody), může požádat prostřednictvím svých známých, sousedů
nebo telefonicky volební komisi, aby se dostavila k němu domů,
aby tak mohl odvolit.
Bližší informace k volbám je možno získat na webových stránkách města (www.mesto-albrechtice.cz) kolonka volby – volby
do zastupitelstev obcí 2014, nebo na úřední desce města.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

10 let česko – polské spolupráce
V letošním roce jsme oslavili 10 let mezinárodní spolupráce
mezi naším městem a polskými Komprachticemi. Partnerská
smlouva byla podepsána 16. dubna 2004. Cílem vzájemné spolupráce je navázání přátelství, poznávání kulturních a historických
tradic. Posledních 10 let nám ukázalo, že vzdálenost mezi oběma
obcemi není tak velká. Polští partneři nás provedli zajímavými
místy, např. Wroclaw, Nysa, Zlatý Stok. Naše obec pro polské
přátelé uspořádala zájezd do Prahy , Olomouce a na hrad Bouzov. Také jsme připravili společensko – zábavná přátelská setkání
v parku B. Smetany. V roce 2013 se uskutečnilo společné zasedání

radních obou měst. V období posledních let jsme se mohli oboustranně přesvědčit, že podepsaná smlouva není jen kus papíru.
Věřím, že v nastavené tradici rozvoje kulturní činnosti se bude
dále pokračovat a my všichni se při nich budeme rádi setkávat.
Závěrem bych ráda poděkovala zaměstnancům městského úřadu, občanům města, kteří se podíleli na pořádání kulturních akcí
a zastupitelům města za jejich podporu.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka
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Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka
K 31. 5. 2014 byl ukončen projekt
„Implementace a evaluace střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Albrechticka“, v rámci kterého Město Město Albrechtice čerpalo
dotace na rozvoj sociálních služeb.
Výstupem projektu bylo vytvoření Aktualizace 1. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014 – 2016,
který byl schválen všemi zastupitelstvy spolupracujících obcí. Díky získaným dotacím se podařilo
udržet místo koordinátora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, dále realizovat akce jako je Den sociálních služeb
a Adventní setkání u vánočního stromu, kulaté stoly zaměřené
na aktuální témata v sociální oblasti a podařilo se také zajistit
vzdělávání pro členy pracovních skupin a řídící skupiny.

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka
i nadále pokračuje, členové pracovních skupin a řídící skupiny
se pravidelně scházejí a intenzivně pracují. V rámci informační
strategie postupně v každém vydání Zpravodaje přineseme informace o přehledu poskytovatelů sociálních služeb působících
na Albrechticku. Nyní představujeme poskytovatele sociálních
služeb Help-in, o.p.s. a jeho sociální služby „Pečovatelská služba“ a „Finanční poradna“, které jsou občanům Albrechticka poskytovány.
Lucie Zavadilová,
koordinátorka SPRSS Albrechticka

Help-in, o.p.s.
Nabídka poskytovaných služeb:
ZÁKLADNÍ:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(např. oblékání, přesun na lůžko či vozík)
Pomoc při osobní hygieně (pomoc při použití WC, osobní
hygiena, péče o vlasy a nehty)
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz
oběda, příprava a podání jídla)

Společnost je neziskovou organizací působící od roku 2002
s posláním podporovat život občana v jeho přirozeném prostředí. Proto poskytuje pouze terénní a ambulantní sociální služby
– v současné době v okrese Bruntál a okrese Olomouc.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, nákupy, topení v kamnech, praní)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři apod.)

Jedná se o 3 registrované sociální služby:
Sociální poradna
Rodinná asistence
Pečovatelská služba

FAKULTATIVNÍ – (úkony, které nabízí společnost nad rámec
stanovený vyhláškou):
Krátkodobý dohled za jinou pečující osobu
Odvoz uživatele automobilem v místě a mimo bydliště

Pečovatelská služba:

Poskytnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů

Vznikla v Městě Albrechticích od 1. 12. 2003, na základě poptávky ze strany obce s žádostí o převzetí dosavadní PS města.
Společnost Help-in, o.p.s. nabídku přijala a pečovatelskou službu
ve městě Město Albrechtice stále provozuje.

Vyřizování osobních záležitostí služebním telefonem
Výkon společníka v domácnosti uživatele (četba, hraní stolních her)
Pečovatelská služba je poskytována v obcích, s nimiž byla
uzavřena smlouva o jejich finanční spoluúčasti.

Poslání služby:
Podporujeme život seniora a zdravotně postiženého v jeho přirozeném prostředí.

Doba poskytování služby:

Cíl služby:
Cílem pečovatelské služby je prostřednictvím hlavních nebo
fakultativních úkonů zajistit a zachovat stávající kvalitu života
uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit službu rezidenčního nebo-li pobytového typu.
Pečovatelská služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Pondělí – neděle vč. svátků od 7.00 – 20.00 hodin
Kontakt:

—7—

Mgr. Jana Hančilová – ředitelka
Bc. Motyčková Dagmar – vedoucí pečovatelské služby
Telefon: 554 725 414, 733 535 580, 733 535 582

„SPOLEČNĚ PROTI DLUHŮM“
Cíl projektu

Základní informace

Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření nabídky fakultativních činností zvýšit finanční gramotnost a zlepšit ekonomickou situaci vybraných rodin a klientů SP. Hlavního cíle bude dosaženo realizací následujících aktivit:

Datum zahájení - 01. 03. 2013
Datum ukončení - 28. 02. 2015
Celkové náklady na projekt: 2 216 835,-

vytvořením programu odborného finančního poradenství

Minimální počet uživatelů - 75

proškolením klientů SAS ze standardů finanční gramotnosti
zlepšením či stabilizací ekonomické situace klientů SAS

Popis projektu

posílením schopnosti klientů SAS odolat reklamě

Projekt reaguje na narůstající komerční zneužívání především nebankovních finančních institucí způsobující zadlužování populace, konkrétně klientů sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (dále SAS) a sociálního poradenství (dále SP) společnosti Help-in, o.p.s., která působí na území okresu Bruntál.

výkonem odborného finančního poradenství ve třech městech okresu – Bruntál, Vrbno pod Pradědem a Město Albrechtice
Kontakty
Bc. Tereza Kopřivíková - Tel: 730 516 980

Cílová skupina
klienti sociálního poradenství HELP-IN o.p.s.

Bruntál: U Rybníka 4

klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi HELP-IN o.p.s., kteří jsou komerčně zneužívaní a jsou předluženi
nebo ohrožení předlužením

Vrbno pod Pradědem: Nádražní 389 (budova MěÚ)
Město Albrechtice: Krnovská 1 (chráněné bydlení Krajánek)

v současné době se nejedná jen o klienty SP a SAS, Finančního a dluhového poradenství využívá stále více lidí i v důchodovém věku a lidí po výkonu trestu nejen z Bruntálska, ale
i z Krnovska a Opavska

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00194

Slezská diakonie

Nezůstávejte v tom sami!
Poradna ELPIS v Bruntále nabízí bezplatné a anonymní služby
osobám starším 11 let. Na poradnu se mohou obracet osoby, které
jsou ohroženy násilím, týráním a zneužíváním nejen z důvodů
domácího násilí, ale i jeho svědci.
Poradna ELPIS je dále zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva spravedlnosti ČR. Pokud se
tedy stanete oběti trestného činu, pracovníci Vás seznámí s Vašimi právy vyplívajícími ze zákona o obětech trestných činů (zákon
č.45/2013), který vstoupil v platnost v srpnu loňského roku.

