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Vážení spoluobčané,
sotva jsme se vzpamatovali z letošní nekonečně dlouhé zimy,
přišlo jaro, které snad ani jarem nebylo, jen sněhové vločky pozvolna přešly v dešťové kapky a jen malinko se oteplilo. Musíme
tedy doufat, že alespoň léto se vydaří a užijeme si sluníčka více
než doposud.
Na jarní práce a úklid se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem
práce v Bruntále, který poskytl dotaci na mzdové prostředky, vytvořit v rámci veřejně prospěšných prací 15 nových pracovních
míst. Zájem o tyto pracovní pozice byl ovšem několinásobně větší
a mnozí se spoléhali na to, že je město zaměstná, bohužel obec
v tomto ohledu neplní úlohu sociálního zařízení, od toho je zde
stát, proto jsme nemohli všechny zájemce uspokojit.
V dubnu dostali naši zaměstnanci dalšího pomocníka pořízeného z Operačního programu životního prostředí s dotací, která
dosáhla výše 90%. Jedná se o univerzální vozidlo značky Magma
osazeného výměnnou zametací nástavbou. V rámci projektu byla
pořízena cisternová nástavba s čisticí lištou a dále lze vozidlo přestavět na třístranný sklápěč. Sami vidíte, že se stále více snažíme
město udržovat a uklízet jako správný hospodář a tak by se měl
chovat i každý občan či návštěvník našeho města.
Nejvíce nás však trápí nezodpovědní majitelé psů, kteří nejsou
schopni uklidit exkrementy, které jejich miláčci trousí po našem
okolí, chodnících, cestách a trávě. Vadí to nejen mně a dalším
občanům města, a proto z jejich podnětu byla tato situace už
řešena i na veřejném zasedání zastupitelstva města. Pro zlepšení této situace budou jako první krok instalovány na vybraných
místech koše se sáčky na psí exkrementy a na některá místa bude
zákaz vstupu čtyřnohým miláčkům. Jedná se především o dětské

hřiště na Nádražní ulici, travnatou plochu okolo mateřské školy
a park Bedřicha Smetany . Tyto části jsou nejvíce využívány k radovánkám našich dětí, které jsou také nejvíce náchylné různým
infekcím a chorobám, je tedy naší povinností je chránit. Pokud
ani tato opatření nebudou účinná, budeme nuceni přistoupit
k razantnímu zvýšení poplatků za psy v takové míře, abychom
pokryli mzdu pracovníka, jenž bude chodit a uklízet to, čím „Vy
nezodpovědní“ znepříjemňujete život ostatním.
Během léta budeme instalovat monitorovací kamerový systém,
který by také mohl napomoci ke zlepšení pořádku a zamezit narůstajícímu ničení soukromého a obecního majetku. Velmi dobrou zprávou je, že po mnohaletém snažení se konečně podařilo
získat dotaci na revitalizaci našeho rybníka Celňák. Projekt je
taktéž podpořen z Operačního programu životního prostředí,
celkové náklady jsou odhadovány na cca 16 mil. Kč a dotace činí
70% z uznatelných nákladů. Dojde k celkovému odtěžení sedimentů s odhadovaným množstvím 50 tis. kubíků, opravě hráze,
vtokových, výpustných a bezpečnostních objektů. V současné
době probíhá vypouštění rybníka. Během léta by měla nádrž postupně vysychat a pokud bude vše probíhat dle harmonogramu
a počasí nám to dovolí, na podzim začneme se stavbou.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidnou dovolenou, dětem
příjemné a hlavně slunné prázdniny, abychom všichni načerpali
novou pozitivní energii do druhé poloviny roku.
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Luděk Volek,
starosta

Informace ze zastupitelstva města
24. zasedání zastupitelstva dne 24. dubna 2013:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,-Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2013
- Smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem vybudování cyklostezky mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, a Obcí Třemešná, Třemešná 304, Třemešná
- financování akce: „Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení v historické budově ZŠ“ dle skutečně vysoutěžené ceny
a souvisejících výdajů (dozory) s tím, že celá akce bude financována z investičního fondu ZŠ. V případě nedostatku
finančních zdrojů ve fondu ZŠ bude poskytnuta z rozpočtu
města návratná fin. výpomoc, která bude splatná do konce
roku 2013.
- neúčast města Město Albrechtice v I. kole veřejné dražby
o dům na nám. ČSA čp. 23, v Městě Albrechticích na pozemku p.č. 1315 a pozemek par.č. 1315 za vyvolávací cenu
1,265.000,-Kč.
- vyřazení pojízdné dílny V3S, IČ: 101554, z důvodu opotřebení, likvidace prodejem do sběrny.
25. zasedání zastupitelstva dne 22. května 2013:

-

-

-

Kokeše 1057, Hulín, IČ:87856778 na administraci projektu
včetně ZVA, a to dle požadavků a pokynů OPŽP akce: „Revitalizace retenční nádrže Celňák“
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
Město Albrechtice a Ing. Ivanou Jurečkovou – IDIZ, Tyršova 7, Opava na komplexní organizační a věcné zajištění
zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci: „Revitalizace retenční nádrže
Celňák“
poplatek za odpad ukládaný na Sběrném dvoře ul. Hašlerova
32, Město Albrechtice pod kódem 170904 a směsný stavební
a demoliční odpad neuvedený pod kódem 170901, 170902,
170903 za jednotnou částkou 100,-Kč včetně DPH za přívěsný vozík/na č.p. za RD nebo bytovou jednotku za rok s platností od 1.6.2013
poskytnutí grantů v sociální oblasti těmto žadatelům:
Slezská diakonie, sociální asistence
- 20 000,-Kč
Slezská diakonie, nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
- 60 000,-Kč
Slezská diakonie, ARCHA, chráněné bydlení - 6 000,-Kč

zastupitelstvo města neschválilo:
- poskytnutí grantů v sociální oblasti těmto žadatelům:
Slezské diakonii - dobrovolnické centrum
MANEMI o.p.s., - Dům dobré vůle Žáry

zastupitelstvo města schválilo:
- smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
Město Albrechtice a Ing. Ladislavem Malůškem, Františka

Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Posilující vrt pro Město Albrechtice – práce finišují
Ano, je to tak. Práce na připojení nového vrtu na veřejný vodovod jsou před dokončením a možná, když budete číst tyto řádky
Zpravodaje, bude již nový vrt připojen na vodovodní řad a zásobovat občany pitnou vodou. Co vše tomu předcházelo?
Firma Ing.Petra Ulahela z Úvalna zajistila v průběhu měsíců
srpna až listopadu roku 2012 zpracování projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentaci k provedení průzkumného vrtu, vlastní realizaci průzkumného vrtu,
a to včetně všech rozborů, čerpacích zkoušek a závěrečných zpráv.
Nový vrt „V6B“ je hluboký 69m, vystrojen výpažnicí z PVC
o průměru 225mm. Maximální vydatnost vrtu, při hloubce čerpadla v 35m, se pohybuje od 8 – 9 litrů za vteřinu. Stavební povolení na úpravu zhlaví vrtu a jeho připojení na veřejný vodovod
včetně povolení nakládání s vodami bylo vydáno Městským úřadem v Krnově v únoru 2013. Následně proběhlo výběrové řízení
na dodavatele stavebního díla, které vyhrála firma Christos Liolios z Holčovic za cenu 739 000,-Kč bez DPH. Koncem dubna 2013
bylo firmě předáno staveniště a mohly započít stavební práce.
Jednalo se o vybudování manipulační betonové šachty o vnitřních rozměrech 3,0 x 2,1 a světlé výšce 2,0m, která je částečně
zapuštěna pod terén do země a je umístěna nad vlastním zhlaví
vrtu. Vstup do manipulační šachty je zajištěn přes litinový poklop
s žebříkem. Přes druhý litinový poklop, osazený v protilehlém
rohu stropu šachty, bude umožněno případné vytažení čerpadla
z vrtu k zajištění jeho opravy nebo výměny. Do vrtu je spuštěno
čerpadlo s příslušným ovládáním hladin a armaturami. Součástí
stavby je samozřejmě vodovodní přípojka o délce 38m, která je
napojena na stávající výtlačný řad vedoucí na úpravnu vody a dále
rozvody elektro silnoproudu a slaboproudu. Celý systém řízení
čerpání vody z vrtů „V6A“ a „V6B“ je dálkově ovládán z úpravny
vody přes počítač se záložním zdrojem a programovým vybavením, které jsou taktéž součástí dodávky stavebního díla. Celkové
náklady na stavbu dosahují částky 1.600.000,- Kč bez DPH.

Na realizaci posilujícího zdroje pitné vody byla městu Město
Albrechtice schválena dotace z Moravskoslezského kraje ve výši
1.600.000,-Kč. Ke konečnému vyúčtování dotace dojde do konce
srpna 2013, kdy se bude rozhodovat o celkové výši přiznaných
finančních prostředků, které budou městu nakonec nenávratně
poskytnuty. I tak se bude jednat, ze strany Moravskoslezského
kraje, o velmi významnou finanční výpomoc našemu městu.
Realizací nového posilujícího zdroje pitné vody a jeho uvedením do provozu dokončí město Město Albrechtice jednu z dalších
kapitol k zajištění kvalitní pitné vody pro své občany.
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Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1.června. U této
příležitosti město Město Albrechtice připravilo pro malé i velké
bohatý program. Moderování celého odpoledne se zhostil Roman
Pastorek známý z pořadu pro děti „ Bludiště“. Odpolední program zahájily děti ZUŠ, MŠ a žáci ZŠ. Kouzelnické umění představil kouzelník „ Don Carlos“, kde se i naše děti učily kouzla.
Orientální tance nám představily tanečnice z Olomouce.
Pro děti byly připraveny různé hry, jako např.skákání v pytlích, skákací hrad. Proběhla prezentace hasičské techniky. Počasí
nám v letošní roce nepřálo, ale i tak se akce zúčastnilo hodně dětí.
Vrcholem zábavného odpoledne se stalo vystoupení zpěváka Marka Ztraceného, který se již od dětství věnuje hře na klavír a skládání hudby. Díky svému talentu vystudoval skladbu
na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V roce 2008 získal v soutěži Český slavík ocenění Objev roku. Po skončení koncertu se
uskutečnila autogramiáda a fotografování se zpěvákem. Celý den byl zakončen večerní diskotékou s DJ Romanem Pastorkem.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci dne a také poděkování patří vám všem, kdo jste nás přišli podpořit svou
účastí. Také děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou či dárkem.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Jubilanti
V měsíci květnu proběhlo setkání s jubilanty. Na tato setkání
jsou zváni občané ČR s trvalým pobytem na území našeho města.
(Občané vedení v evidenci matričního úřadu v Městě Albrechticích.) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR nejsou
evidováni na místním matričním úřadě.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka
V rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
Albrechticka byla na jednáních
pracovních skupin vytvořena metodika monitoringu, metodika
aktualizace střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Albrechticka a tyto metodiky byly poté
schváleny řídící skupinou. Členové pracovních skupin momentálně
pracují na tvorbě SWOT analýzy
stávajícího zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb Albrechticka, která bude podkladem k tvorbě metodiky zapojování veřejnosti.
Řídící skupina jmenovala monitorovací tým, jehož úkolem
bude provádět plánované monitorovací návštěvy u poskytovatelů nebo uživatelů sociálních služeb. Průběžný monitoring
aktivit 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb probíhá v pracovních skupinách.
Dne 01. 06. 2013 se v parku B. Smetany v Městě Albrechticích konal za účasti poskytovatelů sociálních služeb již 5.
ročník Dne sociálních služeb, který byl jako každý rok spojen
s oslavou Mezinárodního dne dětí. Po celé odpoledne probíha-