Sídlo poradny je v ulici Kavalcova č. 7. v Bruntále. Pracovnice také pravidelně dojíždějí do města Rýmařov (pondělí od 13:00
do 15:00 hod. – Městský úřad) a do Krnova (středa od 13:00
do 15:30 hod., ulice Hlubčická 9). Dále probíhá poradenská činnost mimo kancelář v dostupných prostorech (prostory veřejných
institucí, veřejné prostory) s ohledem na možnosti a potřeby zájemce/klienta.
Odborně vyškolené poradce je také možno kontaktovat osobně, prostřednictvím emailu elpis@sdk.cz nebo telefonicky na číslech 731 514 702, 736 757 505. Web: www.slezskadiakonie.cz
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Poodkryté bohatství
V roce 2010 vyšel na stránkách Zpravodaje článek Utajené bohatství. Byl to článek o projektu, který chce přiblížit lidem bohatství, jež nám tu zanechali bývalí vlastníci albrechtického panství.
Myslíme si , že je čas alespoň částečně představit, co se již podařilo a co nás ještě čeká. V roce 2011 jsme založili základní organizaci ČSOP Město Albrechtice, která se aktivně věnuje propagaci
historie zámeckého parku a jeho okolí. Dalším z cílů této neziskové organizace je propagace přírodě blízkých postupů v údržbě
a péči nejen o historický park, ale i o veřejnou zeleň obecně.
Zámecký park prochází postupnými změnami a začíná se
stávat jedinečným místem. Díky péči jeho vlastníka, jímž jsou
Lesy ČR bylo provedeno odkácení nebezpečných a poškozených
stromů a v loňském roce pak proběhla výsadba nových stromů,
z nichž asi nejcennějším je už pro svou symboliku dub - ten měli
v rodovém erbu i vlastníci, kteří tento park vybudovali. Další činností je pravidelnější údržba trávníku s ohledem na byliny, které
sice v běžném trávníku nechceme, nicméně pro krajinářský park
jsou důležité. Za možnost pravidelnější údržby vděčíme i městu,
jež pomáhá s odvozem námi posečené trávy a listí. V letošním
roce nás park například odměnil tím, že na jaře vykvetly pomněnky v takovém množství, že daly vzniknout pomněnkové slavnosti
- akci která se uskutečnila díky spolupráci mateřské školky, Lesní správy Město Albrechtice a ČSOP Město Albrechtice. A právě
to je důvod, proč udržujeme park přirozeným způsobem - abychom podpořili vznik jedinečných míst - tu zachováme přirozeně se rozvíjející kapradiny, jinde trsy trav. Samozřejmě, aby tato
společenství byla přístupná, rozhodli jsme se vytvořit jakousi síť
chodníčků a menších paloučků. V dalších letech je chceme doplnit o lavičky a místa sloužící k posezení a odpočinku. V příštím
roce budeme zakládat záhony, které navazují na historický fakt,
že tento park byl vždy propojením užitku a krásy - objekt bývalé
oranžerie je toho jasným důkazem.
S parkem přímo souvisí i zbudovaná naučná stezka Dubí vrch.
Ta je opět důkazem toho, jak je důležitá spolupráce - na jejím
vzniku se podílely samozřejmě největší měrou Lesy ČR, nicméně
u jejího vzniku byli i členové turistického oddílu Města Albrechtic, žáci ZŠ Město Albrechtice a například i paní Tuhá, která poskytla cenné podklady, díky kterým si dnes aspoň částečně dokážeme představit krásu tohoto místa. Je příjemným faktem, že
park i stezka se staly přirozenou součástí městského turistického
okruhu, jenž byl letos zpřístupněn veřejnosti a propojuje spoustu
zajímavých míst spojených nejen krásnou přírodou, ale i historií
města a okolí.
Jednou z nejdůležitějších součástí bylo bezpečné propojení
parku a města zvláště v úseku kolem areálu fy, STG trade. Nedošlo sice k realizaci studie stezky pro pěší a cyklisty až do Města Albrechtic, nicméně došlo k propojení úseku mezi zastávkou auto-

busů a zámeckým parkem. O tom, že se to podařilo, opět rozhodla
spolupráce mnoha partnerů. To snad ani není nutné připomínat.
Největší měrou se podílelo Město Město Albrechtice,zvláště pak
jeho současný starosta pan Luděk Volek, byl zajištěn výkup pozemku, ve spolupráci s ČSOP vyčištěny jednotlivé pozemky, byla
zavezena část nepoužívaného náhonu a díry za opěrnou zdí řeky
a poté byl zpevněn podklad dnešní stezky, která slouží bezpečnému pohybu mimo vozovku. V minulém roce město poskytlo pozemek kolem části stezky do výpůjčky Českému svazu ochránců
přírody a ten ještě v témže roce zajistil projekt na úpravu tohoto
prostranství a na jeho základě mu byla poskytnuta dotace. Projekt by měl být realizován do poloviny příštího roku.
A abychom nezapomněli na nic z toho, o čem se v roce 2010
psalo ve zmíněném článku, tak jsme letos ve spolupráci s Lesy ČR
a Městem Město Albrechtice spustili projekt na záchranu hrobky
rodiny Keil von Eichenthurn, jež se nachází na úpatí vrchu Dubí.
Projekt v tuto chvíli řeší úklid nebližšího okolí od náletových
dřevin - to by mělo proběhnout ve spolupráci s městem. Dalším
krokem je tvorba historického kalendáře města, z jehož prodeje
bychom rádi získali prostředky na provizorní zastřešení a zajištění objektu tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu chátrání. Samozřejmě poté budeme pokračovat ve spolupráci všech zúčastněných na tvorbě projektu rekonstrukce - budeme se snažit oslovit
všechny instituce a firmy. Není bez zajímavosti že např. Heinrich
Keil von Eichenthurn byl spoluzakladatelem Železáren a drátoven Bohumín a je čestným občanem Ostravy Přívozu a právě
Bohumína. V souvislosti s tímto projektem bychom rádi oslovili
všechny, koho zajímá historie našeho města a kdo by mohl přispět
podklady - historické fotografie, záznamy, svědectvím o stavu
k tvorbě historického kalendáře. Pomozte nám - vše je zatím rozpracované a každá věc může posunout projekt na vyšší úroveň.
Když jsme mluvili o jedinečnosti parku, měli jsem na mysli to,
že nám dovoluje pořádat akce, které by jinde ani nešly realizovat - je to nádherné místo, ve kterém se mohla uskutečnit např.
vycházka za vůní jara , za vůní dřeva a bylinek či podzimní koláčobraní, na které bychom letos rádi navázali. Jsme přesvědčeni
o tom, že tato část našeho města má velký potenciál a snažíme
se budovat jakési zázemí, díky kterému bychom je zpřístupnili
i lidem, kteří by chtěli nadechnout jeho atmosféru. Je samozřejmostí, že se neobejdeme bez spolupráce se všemi, které jsme zmiňovali a také jim patří obrovský dík za vstřícnost a pochopení.
Myslím, že hodnota spolupráce je asi tím největším bohatstvím,
které jsme zde zatím objevili.
Více o naší činnosti se dozvíte na FB profilu Zámecký park
Město Albrechtice
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A. Křištofová, A. Šiška

Nejen školní rok 2013-2014 je za námi...
Kdo chce získat podrobný přehled o tom, co se v minulém
školním roce událo v Základní škole Město Albrechtice, okres
Bruntál, udělá nejlépe, když se podrobně seznámí s obsahem výroční zprávy za uvedené období. Zpráva je zájemcům dostupná
buď prostřednictvím internetu na webu školy anebo v tištěné verzi v ředitelně.Následující řádky jsou proto především určeny těm,
kteří se spokojí s některými vybranými informacemi.
Školu navštěvovalo k 30. září 2013 350 žáků v 16 třídách a vyučovalo je dvacet dva pedagogických pracovníků. O 90 dětí se
ve školní družině starali tři vychovatelé v čele s paní Marií Kulichovou, úspěšně spolupracovali s vyučujícími na I. stupni. Pracovnice školní jídelny pod vedením paní Darji Stýskalové připravovaly obědy pro 273 strávníků s možností výběru ze dvou jídel.
Do školy docházelo 205 místních žáků, ze spádové oblasti dojíždělo 52 dětí, z mimospádové pak 93. Z nich nejvíc bylo z Liptaně – 24, 16 z Třemešné, 10 z Rudíkov, z Jindřichova 9 žáků,
z Heřmanovic 5 a ze Slezských Rudoltic 7 školáků. V počtu 1 až
3 využívaly služeb školy děti z Bartultovic, Bohušova, Bučávky,
Dolních Povelic, Hejnova, Holčovic, Krnova, Osoblahy, Petrovic,
Spálené, Vína a Vysoké.
Ve školské radě pracovali za zřizovatele starosta Luděk Volek,
místostarostka ing. Jitka Hanusová a Hana Kmínková. Za zákonné zástupce Josef Tarabík z Hynčic, Roman Turek z Třemešné
a Mgr. Jiří Mlčoušek jako její předseda. Za pedagogické pracovníky se jednání zúčastňovaly Mgr. Věra Mertová, Mgr. Jana Vyležíková a MgA.Nela Akritidis Čtvrtníčková.
Průběžně jsou realizovány projekty ať již ve spolupráci se zřizovatelem anebo řízené samostatně, tj. například projekt Peníze
školám v hodnotě 1 800 000 Kč administrovaný panem zástupcem Milanem Pokorným. Stačí si dále připomenout dobíhající
aktivitu pod názvem Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice podanou zřizovatelem ve spolupráci se ZŠ v zadávací hodnotě přes 24 milionů Kč, osmimilionový projekt Stavební
úpravy a modernizace ŠJ ZŠ Město Albrechtice, stejně jako v současné době realizovaný projekt v hodnotě 2 milionů Kč pod názvem Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice.
Mezi profilující aktivity školy patří práce s informačními
a komunikačními technologiemi. Elektronicky je vedena veškerá agenda organizace včetně klasifikace. Žáci mají k dispozici
více jak 150 výukových a uživatelských programů počínaje softwarem určeným pro děti se specifickými poruchami učení, přes
programy MS OFFICE a konče programem ZAV pro výuku žáků
ke zvládnutí kvalifikované práce na klávesnici PC (psaní všemi
deseti).
Škola má nejen pro tuto oblast výborné technické zázemí.

Z pedagogických pracovníků jej nejlépe dokázala využít k vypracování vlastních výukových materiálů Mgr. Regína Hajná, která
získala 1. místo v celostátní soutěži DOMINO za tvorbu a prezentaci digitálního výukového programu pro „chytrou tabuli“
SMARTBOARD.
Téměř ve všech prostorách školy je dostupný internet, ať již
kabelovým rozvodem anebo prostřednictvím Wi-Fi sítě. Dnes
si již málokdo uvědomuje, za co pozitivního, ale i negativního
internetu vděčíme. A můžeme se jen domýšlet, co dalšího nám
v letech dalších přinese. V každém případě se vývoj nedá zastavit,
a proto v průběhu prázdnin došlo k zásadní modernizaci školní
počítačové sítě, nákupu nového serveru, zálohovacích jednotek,
výkonnějších routerů, UPS atd.
Vysoká návštěvnost školního webu potvrzuje, že je to vedle uživatelsky individuálně zabezpečené elektronické žákovské
knížky další důležitý zdroj informací pro zákonné zástupce i širokou veřejnost.Za období od 1. srpna 2013 do 31. července 2014
bylo zaznamenáno 176 000 návštěv, které zhlédly 572 000 stránek. Za dobu jejich existence od 1. září 2005 je navštívilo 865 270
návštěvníků. Nově byla zařazena i rozsáhlá virtuální prohlídka
školy.
Díky podpoře vedení města a vstřícnosti zastupitelstva je škola
provozně velmi dobře zajištěná. Poněkud jiná je situace v přídělu
státních prostředků na nákup učebních pomůcek a učebnic. Poslední dotace ve výši 392 000 Kč je sice dvojnásobná proti roku
2012, ale ani tato uvedená částka, nebýt vlastních průběžných
a úspěšných aktivit v podávání projektů, není postačující na nákup nejnovějších moderních pomůcek a obnovu fondu učebnic.
Ve výuce bylo postupováno podle aktualizovaného školního
vzdělávacího programu „CESTA“. Upřednostňovaly se netradiční
formy práce, pozornost patřila motivaci žáků, při činnostech bylo
vytvářeno vstřícné klima. V odborných i kmenových učebnách
se účelně využívala dostupná didaktická technika a informační
a komunikační technologie. Žáci byli vedeni ke schopnosti prezentovat výsledky své práce s využitím audiovizuální a výpočetní
techniky, ke schopnosti vystupovat na veřejnosti a nebát se obhajovat vhodnou formou své názory.
Výuku cizích jazyků orientovali vyučující na rozvoj komunikačních dovedností, nikoliv pouze na zvládnutí gramatiky
a osvojování si slovní zásoby. V environmentální výchově byli
žáci vedeni k chápání složitosti vztahů mezi člověkem a životním
prostředím a k jeho ochraně. Do budoucna je potřeba obnovit
vybavení pro výuku tělesné výchovy – míče, žíněnky, podložky
apod., zvážit rozšíření nabídky sportovních kroužků. Ke konci
července byla zahájena generální oprava míst k sezení na tribuně.
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Velkou pozornost vyučující věnovali integrovaným žákům
a žákům se specifickými poruchami učení. S těmito dětmi pracovalo při reedukaci 5 pedagogických pracovníků, dále pak vyučující určení tzv. individuálními plány. Vytipovaným dětem byla
úspěšně poskytována logopedická péče.
Velké procento žáků se podařilo vyučujícím motivovat, aby se
zapojili do soutěží v různých vzdělávacích oborech počínaje jazykovou výchovou, přes výuku předmětů přírodovědného charakteru a konče sportovními aktivitami. Nejúspěšnější z nich pak ze
školních kol postoupili do kol okresních, krajských i celostátních.
Opakovaně můžeme být spokojeni s výsledky přijímacího řízení na střední školy, kdy od nás řada žáků po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek přechází na střední školy s maturitou
včetně gymnázií.
Nabídka školních i mimoškolních aktivit byla rozsáhlá a velmi pestrá a volená tak, aby zbytečně nenarušovala čas určený
ke vzdělávání. Samozřejmostí bylo uskutečnění lyžařského a plaveckého výcviku, návštěvy divadelních a filmových představení,
městských knihoven v Městě Albrechticích i Krnově, příprava
dětí na olympiády z jazyka českého i anglického, biologickou
a chemickou olympiádu, matematickou soutěž Pythagoriáda,
recitační, pěvecké a sportovní soutěže, bubenické workshopy,
návštěvy zimního stadionu v Krnově a apod. Pravidlem je i pořádání závěrečných školních výletů a škol v přírodě, v posledních
letech i zahraničních výjezdů (Drážďany, Londýn, Paříž, Chorvatsko).
Vážíme si spolupráce s rodiči. Byly pro ně uspořádány čtyři
schůzky s možností přivést na jednání své děti, individuálně dohodnuté konzultační hodiny, schůzka se zákonnými zástupci vycházejících žáků i nastávajících prvňáků. Přínosné byly i tradiční
aktivity SRPDŠ vedené paní Miluší Kaletovou včetně uspořádání