la prezentace poskytovatelů sociálních služeb, nechybělo losování drobných dárků. I přes nepřízeň počasí děkujeme všem,
kdo se přišli za námi podívat a podpořili nás svou účastí.

—3—

Lucie Zavadilová,
koordinátor SPRSS Albrechticka

Přírodní koutek v mateřské škole
Ze získaného projektu EVVO 2011/2012 jsme vytvořili v naší mateřské škole koutek
umělého lesa s preparovanými zvířaty. Strom je dub, seřezaný a upravený tak, aby zaplnil
svým kmenem a větvemi celý kout. Zem je vystlaná dubovou kůrou a odštěpky. Na větvích
stromů jsou umístěni ptáci. Spodní části větví jsou bidýlkem pro bažanta a straku, vyšší
patro větví zasedli sojka, drozd a káně lesní. Na nejvyšší větvi dubu se pyšní špaček.
V odštěpcích dubové kůry můžeme zhlédnout zajíce, jezevce, koroptev a postrach našich lesů lišku. Všechna uvedená zvířata vypadají skutečně jako živá. Přírodním koutkem
se naše mateřská škola může pyšnit, koutek je pro děti skvostem nabízejícím kus přírody.
Je uměle osvětlen a dotvořen výtvarnými pracemi dětí z 3. třídy od Sluníčka. Děti pracovaly pod vedením p. učitelky H. Blažkové a J. Měrkové.
Poděkování patří: p. Kmínkovi, stolařství Boháč, firmě p. Caisbergera, p. Lapuníkovi,
p. Maluchovi z preparátorského ateliéru.
Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Úspěšný školní rok 2012/2013
Již léta se kvalifikovaný pedagogický sbor snaží, aby se naše
škola těšila stálému zájmu rodičů i žáků. V letošním roce školu
navštěvuje celkem 352 dětí. Po prázdninách očekáváme, že se počet zvýší na 367. Toto zjištění je pro nás velmi povzbudivé, protože
počet dětí školou povinných v našem regionu stále klesá. Období,
kdy škol přibývalo jako hub po dešti, již minulo. Rodiče však stále
mohou vybírat a zvolit pro svého potomka to nejlepší.
Výuce slouží 16 kmenových, 17 odborných a poloodborných
učeben. Třídy jsou vybaveny dle moderních výukových trendů.
Nechybí ani kvalitní počítačové zázemí a rozsáhlý sportovní areál.
Respektujeme osobnost žáka. Usilujeme o vytváření partnerských
vztahů a přátelské atmosféry. Na druhou stranu vyžadujeme aktivní přístup ke školní práci i dodržování zásad slušného chování.
Jak známo, práce s informačními a komunikačními technologiemi patří k profilujícím činnostem školy. Nepoužíváme je
ke zpestření výuky, ale jako běžnou součást vyučovacích hodin
a dalších doplňkových aktivit. Jako zdroj informací i prostředek
komunikace mezi školou a rodiči. Všichni si již zvykli na elektronickou žákovskou knížku, objednávkový systém školní jídelny
i zveřejňování týdenních výukových plánů pro děti z I. stupně.
Žáci už dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků v mezinárodních soutěžích psaní na počítači. Na mistrovství České republiky ZAV nás skvěle reprezentovala Petra Kociánová, Mirka Musilová, Marie Holubová a Nikola Pobucká.