školního společenského plesu, jehož hlavní organizátorku paní
Nelu Akritidis Čtvrtníčkovou podporovali další správní i pedagogičtí zaměstnanci školy. Nezištně škole pomohly desítky mnohaletých sponzorů počínaje podnikateli na území města i z okolních obcí a konče bývalými žáky.
Poděkování za stálou spolupráci patří příslušníkům Policie
Město Albrechtice, vedení LČR Město Albrechtice, pracovnicím
MŠ Město Albrechtice, stejně jako zaměstnancům ZUŠ Město Albrechtice, členům sportovních oddílů a společenských organizací, kteří nám pomáhali ve prospěch dětí navštěvujících naši školu.
Albrechtická škola měla vždy podporu vedení obce či později
města. Vždy bylo na co navazovat, co rozvíjet. Ať to bylo za vedení pana Emericha Santariuse, ing. Petra Krátkého, ing. Ivo Vykopala, pana Petra Šolce, či současného starosty pana Luďka Volka
a všech jejich nejbližších spolupracovníků a členů zastupitelstev.
Právě proto patří naše škola mezi nejlépe upravené a moderně vybavené v širokém okolí.
K 31. červenci jsem po čtyřiceti letech ukončil práci ve školství. S výjimkou 3 let, kdy jsem byl ředitelem na V. ZŠ v Krnově
a tříměsíčního počátečního působení na bývalé albrechtické ZvŠ,
jsem celou dobu učil a posledních 25 let řediteloval na naší základce.
Rád vzpomínám na ty kolegy, kteří jsou na zaslouženém odpočinku už mnoho let, i na řadu těch, kteří už bohužel nejsou mezi
námi. Stejně tak budu rád vzpomínat na nedávno bývalé spolupracovníky. Všem děkuji za mnohaletou spolupráci a podporu.
Držím palce, ať učitelům nebo správním zaměstnancům pod vedením paní ředitelky Regíny Hajné, do všeho, co budou v letech
dalších společně s dětmi podnikat.
Karel Knapp

Sportovní hry mateřských škol
Mateřská škola Město Albrechtice se stala pořadatelem 2. ročníku sportovních her mateřských škol Osoblažska, za účastí MŠ
Liptaň, Třemešná a Jindřichov ve Slezsku. Soutěžilo se ve štafetovém běhu, hodu do dálky na cíl, překážkové chůzi, skoku v pytli,
pětiskoku z podřepu, házení kroužků na cíl a chůzi na chůdách.
Těmito disciplínami jsme přispěli nejen ke sportovnímu, ale také
kulturnímu vyžití dětí. Jejich prostřednictvím byly připomínány
ušlechtilé myšlenky sportovního zápolení a podpora zdravé soutěživosti.
MŠ Město Albrechtice obhájila prvenství z minulého ročníku,
na druhém místě se umístila MŠ Třemešná, třetí MŠ Jindřichov
a čtvrté místo obsadila MŠ Liptaň. Za MŠ Město Albrechtice vy-

bojovali 1.místo „DRSŇÁCI“ ve složení: Veronika Vysluchová,
Matěj Hula, Ondřej Dunča, Jan Zlámal, Matěj Vyležík, Martin
Hlaváček, Adam Homolka.
Poděkování patří našim příznivcům a sponzorům: Městský
úřad Město Albrechtice, Základní škola Hašlerova, Lukas Zlaté
Hory, Fa Vendulka Caisbergerová, p. Dana Volková, Lukáš
a Markéta Včelní, p. J. Vičíková, p. Marie Hrbáčková, Vikpap
Krnov, p.D.Kravcová.
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Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Harmonie, p.o., sociálně terapeutická dílna
Harmonie, příspěvková organizace
Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85
PSČ 794 01
Pracoviště: DOZP Město Albrechtice, Nemocniční 2, 793 95 Město Albrechtice
Posláním sociálně terapeutické dílny je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné
trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání. Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého uživatele, respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat
z různých důvodů na běžném trhu práce.
Každý si u nás vybere dle svých zájmů a dovedností, pracovat můžete v dílně keramické, stolařské, tkalcovské, košíkářské či
umělecké. Každou dílnu vede odborník na danou oblast.
Pokud Vy, nebo Vaši blízcí jsou cílovou skupinou služby sociálně terapeutické dílny a mají zájem svůj volný čas strávit v naší
dílně , kontaktujte nás na adrese B.Smetany 35, Město Albrechtice, tel.: 554610817, 7774652202, e-mail: vedoucistd@po-harmonie.cz.
Výrobky sociálně terapeutické dílny jsou nabízeny v prodejně
Harmonie, B. Smetany 35, Město Albrechtice, pondělí – pátek
v době 7,00-15,30 hod.
Těšíme se na setkání s Vámi v naší prodejně, přijďte se podívat.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálně terapeutické dílny

Co dělají Zahrádkáři ?
Velké písmeno v titulku je oprávněné, neboť, jak jsme již informovali občany, naše občanské sdružení se nazývá ZAHRÁDKÁŘI Město Albrechtice.

Zde zatím předkládáme myšlenky, které považujeme za motivující:
Několik důvodů, proč mám zahrádku:

Zájezd na výstavu do Kroměříže, který jsme uspořádali v květnu, uspokojil účastníky, protože počasí bylo pěkné, nabídka prodejců uspokojivá, ceny přijatelné a prostředí na výstavišti bylo
po roce zase o něco příjemnější.

- pohyb při práci prospívá mému zdraví
- celý rok žiji v napětí, co se mi urodí
- každý výpěstek mi přináší radost
- všechno, co se urodí, zpracuji
- nejde mi o rekordy, ale o produkty vypěstované bez použití
chemie
- řídím se zásadou: malé, ale moje a zdravé
- pobyt na zahrádce je potěšením duše a srdce – klid, vůně
květů, zpěv ptáků, šumění větru v korunách stromů, slunce
nad hlavou, ale i déšť, vítr a plískanice – jsem blízko přírodě,
zblízka vnímám střídání počasí a ročních období

Ve dnech, kdy probíhá uzávěrka tohoto vydání Zpravodaje,
připravujeme členskou schůzi, na níž zhodnotíme výsledky soutěže Rozkvetlé město, ale hlavně se budeme zabývat přípravou
výstavy ovoce, zeleniny a květin, která se bude konat ve dnech
22.-24.září 2014. Doufáme, že to bude opět zdařilá akce a těšíme
se na všechny vystavovatele i na početné řady návštěvníků.
Pro členy našeho sdružení je práce v zahrádce nebo v zahradě
srdeční záležitostí. Pracujeme na zformulování důvodů, které nás
k zahrádkaření táhnou. Chtěli bychom vytvořit jakési desatero
a možná, že nám čtenáři Zpravodaje poskytnou další náměty.