Na školním webu můžete sledovat aktivity mediálního kroužku, foto a videokroužku. Abychom předvedli, co umíme, účastnili
jsme se i mediálních soutěží. Ve FotoAkademii zabodoval Tomáš
Zemba z 9. A. Obsadil stříbrnou příčku v kategorii Zimní okouzlení. Jeho fotografie Stopy ve sněhu zaujala i Sáru Saudkovou, známou českou fotografku. Již druhým rokem se děti pod vedením
paní učitelky Kateřiny Lozertové učí základům fotografických
dovedností.
V následujících týdnech by se propagační aktivita školy měla
rozšířit o další činnost. Prostřednictvím aplikace TRIOBO chceme poskytovat informace rodičům a žákům přímo do jejich tabletů a chytrých telefonů. Digitální občasník by neměl plnit pouze
funkci alternativního zdroje webu školy. Plátek by měl informovat
o tom, co nás ve škole čeká v následujících týdnech a měsících. Již
brzy se dočkáme prvního čísla.
Školu chápeme rovněž jako místo setkávání, interakce s občany i místními organizacemi. Tradiční ples školy a SRPDŠ se těší
oblibě v širokém okolí. I ten letošní stál za to. Skvělou atmosféru
doplnilo vystoupení orientální tanečnice a show imitátora krále
rock ´n´ rollu, Elvise Presleyho.
Navzdory rozsáhlé volnočasové činnosti nezapomínáme
na primární funkci školy, poskytnutí kvalitního vzdělání. O to
se stará dvacet dva kvalifikovaných pedagogů. V příštím školním
roce přivítáme novou posilu anglického jazyka. Především výuce
angličtiny na prvním stupni se bude věnovat paní učitelka Simona
Martínková.
I letos se mohou naši žáci chlubit skvělými výsledky v přijímacích řízeních na střední školy. Všichni deváťáci byli přijati na školu svých snů. Někteří z nich se dokonce v celkovém hodnocení
uchazečů umístili v první desítce. Na jejich další cestě životem jim
celý pedagogický sbor přeje hodně štěstí. Spokojeni můžeme být
rovněž s výsledky celorepublikových srovnávacích testů žáků pátých a devátých tříd.
Po čtyřiceti letech soustavné práce odchází do důchodu paní
učitelka Hana Macková. Naším přáním je, aby si užila ještě mnoho spokojených let v rodinném kruhu svých nejbližších. Přírodovědné předměty bude od příštího roku vyučovat Miroslava Tupá.
Blíží se prázdniny, čas dovolených a odpočinku. Ten si zaslouží nejen žáci, ale i pracovníci školy. Vždyť právě jejich soustavná
činnost napomáhá utváření pozitivního obrázku naší školy. Ať je
i ten příští školní rok alespoň tak úspěšný jako ten letošní.
Nela Akritidis Čtvrtníčková
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O prázdninách nezapomínejte na děti.
Za požár, který způsobí, hrozí pokuta rodičům
Blíží se prázdniny a i když chcete dny volna využít hlavně
k odpočinku a různým radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžete bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíte věnovat
pozornost vašim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas.
Zákon umožňuje v případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi postihnout odpovědnou osobu pokutou až do výše 25 000 Kč.
Pokud tedy není zbytí a ponecháte děti o prázdninách doma
bez dozoru, odstraňte z jejich dosahu zápalky, svíčky a podobná
lákadla. Důrazně je upozorněte na to, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Rovněž
je poučte, aby při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny elektrické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky a okna a jestli při vycházení z bytu mají v ruce klíče.
Tato základní pravidla neplatí jen pro děti, ale samozřejmě také
pro všechny dospělé. Dodržováním uvedených základních pravidel minimalizujete možnost vzniku požáru a předcházíte tak
případným zraněním nebo usmrcení osob a škodám na majetku.
Prázdniny jsou časem her a odpočinku hlavně venku, v přírodě. K těmto aktivitám často patří příjemná atmosféra u ohniště.
Při rozdělávání ohně ve volné přírodě v letních měsících je nutné
dbát více než kdy jindy základních zásad:
•
oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
•
nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (minimální povolená vzdálenost je 50 m),
•
nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např.
za silného větru nebo extrémního sucha,
•
nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
•
před rozděláním ohně zabezpečit dostatečné množství
vody pro uhašení ohně po opékání nebo v případě rozšíření ohně mimo vyhrazené ohniště. Pokud není v blízkosti žádný vodní zdroj, zabezpečit dostatečnou zásobu
vody z vlastních zdrojů,
•
nenechávat děti, aby si hrály nebo seděly v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
•
do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavnou pyrotechniku, nádoby od sprejů apod.),
•
oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
•
oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody
a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

Samozřejmě zde nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která
na děti o prázdninách čekají, ale jako rodiče byste se měli pokusit
své děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo
zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem. Teplota v autě ponechaném
na přímém slunečním světle může vést k přehřátí a dehydrataci
organismu. Vlivem přehřátí může dojít také k výbuchu plynového zapalovače volně položeného na palubní desce ve vozidle. Rovněž při různých opravách a vylepšeních nejen vozidla, ale také
bytů, domů a chat, je nutné myslet na to, jaké komplikace na vás
v letních měsících při těchto pracích čekají např. při manipulaci
s hořlavými kapalinami je nutné počítat s tím, že vlivem zvýšených teplot dochází k intenzivnějšímu odpařování hořlavých kapalin a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.
V případě, že se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte ihned hasiče na linku
150 nebo 112.
Hasičský záchranný sbor

Neobvyklý dopravní prostředek
Po získané informaci týkající se projíždějících dvou parních
lokomotiv jsem se šla informovat na místní nádraží o přesném
čase průjezdu. Svou otázkou jsem překvapila paní výpravčí, která
vůbec o tomto vlaku nevěděla. Údajně měl vlak přijet z Krnova
přes Albrechtice v 11:53 hod. Vyprávěla jsem dětem o lokomotivách jezdících na páru, čadících do celého okolí. Děti s očekáváním vyběhly na školní zahradu. Najednou však z druhé strany od Třemešné se valil černý dým z krásných dvou obrovských
černých lokomotiv. Působily majestátně a důstojně. Jejich červená
kola byla obrovská, úchvatná. Škoda, že tato krása jen projížděla
Albrechticemi. Než jsem je mohla vyfotit, byly pryč. Ne nadarmo
se těmto lokomotivám říká, a to po plném právu Šlechtičny.
Doufejme, že budeme mít možnost ještě někdy tyto impozantní obrovské Šlechtičny vidět na vlastní oči.
Miroslva Včelná,
učitelka MŠ
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Národní turnaj v přehazované Dřevěnice 2013
Harmonie, příspěvková organizace
Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85
PSČ 794 01
Pracoviště: DOZP Město Albrechtice, Nemocniční 2, 793 95 Město Albrechtice
Ve dnech 7.- 9.června 2013 se uskutečnil v Dřevěnicích nedaleko
Jičína již 18.ročník národního turnaje v přehazované družstev. Naše
družstvo SK Nováci Město Albrechtice tam jelo s velkými ambicemi,
chtěli jsme minimálně obhájit loňské stříbrné medaile, ale protože
jsme měli natrénováno, cílem bylo zase se vrátit k naší zlaté tradici.
Přihlásili jsme se jako tradičně do kategorie unified, kde v jednom
družstvu spolu hrají zdravotně handicapovaní sportovci společně se
svými trenéry – partnery. Letošní rok jsme jeli v této sestavě:
Ivo Chodurek, Ladislav Kantor, František Pěkník, Antonín
Jursa, Radek Jaroš a partneři Josef Svoboda a Miloslav Juráň.
Do Dřevěnic jsme přicestovali již v pátek odpoledne, ubytovali
jsme se v chatkách místního autokempu a trochu si zatrénovali.
Celkem sem přijelo 22 družstev z celé republiky, v naší kategorii
unified bylo přihlášeno 13 družstev. Na poradě trenérů jsme byli
nalosováni do silnější A skupiny, která měla 7 účastníků a B skupina 6 účastníků. To znamenalo, že během víkendu nás čekalo
odehrát celkem 6 zápasů, dle rozlosování 4 v sobotu a 2 v neděli.
Na večeři jsme si opekli párky, pobavili se společně s ostatními
přáteli a těšili se, že už zítra ráno to vše vypukne.
V sobotu ráno se začalo slavnostním zahájením národního přeboru. Všechna družstva nastoupila, byla vyvěšena vlajka
a předneseny sliby závodníků i rozhodčích. I počasí se vcelku
umoudřilo, po celotýdenních deštích nás čekala modrá obloha,
takže sportovní boje mohly začít. Letos nám los celkem vyšel,
protože pro rozehrání nám vyšlo družstvo z Tuchořic, které jsme
porazili lehce 2-0. Pak nás však ji čekal soupeř z nejtěžších, domácí družstvo Žampachu. Po velmi dramatickém průběhu, kdy se
k nám přidalo i štěstí, jsme nakonec zvítězili 2-0 po setech 17:15
a 19:17. Utkání sledovalo velké množství povzbuzujících diváků
a bylo nakonec vybráno jako nejdramatičtější v celém turnaji.
Po tomto boji jsme ještě porazili družstva Milovic a Svitav 2-0
a po dobré večeři jsme se mohli jít připravit na kulturní vrchol
turnaje – oblíbenou diskotéku a ve 22 hod. čekal již tradiční velkolepý ohňostroj.

V neděli ráno nás ještě čekaly 2 zápasy s nebezpečnými soupeři. Nejdříve jsme porazili loňské medailisty z Ostravy 2-0 a pak
nás čekal dosud neporažený celek z Ledců. Byl to boj od začátku
do konce, 1.set jsme vyhráli my, 2.soupeř a tak musel rozhodnout
až 3.set. Soupeř ještě v závěru vedl 13:9, ale my jsme zabojovali a strhli vítězství na svou stranu v poměru 15:13. Mohla vypuknout obrovská radost všech členů našeho družstva, protože
1.místo a zlaté medaile nám již nemohl nikdo vzít. S velkou radostí jsme tak mohli očekávat slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků. Stali jsme se mistry republiky v přehazované pro
rok 2013 a mohli tak opět odjíždět z Dřevěnic jako vítězové s dobrým pocitem. Závěrem je potřeba poděkovat všem členům našeho
družstva za příkladnou bojovnost a popřát jim podobné úspěchy
i v dalších sportovních turnajích, které jsou ještě před námi.
Mgr. Miloslav Juráň

Činnost klubu důchodců v Hynčicích v roce 2013
Také v letošním roce díky finančnímu grantu z rozpočtu města můžeme úspěšně prožívat aktivity v našem klubu.
Pravidelně se jednou měsíčně scházíme v klubovní místnosti, kterou si sami udržujeme a zdobíme a vytváříme si zde místo
přátelské pohody.
Na setkáních plánujeme společné akce a snažíme se, aby se zapojilo co nejvíce členů. Většina z nás má řadu zdravotních potíží,
či pohybová omezení, která mnohdy nedovolí účastnit se např.
zájezdů.
Shodli jsme se, že nám všem mnohem více vyhovuje opakovaný pobyt v bazénovém komplexu Karlova Studánka. Ideální je
termální voda s teplotou kolem 33 stupňů, využíváme masážní
trysky, perličková lehátka pod vodní hladinou i sauny.
Nezapomínáme ani na sportovní činnost. Několikrát do roka
chodíme na bowling, kde dochází mezi námi ke skutečnému
sportovnímu klání.