Hledáme spřízněné duše. Přijďte mezi nás, budete srdečně vítáni.
Zdenka Šlagorová,
za výbor OS
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Příprava na Mistrovství Moravy a Slezska v šachu
Ve dnech 25. – 29. října 2014 proběhne v Loučné nad Desnou
MMaS 2014 mládeže v šachu. Okresní šachový svaz nominoval
na tuto prestižní událost dva naše šachisty v kategorii mladších
žáků a 4 mladé šachisty v kategorii starších žáků. Příprava začala
již na začátku prázdnin, kdy 4 naši mládežníci absolvovali 8-denní letní šachový tábor v Domašově nad Bystřicí pod dohledem
zkušených mezinárodních šachových velmistrů. Od září se naši
reprezentanti, včetně ostatních našich mladých šachistů, zúčastní
celé řady turnajů, jejichž vrcholem bude Velká cena M. Albrechtic

s mezinárodní účastí a VC Krnova mládeže v šachu. Těší nás více
jak 20-ti členná mládežnická šachová základna, která je zárukou,
že šachové hnutí v našem městě má slušnou perspektivu. O tom,
že to s mládeží myslíme vážně, svědčí i to, že trenérský kurz IV.
třídy absolvovali 3 naši členové. Zárukou dobré práce je i fakt,
že se Ing. Karel Handlíř stal členem komise mládeže při MŠSS
v Ostravě.
Lukáš Anton,
předseda šachového oddílu

Nominace šachistů na Mistrovství Moravy a Slezska
25. – 29. 10. 2014 Loučná nad Desnou
mladší žáci: Janis Raptis a Tomáš Grček
starší žáci: Daniel Bušos, Daniel Galuška, Pavel Kohut a Jiří Veselý

Janis Raptis

Tomáš Grček

Daniel Bušos

Daniel Galuška

Pavel Kohut

Jiří Veselý
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Změny v Tatranu Hynčice
Po osídlení obce Hynčice novými občany převážně z Makova
a okolí, vznikl v roce 1948 velmi aktivní oddíl TJ Tatran Hynčice. Historie tohoto převážně fotbalového klubu byla velmi bohatá
nejen sportovní činností, ale i společenskými akcemi. Celá řada
z nás vzpomíná na fotbalové mistráky, turnaje, cyrilometodějské
poutě, nádherný celoměstský dětský den atd. V roce 2010 končí oddíl s aktivní činností a začíná se zaměřovat na společenské
akce hlavně pro děti a dá se říci, že celkem úspěšně. V roce 2013
se tento oddíl dostal do finančních problémů. Tuto nepříjemnou
situaci se podařilo vyřešit radikálním řezem. VČS přijala celou
řadu opatření, která vedla k oddlužení tohoto oddílu. Základem
bylo odříznutí a distancování se od hospodské činností pod hlavičkou Tatranu. Oddíl podal výpověď ze všech bývalých pronajatých prostor, tj. hřiště a kabiny s okolím. Fotbalové dresy a pomůcky byly bezplatně darovány fotbalovým žákům Aviza. Stoly,
židle a lavice byly rovněž bezúplatně darovány novému nájemci,

který v prostorách kabin nyní podniká na živnostenský list a platí městu řádný nájem. V současné době je činnost tohoto oddílu
zaměřena na mládežnický šach a jeho aktivita se plně přesunula
do M. Albrechtic. Družstvo dospělých, které hrálo II. ligu a následně KP, bylo po dohodě přesunuto do Sokola Vrbno a nemá již
s albrechtickým šachem nic společného. VČS, která se konala 22.
června 2014 schválila dlouhodobý plán činnosti ŠO a plán činnosti na sezonu 2014/15. Byl zvolen nový 5-členný výbor. Čestným předsedou se stává Radek Václavík. Výkonným předsedou
Tatranu byl zvolen Lukáš Anton. Ve smyslu nového Zákoníku
bude tento oddíl od 1. ledna 2015 nést název TJ Tatran Město Albrechtice.
ing. Karel Handlíř,
sekretář šachového oddílu

Šachový kroužek při ZŠ obnovuje svoji činnost
Od středy 10. září 2014 začal opět fungovat šachový kroužek
při ZŠ, pod vedením zkušených šachistů. Budeme se scházet každou středu a to: 12,30 – 13,30 hod. – benjamínci / začátečníci /.
13,30 – 14,30 hod.. - zkušenější a zkušení hráči.
Šachový oddíl se na tuto spolupráci ze ZŠ důkladně připravil. Tři jeho členové absolvovali v těchto dnech trenérský šachový kurz IV. třídy. Jeden člen našeho šachového oddílu absolvoval

počátkem září kurz šachového rozhodčího. Čeká nás celá řada
okresních i krajských turnajů, do kterých budeme postupně zařazovat naše nejmladší naděje. Mladé šachisty určitě zaujmou nádherné turnaje v polském Prudniku.
Šachový oddíl
TJ Tatran

Městský turistický okruh

Víte, kde se nachází tato nádherná kaplička?

Víte, kde je Krtečkova studánka?
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Městský turistický okruh
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Turistický oddíl “Albrechtický puchýř“
V sobotu 19.7.2014 uskutečnil turistický oddíl plánovanou
symbolickou vycházku na nejvyšší horu Moravy Praděd. Zúčastnilo se jí 44 turistů a symbolická byla proto, že prakticky ukončila první pololetí turistické aktivity a zároveň otevřela pololetí
druhé a to je jistě důvod k ohlédnutí za tím, jaké to první pololetí
pro turisty bylo.
Jako vždy jsme rok zahájili Novoročním výšlapem na chatu
Annu se zastávkou na rozhlednách. Spolu s Mysliveckým sdružením Oldřich jsme již tradičně připravili příjemné prostředí jak
pro výšlap, tak pro posezení na chatě s již tradičním mysliveckým
pohoštěním. O tom, že Novoroční výšlap se stal pro mnohé návštěvníky potřebnou vycházkou, svědčí výmluvně účast zájemců,
která vždy překročí číslo 300. I letos tomu nebylo jinak. Podle
zkušeností z minulých roků s počasím, vedení oddílu záměrně
neplánovalo výšlapy na předjarní měsíce. Ovšem letošní mimořádně mírná zima nás doslova vytáhla na kondiční výšlap již
22.3. 2014. Vycházka se mimořádně vydařila, bylo pěkné počasí
a účastníci v počtu 42 turistů zdolali Poutní horu včetně zastávky
u Kapličky a 11 km v nohách nebylo ani znát. Velmi pěkný byl
další výšlap do Osoblahy a Bohušova, kde jsme mohli obdivovat
bohušovské muzeum, kostel a zříceniny hradu Fulštejna. Termín
4. výšlapu jsme museli posunout z 26.4. 2014 na 1.5. 2014 pro jeho
mimořádný význam. Jednalo se o první etapu otevření „Albrechtického městského turistického okruhu“, kterého se chtěli zúčastnit i turisti z Krnova. Zahájení bylo u restaurace Mrazík a bylo
důstojné této akci. Na shromáždění byli účastníci seznámeni
podle mapy s celým okruhem, byly vyhlášeny dvě trasy, 7 km
a 13 km, výšlap uvedl starosta města p. L. Volek, zdravici pronesl předseda TJ p. L. Švec, se značením okruhu seznámil Ing. I.
Roller, o poslání okruhu a jeho významu ve vytváření vztahu
k přírodě pohovořil Ing. V. Závodný, správce LČR a pak se již vykročilo. Potěšila vysoká účast nejen našich turistů a krnovských,
ale i turistů až z Polska, kteří dokonce prošli celý okruh – 27 km.
Tím dnem vstoupil okruh do povědomí nejen občanům Města
Albrechtic, ale i širokého okolí. Dál jsme pokračovali výšlapem
na chatu Anna se závěrečným oficiálním pasováním nových
členů a vyhodnocením nejlepších turistů za rok 2013. V sobotu
31.5.2014 nás čekala přesunutá akce z 10.5., a sice poutní výšlap
ke Kapličce se zpívanou Truverskou mší. Tuto již tradiční akci
navštívilo celkem 71 turistů a hostů, dokonce i 4 návštěvníci byli
až z Polska. Hned další sobotu 7.6.2014 nás čekal vzdálený výšlap mezi Ramzovou a Lipovou s návštěvou atraktivních „Lesních
barů“. Akce se zúčastnilo celkem 50 turistů. Část výpravy zvládla

i výstup na horu Smrk -1127 m.n.m. V sobotu 21.6.2014 nás čekal již tradiční „Pochod Petra Šolce“. Prošli jsme zkrácenou trasu
14 km a tím jsme naplnili pololetní plán činnosti. Do naší práce
vstoupila mimořádná akce MěÚ – „Den obcí“ v česko- polském
pohraničí. Na tento den jsme nachystali II. etapu otevření „Albrechtického městského turistického okruhu“. Vyhlásili jsme dva
dílčí výšlapy, a sice „Albrechtickou pohodovou 7“ a „Albrechtickou pohodovou 13“. I když počasí bylo nejisté, účast byla vysoká.
Celkem bylo na trasy zapsáno a stanovišti prošlo 254 účastníků
a odhadem dalších 30-40 se ani nestačilo zapsat. Zaznamenali
jsme i 5 turistů až z Lysé n. Labem a 3 až z Mladé Boleslavi. Škoda,
že se nedostavili ohlášení turisti z Polska. Celá akce byla úspěšná a zvláště těší, že ohlasy účastníků k okruhu byly mimořádně
pozitivní.
Co říci závěrem. Otevření „Albrechtického městského turistického okruhu“ bylo mimo běžně plánovaných akcí, hlavním
snažením turistů pro tento rok. Podařilo se. První zkušenosti
ukazují, co je ještě třeba dokončit a zlepšit, ovšem základní myšlenka a celková realizace se ukázala jako mimořádně zdařilá. Je
proto nutné vyslovit všem realizátorům vysoké uznání, poděkování za velký počet věnovaných hodin času, za velký objem prací,
finanční i materiálovou pomoc. Všichni aktéři již byli několikrát
jmenováni v dílčích zprávách na kabelovce a jen z tohoto důvodu je všechny znovu nevyjmenováváme. Jistě nám to prominou.
A co popřát „Albrechtickému turistickému okruhu“? Aby byl hojně navštěvován, byl o jeho trasy trvalý zájem, ale zároveň aby byl
chráněn a udržován, aby mohl poskytovat mimořádné výhledy
do širokého okolí Jeseníků, Krnovska, Opavska i Polska. Mimo
to, všem, kdo ho navštíví, aby dával pohodu na duši, radost z pohybu pro zdraví a obdiv z krásné přírody.
Ve druhém pololetí zatím členové turistického oddílu absolvovali 19.7. vycházku do K.Studánky a na Praděd, 16.8. navštívili
pod patronací lesáků z Karlovic okolí Ludvíkova a K.Studánky,
23.8. se prošli z Heřmanovic do Sokolího dolu a Spálené a na 6.9.
připravila paní Leunová pro své souputníky trasu z Rejvízu přes
Javornou a Salisov do Mikulovic.
I když skupiny účastníků byly při těchto prázdninových akcích méně početné, byli všichni spokojeni asi také proto, že i počasí bylo až na nepatrné výjimky příznivé.
Turistice zdar i pro zbytek druhého pololetí přeje výbor Turistického oddílu TJ Město Albrechtice „Albrechtický puchýř“.
Ing. Josef Jiřík

VIII. ročník tenisového „KK CUPU“
V sobotu 23. srpna se počasí jako na objednávku změnilo k lepšímu. Hned ráno vysvitlo sluníčko, voda z rozmoklých kurtů se
rychle odpařovala a nic nebránilo stále akčnímu a obětavému pořadateli Karlu Kotrlovi zahájit v 9 hodin VIII. ročník tenisového
turnaje převážně starších pánů. Na kurtech se postupně utkávaly
dvojice hráčů, jejichž souhrnný věk, až na dvě výjimky, bez problémů přesahoval sto let. Na odvedených výkonech to ale nebylo
v žádném případě znát. Šest dvojic hrálo systémem každý s každým po jednom setu. I když se po celou dobu turnaje především
usilovně sportovalo, zůstalo dost času na dobrou zábavu i vzpomínání na ledacos při výborném občerstvení z vlastních zdrojů.
Při závěrečném vyhodnocování na nejnižší stupínek pomyslné
bedny vystoupali Zdeněk Dvořák a Honza Hořínek, druhou příč-

ku obsadili Karel Kotrla s Milanem Juráněm. Vítězům René Václavíkovi a Jardovi Kotrlovi pak připadla milá povinnost naplnit
putovní pohár, na kterém jsou uvedena vždy jména všech vítězů
předchozích ročníků, dobrým šampaňským. Z něj si samozřejmě
připily i zbývající dvojice, na něž již „medaile“ nezůstaly - Jirka
Mokroš s Pavlem Šimečkou, Vašek Kuřec s Martinem Hajným
a Láďa Dlouhý s Karlem Knappem. Už se všichni těší na ročník
IX., protože Karel Kotrla je jako iniciátor a pořadatel všech dosavadních ročníků KK CUPU zárukou, že vše opět dopadne na jedničku.
Karel Knapp

— 16 —

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
TJ ROTARY Město Albrechtice
Další dlouhá a velice náročná florbalová sezóna je za námi.
Při pohledu zpět musíme konstatovat, že byla velice zdařilá, a to
zejména z pohledu mužského týmu. Tým žáků si naopak oproti
loňskému ročníku mírně pohoršil, ovšem i tak jsme s jejich výkony spokojeni. Na obou frontách jsme odehráli spoustu důležitých
a dramatických bitev, po kterých se střídaly chvíle radosti z vítězství, ale i smutku z porážek. Jak to už ve sportu a životě chodí, pokud se něco dělá s nadšením a chutí, výsledek se postupem času
dostaví. Přesně to platí o družstvu mužů. Po loňském senzačním
postupu o ligu výše, jsme před začátkem sezóny počítali spíše
s bojem o udržení. Opak byl však pravdou, což mnohé překvapilo. Ihned od úvodního utkání jsme se drželi na předních příčkách
tabulky. Základním kamenem úspěchu byla skutečnost, že jsme
dokázali pravidelně dovážet body a během sezóny nás nezastihl
výraznější pokles formy. Naopak naším největším problémem se
stala naše hlava v utkáních s papírově slabšími soupeři. V těchto
jsme se až zbytečně natrápili, když jsme soupeře nepochopitelně
podceňovali, a ztráceli s nimi důležité body. Tento fakt nakonec
zavinil, že jsme v celkovém hodnocení skončili na druhém místě,
čemuž by nikdo z nás před sezónou nechtěl věřit. V následující sezóně se s největší pravděpodobností budeme účastnit 2. Opavské
ligy okresního přeboru. Cíle si tentokrát klademe jen ty největší,
tzn. postup.
Hráči žákovského družstva letos střídali nepovedené výsledky
s těmi lepšími. Je to způsobeno hlavně jejich nezkušeností se soutěžními zápasy. V porovnání s předchozím ročníkem byl zřetelný
odchod starších hochů, což se ukázalo jako naše Achillova pata.
Přes veškerou snahu se nám zcela nepodařilo tuto mezeru zacelit.
Ovšem postupem času jsme byli čím dál více spokojeni s předváděnou hrou. I přes počáteční výrazné škobrtnutí jsme nakonec
trápili i největší favority na zisk titulu, což nám dělalo nesmírnou
radost. V průběhu sezóny jsme se drželi spíše v dolní polovině tabulky. Přesněji z osmi týmů jsme v celkovém hodnocení skončili
na 6. místě s minimálním bodovým odstupem na další dva týmy
nad námi. Nejlepší čtyři týmy měly od ostatních již velmi výrazný bodový odstup. V průběhu léta se chceme s týmy mužů i žáků
zúčastnit několika místních turnajů. Zásadní je pro nás možnost

porovnat síly s ostatními celky a nasbírat nové zkušenosti. Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení Města Albrechtic za jejich
významnou podporu, bez které bychom těchto skvělých výsledků
zdaleka nedosáhli. Děkujeme.
Jan Šperl