Opakovaně mezi nás zavítá paní Ing. Rousová, aby nás seznámila s novinkami v sociální oblasti a poradenské službě.
Většina členů zahradničí, předáváme si zkušenosti i z chovu
domácích zvířat.
V neposlední řadě se můžeme pochlubit i uměleckými sklony
některých našich členů. Paní Bohunka Lipová je po celém okolí
známá svými výrobky z pediku. Předvedla nám pletení nejjednoduššího košíku a my jsme mohli jen obdivovat její zručnost a píli.
Před velikonocemi pan Karel Kubík upletl každému muži obrovský karabáč a sklidil náš upřímný dík.
Klub důchodců v Hynčicích je společenství aktivních lidí, kterým je spolu dobře.
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Marie Vitásková

Co dělají zahrádkáři?
Objektivní skutečnosti nám letos nepřejí – dlouhá zima, pak
zase velké mokro a poté období veder. Přesto však, jak už bylo
na tomto místě několikrát řečeno, zahrádkáři jsou od přírody
optimisté a nevzdávají se. Stále se plahočí na svých pozemcích
a doufají, že se přece jen něco urodí.
Na začátku května jsme uspořádali zájezd na zahrádkářskou
výstavu do Kroměříže. Výstaviště je nové, pásma zeleně se teprve formují, ale viděli jsme výstavu narcisů a také tulipánů, mohli

jsme si koupit sazenice keřů, stromů, květin i zeleniny, byla možnost posedět a občerstvit se. Po poledni jsme navštívili světově
proslulou Květnou zahradu. Počasí nám mimořádně přálo a přesto, že je to do Kroměříže poměrně daleko, více než čtyřicet účastníků bylo se zájezdem spokojeno.
Za výbor ZO ČZS : Zdenka Šlagorová

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu pokračuje i letos ve snaze občany města aktivizovat a vyhlašuje soutěž

ROZKVETLÉ

MĚSTO

Budou hodnocena okna, balkony, terasy a předzahrádky. Soutěž bude uzavřena koncem srpna
a výsledky budou stejně jako v minulých letech oznámeny v září během výstavy výpěstků, kterou připravujeme.
Vyzýváme všechny občany, aby o své aktivní nebo pasivní účasti v soutěži i na výstavě uvažovali.
Těšíme se na spolupráci a rádi ve svém středu přivítáme zvláště mladé pěstitele.

Golf club Nové Rudíkovy
Golf club Nové Rudíkovy v Městě Albrechticích vznikl v roce
2012 z nadšení místních obyvatel. Organizace nese pojmenování podle prvního turnaje „Rudíkovská jamka“ odehraného v roce
2011, kde se sešlo již prvních 19 místních nadšenců tohoto sportu. Právě překvapivý zájem o účast místních na tomto turnaji dal
v pohyb iniciativu dalšího rozvoje golfu na Albrechticku. Klub sídlí
v budově na Zámecké ulici ve Městě Albrechticích, kde se nachází vnitřní golfové hřiště s pěti jamkami, prostory pro nácvik švihu
a klubový bar. V srpnu 2013 se plánuje otevření venkovního hřiště

vedle rybníka na Kačárnách, kde golf club nabídne hráčům několik
prvních jamek, vodní překážky i tvarované bankry pro hru z písku.
Pravidelně pořádané turnaje pro veřejnost, konání firemních i soukromých akcí a možnost půjčení golfového vybavení jsou samozřejmostí, které golf club nabízí. Aktuální informace o dění a přehled
aktivit si můžete najít na klubových stránkách www.gcnr.cz nebo
také na Facebooku pod názvem GolfClubNovéRudíkovyOS.
Jan Metzl

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Turistický oddíl
Turistický oddíl na rozdíl od ostatních oddílů nesoutěží
o branky, body, sekundy, nám jde o zdolávání kilometrů, nadmořských výšek a poznávání přírodních a kulturních krás s cílem
posilování fyzického zdraví a psychické pohody turistů.
Turistika vstoupila letošním rokem již do 7. roku činnosti
a podle stálého zájmu i do podvědomí albrechtické veřejnosti.
O tom svědčí několik konkrétních výsledků uvedených ve zprávě
o činnosti z valné hromady, a tak mi dovolte malou retrospektivu
za rok 2012.
1. Členská základna se ustálila na 105 členech.
2. Všichni členové mají zaplaceny členské příspěvky = celkem
19.400,- Kč.
3. Počet turistických akcí za rok 2012: 18 s celkovým počtem ušlých km – 181. A je nutno vysoko ocenit, že si turisti na dopravu při akcích finančn přispívají. Za rok 2012 to
představuje 15.300,-Kč.
Pro zajímavost vás seznámím s plánem činnosti na druhou
polovinu roku 2013.(Viz.příloha)
4. Ostatní činnost. – vysoko si ceníme, že se turistický oddíl
angažuje ve společenském životě M.Albrechtic. Byl iniciátorem vzniku Naučné stezky „ Dubí vrch“ spolu s hlavním
sponzorem akce LČR, zastoupeným správcem Ing. V.Závodným, Ing. M.Košuličem a Ing. I.Rollerem, ZŠ zastoupenou řed. školy Mgr. K. Knappem a dál panem V.Šiškou
prac. ochr. ŽP. Stezka je k dispozici albrechtické veřejnosti
k pěkným vycházkám přírodou s výhledy na M.Al-ce a Holčovické údolí. Škoda, že krátce po otevření bylo poničeno

některé vybavení a dokonce úvodní odpočívka byla odcizena. Další iniciativou je obnovení Křížové cesty od koupaliště
na Poutní horu s řadou odpočinkových a výhledových míst
včetně úpravy studny na hradišti Lungsland nad Burkvízem. Tato cesta bude otevřena v závěru tohoto roku anebo
v květnu 2014 při poutním výšlapu ke Kapličce včetně uvedení Truverské mše. Rovněž zde je nutné poděkovat sponzorovi LČR a stavební společnosti p. J. Metzla za provedené
odborné práce. Rovněž si vážíme spolupráce s mysliveckým
sdružením Oldřich při společných akcích pro veřejnost. Je
to Novoroční výšlap na chatu Anna, kterého se účastní vždy
více jak 300 zájemců a dál pak je to „Dětský den“ při akci
„Pasování nových členů TO“ a oceňování turistických výsledků, vždy 3.sobotu v květnu rovněž na chatě Anna.
Z této dílčí zprávy je patrné, že turistika má ve veřejném životě
Města Albrechtic své místo, a proto patří všem turistům, organizátorům a sponzorům upřímné poděkování a ze strany městského úřadu i určitou pozornost a finanční podporu, za kterou již
předem děkujeme.
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„Turistice zdar“.
Výbor turistického oddílu TJ Město Albrechtice
„Albrechtický puchýř“
Ing. J. Jiřík

Plán akcí turistického oddílu na druhou polovinu roku 2013
Poř.č.:

Měsíc – datum:

Název akce:

cca km:

9/

Červenec: 13.7.