Dolní řada zleva:
Jan Šperl, Aleš Fousek, Pavel Opatřil, Daniel Šperl
Horní řada zleva:
David Turčák, Ladislav Mrozek. Oldřich Lednický,
Tomáš Blažek, Lukáš Závodník

Cvičení rodičů s dětmi
„INDIÁNSKOU STEZKOU ZA POKLADEM“
Na válečnou stezku se vydali nejmenší indiáni ve středu 30. 4. 2014. Vyrazili se svými doprovody, aby našli ukrytý poklad. Nejprve museli splnit několik úkolů, které si
pro ně připravily bledé tváře. Házení oštěpem, střelbu z luku, zdolávání překážkové
dráhy, jízdu na koni, prolézání týpím... Za odměnu získali zvláštní indiánský amulet,
se kterým se jim podařilo nalézt ukrytý poklad. Truhla plná sladkostí byla odměnou
pro všechny neohrožené indiánské bojovníky. Zakopali válečnou sekeru, rozloučili se
vítězným pokřikem a spokojeni se rozešli do svých týpí.
Oddíl je dotován z grantu MÚ Město Albrechtice
Mgr. Regína Hajná
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FK AVÍZO Město Albrechtice
Před zahájením jarní části sezóny 2013/2014,
odehrála všechna naše mužstva několik přípravných utkání se střídavými výsledky. Trenéři si mohli vyzkoušet možné sestavy hráčů.
Také naši dorostenci, žáci a v neposlední řadě
i přípravka, se zúčastnili několika halových
turnajů a příkladně reprezentovali nejen FK
Avízo Město Albrechtice, ale i naše město.
U mužů „A“, došlo k posílení kádru o hráče Karlíka a Charalambidise ze Zlatých Hor. Nejvýraznější posilou byl V.Přecechtěl,
mj. hráč B.Ostrava, který jako mladý hráč prošel mládežnickými
reprezentacemi. I díky již zmiňovaným posilám naši muži „A“
odehráli jarní část sezóny 2013/2014 velmi kvalitními výkony
a hlavně výsledky. V konečné tabulce se na podzim pohybovali
na „chvostě“, ale obsadili konečnou 3. příčku, s bilancí 26 utkání,
13 výher, 5 remíz, 8 proher s poměrem branek 59:41 a s 44 body.
Kromě hráčů, patří poděkování trenéru G.Santariusovi ml. a vedoucímu mužstva p.Dudíkovi.
Vedoucí mužstva „B“ P.Kmínek, se musel hlavně při venkovních utkáních potýkat s absencí hráčů, a tak v konečné tabulce
III.třídy pod OFS Bruntál, skončili na 7.místě s bilancí 20, 8-2-10,
32:47, 26b.
Mužstvo dorostenců hrálo krajskou soutěž a pod vedením
trenéra T.Kropáče skončili v konečné tabulce na předposlední
13.příčce s bilancí 26, 6-5-15, 45:72, 23b. Zde je nutno zmínit nepochopitelný krok ze strany Krajského fotbalového svazu v Ostravě, protože před losováním nové sezóny 2014/2015 vyřadili jeho
představitelé naše dorostence z krajské soutěže. I přes velké úsilí
členů výboru FK Avízo, nedošlo ke zvratu jejich rozhodnutí, a tak
budou naši dorostenci hrát „pouze“ pod OFS Bruntál soutěž dorostu 7+1.
Velmi napjatá, byla sezóna u starších žáků, kteří v krajském
přeboru skončili nakonec na 11.místě s bilancí 24, 6-3-15, 37:53,
21 b. V utkáních bylo nutné často kádr doplňovat hráči z mladších žáků,ale nakonec se trenérům J.Mlčouškovi a R.Kalovi st.
podařilo krajský přebor udržet i pro další sezónu.
Střed tabulky, resp.konečné 6.místo patří našim mladším žákům v krajském přeboru s bilancí 24, 14-3-7, 81:59, 45bodů. Poklona patří několika hráčům, kteří právě častokrát doplnili sestavu v utkáních starších žáků. S jejich výkony mohou být nadmíru
spokojeni trenéři J.Hudeček a A.Mlčoušek.

Samozřejmě i naši „benjamínci“ hráli svoji soutěž pod OFS
Bruntál, a to OP starších přípravek. Pod vedením trenérů R.Bočka st. a L.Včelného, skončili v konečné tabulce na 13. místě a bilance je 26, 4-1-21, 81:221, 13 bodů. Jelikož je kategorie přípravky
velmi populární, rozhodl se výbor FK Avízo přihlásit pro novou
sezónu přípravku do soutěží OFS, a to jak ve starší, tak i v mladší
kategorii.
Dne 28.6.2014 se v Albrechticích v Jizerských Horách uskutečnil již 41. Ročník Štítu Albrechtic. Naše mužstvo hrálo ve skupině
B v Josefově Dole, bez problémů vyhrálo všechna utkání a vybojovalo si postup do finále. V tomto finále jsme se střetli s domácími Albrechticemi v Jizerských Horách, utkání v normální
hrací době skončilo 1:1, proto rozhodovaly pokutové kopy, v kterých jsme byli úspěšnější my, a tak jsme ve 41. Ročníku obsadili
první příčku a odvezli si putovní pohár. Poděkování patří vedení
města za podporu, dále pak všem účastníkům zájezdu - hráčům
za předvedené výkony a divákům za mohutné povzbuzování.
Musíme zde také vzpomenout, že byl na jednání stálého výboru
Štítu Albrechtic jmenován pan Josef ZIKL jeho čestným předsedou.
Další významnou událostí byl Den obcí, který se uskutečnil
5.7.2014 v areálu FK Avízo Město Albrechtice. Akce proběhla
v rámci projektu „Českopolská přeshraniční spolupráce obcí“,
který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd. V rámci tohoto dne bylo pro malé i velké zájemce připraveno mnoho bezplatných atrakcí a soutěží. Na své si samozřejmě přišli i fandové fotbalu, kteří buď alespoň fandili, nebo se
zúčastnili turnaje firem v rámci tohoto dne. Za účasti 6 týmů,
které mezi sebou urputně zápolily, skončilo pořadí takto: 1.fa.Baláš, 2.trenéři FK Avízo, 3.fa.Venda, 4.rozhodčí OFS Bruntál, 5.fa.
K.Lovas, 6. Fa.Bosch Termotechnika.
Za zmínku stojí samozřejmě i úspěšné jednání výboru FK Avízo se zastupiteli města ve věci projektu rekonstrukce, resp. vybudování nové plochy s umělým trávníkem a přístavby soc.zařízení
k současným kabinám. Vše bude do budoucna sloužit nejen pro
FK, ale i pro širokou veřejnost, neboť je v projektu uvažována relaxační zóna i posilovna. Tímto výbor FK děkuje zastupitelům,
že schválili uvolnění financí na úhradu projektové dokumentace.
Celá stavba bude jinak financována 100% dotací pro FK, jako neziskovou organizaci.
Za dveřmi je nová fotbalová sezóna 2014/2015.
Do té přejeme všem našim
týmům mnoho fotbalových úspěchů, trenérům
a vedoucím mužstev příjemnou práci s hráči. Fanoušky a příznivce tímto
zveme, aby nás přišli povzbudit. Aktuální rozlosování bude ke zhlédnutí
na kabelové televizi, webových stránkách FK Avízo, případně na vyžádání
u sekretáře FK.
Všem sponzorům velmi děkujeme za významnou podporu, dále si také
velmi vážíme podpory
města Město Albrechtice.
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci 2014
Emilie Morongová, Jindřiška Hýžová, Anna Bartošová, Milan
Kuřec, Jaromír Strakoš, Olga Zombkovská, Bc. Anna Horňáková,
Marta Lisická, Milada Lysoňková, Jan Blabla, Alois Tupý, Helena Hrtoňová, Lenka Czolková, Jan Radoň, Jindřiška Sedláčková,
Olga Foldynová, Radovan Václavík, Alena Bodnárová, Jan Kudela, Jan Gajdoš, Zdeňka Partschová, Anna Vojkůvková, Drahomíra Tichavská, Josef Petrek, Jiří Fof, Viktor Hud, Božena Hradilová, Helena Nováková, Anna Kozáková, Milan Janošec, Milan
Kalmus, Ingrid Uličná, Vladimír Hlaváček
Jubilantům v měsíci srpnu 2014
Lubomír Jordán, Ing. Roman Haluza, Vilém Gabčo, MUDr. Jiří
Šupík, Antonín Mrkva, Marie Pilecká, Zbyněk Moravec, Jana
Galuszková, Miroslav Lyčka, Anna Halešová, Miroslav Kamenár,
František Lakomý, Metoděj Měrka, Rostislav Kurfürst, Marie
Hanslíková, Jindřich Kolárovček, Božena Sošková, Petr Mlčoch,
Lubomír Klega, Jarmila Zapletalová, Heřman Menzel, PhMr. Jiří
Kutálek, Helena Kaperová, Margita Musilová, Miroslav Šinal,
Alena Paluchová, Marie Římanová, Miroslav Vyroubal, Marie
Demjanovičová, Josef Leszkó
Jubilantům v měsíci září 2014
Františka Tkadlečková, Zdeněk Slonka, Eva Kudelová, Soňa
Mazurová, Václav Svoboda, Ing. Pavel Oršulík, Anna Boháčová, Václav Dybalík, Jaroslav Palůch, Ing. Lenka Metzlová, Jaromír Němec, Jiří Hudeček, Marie Cigošová, Ludmila Blahutová,
Alice Zelinková, Dagmar Zahálková, Ludmila Michalčíková,
Ing. Vlastimil Sedláček, Milada Ciastoňová, Lenka Labantová,
Radomír Vydra, Josef Hrtoň, Jiřina Martinková, Božena Nekudová, Zdeňka Orlíková, Ingeros Palůchová, Světlana Kadlecová,
Drahoslav Topič, Karel Blažek, Václav Richtár, Anežka Krkošková, Jaromír Synek, Veronika Tarabiková