Radhošť – Mamněnka – Pustevny – kaple B

11

10/

27.7.

Česká ves -Čertovy kameny-Jeseník B

12

11/

Srpen: 10.8.

Masiv Orlíku – Sokolí hora - Medvědí horaB

12

12/

24.8.

Javoříčko – Jeskyně –okolí. B

13

13/

Září: 7.9.

Lipová - Lesní bar. B

10

14/

21.9.

Jelení – Bellama – valná hromada B

6 + 11

15/

Říjen: 5.10.

Čevenohorské sedlo – Suchý vrch. B

12

16/

19.10.

Volný termín

17/

Listopad: 9.11.

M.Al-ce-Dubí vrch- Došlapná –Mrazík

11

Poznámka: Délka tras je orientační, upřesnění bude vždy na pozvánce na kabelovce a na plakátech. Tučně označené akce jsou
každoroční.
Náhradní akce: Bohušov-Liptáň. Andělská hora-M.Morávka. Bouzov –okolí.
Ing. J. Jiřík

Slet čarodějnic s hopsalínem se vydařil
Dubnové odpoledne plné písniček a her si užili nejen nejmenší členové TJ, ale i jejich rodiče. V tělocvičně se totiž
konal sraz všech čarodějnic a čarodějů.
Vyrazili si ve svých strašidelných převlecích, aby se naučili nová kouzla, zaklínadla a hlavně, aby změřili své síly
v čarování a zručnosti. Při práci jim pomáhal Hopsalín, který si pro děti připravil spoustu netradičních soutěží, tanečků a písniček.
Z návštěvy bublinkového ostrova i vyčarovaného zvířátka z balónku měl každý čaroděj i čarodějnice velkou radost.
Regína Hajná,
oddíl cvičení rodičů s dětmi
Akce dotovaná z grantu MÚ 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. To platí o celku mužů i žáků, kteří se do bojů zapojili letos
vůbec poprvé. Na obou frontách jsme odehráli spoustu důležitých a dramatických bitev s chvílemi radosti z vítězství 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 několika nezdařilých sezónách se
nám letos opravdu vedlo. Ihned od počátku sezóny 3. Opavské
florbalové ligy okresního přeboru jsme se drželi v popředí tabulky. Důležité bylo, že jsme dokázali pravidelně bodovat a držet si
tak stále šanci na postup. V posledním kole jsme navíc dokázali
v závěru zápasu vsítit gól, který definitivně rozhodl o našem postupu do 2. ligy. Radost byla opravdu veliká, dá se říct, že se jedná o jeden z nejlepších výsledků, kterého jsme v historii našeho
týmu dosáhli. Musíme se dále svědomitě a důkladně připravovat,

neboť nás jistě nečeká nic lehkého. Hráči žákovského družstva letos střídali povedené výsledky s těmi špatnými. Je to zapříčiněno
hlavně jejich nezkušeností se soutěžními zápasy. I přes počáteční
obtíže jsme si po příchodu do Okresní florbalové ligy žáků dokázali získat respekt soupeřů a zařadili se mezi týmy s ambicemi
hrát o čelo tabulky. Na průběžném umístění (4. příčka v tabulce)
se již nemůže nic změnit ani v posledním hracím kole. Věříme, že
i nadále budeme mít dostatek sil k výchově mladých florbalových
nadějí. 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.
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Jan Šperl

Piráti našli poklad!!!
Ve středu 22. května se v tělocvičně setkali malí piráti. Změřili
své síly v různých netradičních disciplínách, které pro ně vymyslel jejich kamarád Sandokan. Souboj, lovení rybiček, střelba, překážková dráha, získávání zlatých kroužků nebo jízda na speciálních lodích, to vše museli malí piráti překonat, aby se jim pomocí
mapky podařilo najít poklad. Pirátským pozdravem se rozloučili
a odpluli na svých lodích (domů).
Regína Hajná,
oddíl cvičení rodičů s dětmi