Jubilantům v měsíci říjnu 2014
Stanislav Moravec, Antonia Hesková, Marie Adamová, Milada Vyhlídalová, Emília Petreková, Jiří Hrubý, Karel Tichavský,
Miroslava Budinská, Albín Boháč, Mária Krkošková, Evprepia
Koparanidisová, Helena Pavelková, Ing. Věra Vaverová, Alena
Kuklová, Jiří Kobliha, Violeta Tomaníková, Jozef Šporik, Marie Kurfürstová, Emilie Fiedorová, Bohumil Barbořák, Dagmar
Dostálová, Jiří Gross, Jitka Blažková, Božena Kurfürstová, Marie
Gavendová, Eva Lošťáková, Jitka Grigierová, Jaroslav Paciorek,
Vlasta Klegová, Katarína Kaštovská, Marie Pícová, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Věra Junášková, Zdeněk Adamík, Alena
Hlavíková, Jiřina Vrbová, Štefanie Bilková, Marcel Volný, Dana
Trnavská, Radomír Hrubý, Pavlína Fialová
Jubilantům v měsíci listopadu 2014
František Václavík, Božena Šaňáková, Olga Nádvorníková,
MVDr. Karel Galuszka, Renata Placková, Anna Parchavá, Marta
Vyhlídalová, Ludmila Koudelková, Marcela Peksová, Anna Hájková, Anna Ivanovová, Marie Kuřecová, Ivana Večerková, Antonín Menzel, Marie Pokutová, Libor Navrátilík, Jan Chovaniok,
Ludmila Syrová, Karel Cyprich, Ludmila Činčurová, Růžena Marie Tillová, Mgr. Dagmar Vopelková, Vlasta Bohačíková, Lubomír Funk, Martina Melicharová, František Jahoda, Marie Dvořáková, Hilda Šimčíková, Jaroslav Kurečka, Růžena Vankátová
Jubilantům v měsíci prosinci 2014
Marie Musialková, Pavel Hanuš, Františka Jančíková, Radmila Petříková, Josef Kutý, Lubomír Grečnar, František Trnavský,
Olga Sedlářová, Marie Hudečková, Josef Olexa, Dana Kuřecová,
Josef Kolner, Augusta Vařejková, Milada Michailidisová, Antonín Titz, Eva Tomanová, Ludmila Tomancová, Růžena Čížková,
Alžběta Vopelková, Eduard Višňovský, Blažena Wendová, Vladimír Hrabal, Eva Foldynová, Naděžda Dunková, Dušan Kalaš,
Zuzana Maršálková, Anežka Cárdová, Hana Valičková, Alžběta
Maňáková, Hana Řídká, Božena Frančáková

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic v měsíci:
únoru 2014
Julie Vraspírová

březnu 2014
Amálie Kadlíková

dubnu 2014
Damien Strnad
Tea Buriánová

květnu 2014
Adam Koraba
Robert Šigut
Jaroslav Michek
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červnu 2014
červenci 2014
Zdeněk Boháč
Nela Antonová
Michael Zapletal
Veronika Přibylová
Jaromír Coufal
Simona Ondráková

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

LEWISIE – Zdravotnické potřeby, Nám. ČSA 16
Po – Pá
8:30 – 12:00 13:30–16:30
So
9:00 – 11:00

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

ČMSS, a. s.(Liška), Telefon 605 765 541
Česká pojišťovna, a. s., Oldřich Zelinka, Tel.: 603 779 775
Kontaktní místo: Prodejna Klenoty Alice Zelinková
Zubní pohotovost Krnov
Sobota a Neděle
8.00 – 12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Út
8.00 – 12.00 tel. 554 690 518

TUTY potraviny, Ulice Míru 128
Pondělí
6.30 – 18.00
Úterý
6.30 – 18.00
Středa
6.30 – 18.00
Čtvrtek
6.30 – 18.00
Pátek
6.30 – 18.00
Sobota
6.30 – 12.00
Neděle
7.00 – 11.00
Sběrný dvůr, Tel. : 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz : od 1.4. do 31.10.
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 8:00 hod – 12:00 hod

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

Rychlá záchranná služba 112 nebo 155

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

Uzávěrka příštího čísla 28. 2. 2015.
Vydává Město Město Albrechtice. Odpovědný redaktor Dagmar Horáková tel. 554 652 637, e - mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice. cz.
Jazykový redaktor Zdenka Šlagorová, člen redakční rady Ing. Jitka Hanusová tel. 777 781 901, mistostarosta@mesto - albrechtice. cz.
Náklad 1450 ks. Neprodejné. Sazba, tisk: RETIS GROUP s. r. o., Nádražní 2, Krnov, www. retisgroup. cz.
— 20 —