Akce dotovaná z grantu MÚ Město Albrechtice

FK AVÍZO Město Albrechtice
Úvod jarní sezóny se bohužel, díky nepřízni
počasí, nesl v duchu několika odkladů rozlosovaných utkání. To se dotklo všech našich týmů.
Další menší komplikací, byla rekonstrukce kabin. Členové výboru měli plné ruce práce vždy
jednotlivé zápasy zorganizovat tak, aby vše proběhlo hladce a hlavně dle platných regulí. Nicméně „bojové“ podmínky byly vždy bravurně zvládnuty, dočkali
jsme se dokončení rekonstrukce a 25. 5. 2013 se mohli návštěvníci
akce „Den s fotbalem“, resp. „Město se baví“, seznámit již s velmi pěknými prostory kabin. Za to patří velké poděkování městu
Město Albrechtice a firmě, která rekonstrukci prováděla, firmě
p. Kamila Lovase. V souvislosti s ukončením celé rekonstrukce
uspořádal FK Avízo již zmiňovaný Den s fotbalem. Program byl
celý den velmi bohatý, každý si mohl najít něco zajímavého –
např. exibice mistra světa s dlouhými biči, ukázka výcviku psů
Policie ČR, zhlédnout Elvise Presleyho z Krnova, ohnivou show,
ale hlavně fotbalový turnaj místních firem. Z celkového počtu 9
družstev bylo umístění následující:
1.
Policie ČR – oddělení M. Albrechtice
2.
Bosch Termotechnika
3.
KLM – Kamil Lovas
4.
Autozam Z. Baláše
5.
OFS Bruntál
6.
Výbor FK Avízo + trenéři
7.
Taylor – stavební, s.r.o.
8.
f.Venda – Caisberger
9.
MěÚ Město Albrechtice
Do konce jarních soutěží, zbývá jen
několik málo utkání. V I. B třídě jsou
naši muži „A“ v tabulce na 6.místě s 32
body, což nám již zajišťuje udržení v této
soutěži i pro další období. Gólově se
v „A“ nejvíce prosadil Holčák s 8 góly.
Muži „B“, hrající III. třídu, kterým
vydatně brankově pomáhá K.Caisberger s 10 góly, jsou na 5. příčce s 39 body.
V KS dorostu naši hoši obsazují
4.místo s 33 body a trenér R.Kala st. má
v týmu střelce 9 branek – Valíka.
Velmi dobře si vedou v KP starší žáci
pod vedením M. Lhotky a M. Grygara,
které zdobí 2. místo s 54 body, brankově si nejlépe vede Hrabovský s 8 brankami.

Mladší žáci nezačali v KP zrovna úspěšně, ale utkáním ve Vratimově nastal zlom. Hra dostala jakoby nový náboj a 10. příčka
s 19 body je toho důkazem. Se 7 góly týmu pomohl Vajdík.
V neposlední řadě jsou zde naši nejmladší fotbalisti – naše
přípravka. Zaslouží si nejen od trenéra P.Kmínka velký obdiv,
protože 2. místo v okresní soutěži s 27 body je velmi nadějným
náznakem, že mládež je na vysoké úrovni, na což je náš FK hrdý.
V přípravce je doposud nejlepším střelcem Hvížď se 14 brankami.
Za zmínku stojí také již 40. ročník fotbalového turnaje „Štít
Albrechtic“, do kterého je náš FK přihlášen a také již po losování obsazen ve skupině B společně s Albrechticemi nad Orlicí,
Albrechticemi u Lanškrouna a Albrechticemi nad Vltavou. Toto
klání se uskuteční 22. 6. 2013 v Albrechticích u Českého Těšína.
V souvislosti s tímto ročníkem, také proběhne volba nového stálého výboru „Štítu Albrechtic“. Za náš klub a naše město je nominován p. Roman Boček, který střídá ve „stráži“ po 40 letech
odstoupivšího, zasloužilého dlouholetého člena stalého výboru
„Štítu Albrechtic“, pana Josefa Zikla, který si zaslouží od nás všech
obrovský obdiv a poklonu a také poděkování za příkladnou reprezentaci nejen našeho FK, ale hlavně města Město Albrechtice.
Závěrem chceme poděkovat městu Město Albrechtice a všem
našim sponzorům za podporu, fanouškům za jejich přízeň a přejeme krásné nadcházející letní dny.
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Miroslav Olejniczak,
sekretář

Připravujeme vznik klubovny pro rizikovou skupinu dětí a mládeže
V září 2013 začnou na Albrechticku působit sociální pracovníci pro děti a mládež. Budou se pohybovat po celém regionu,
jelikož vedle provozu kluboven se počítá také s terénní prací, to je
přímo v ulicích, či na hřištích v každé z devíti obcí Albrechticka.
Klubovny mají vzniknout v obcích, kde jsou školy, to je v Městě
Albrechticích, Holčovicích, Jindřichově a Třemešné. Klubovny
budou otevřeny v odpoledních hodinách jednou až dvakrát týdně
v každé obci.
Vznik této sociální služby registrované jako nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež podpořila zastupitelstva všech devíti
obcí Albrechticka schválením Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na léta 2012 – 2016. V rámci přípravných prací již proběhlo výběrové řízení na poskytovatele služby.
Výběrová komise ve veřejném poptávkovém řízení vybrala organizaci Slezská diakonie.
Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která působí
na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické
augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. Dnes
Slezská diakonie zaměstnává téměř 450 zaměstnanců a poskytuje
94 sociálních služeb pro více než 4 500 klientů.
Slezská diakonie provozuje na Albrechticku službu Sociální
asistence pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a ranou
péči MATANA pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami.
Slezská diakonie je registrovaným poskytovatelem sociálních slu-

žeb a také pověřenou osobou pro výkon sociálně právní ochrany
dětí.
Sociální pracovníci nízkoprahového zařízení tady budou zejména pro neorganizované děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které
se vyhýbají standardní institucionální pomoci, nebo ji aktivně nevyhledávají. Budou je doprovázet v obtížných životních situacích,
ve kterých se děti a mládež složitě nebo těžce orientují a potřebují
radu, pomoc, kterou jim nejsou schopni nebo ochotni poskytnout
jejich blízcí. Může jít o často podceňované problémy související
s krizovým obdobím dospívání, hledání a budování vlastní identity v době neustále se zvyšujících nároků na děti a mladé lidi ze
strany společnosti, problematické vztahy k vrstevníkům, problémy ústící z rozpadu rodiny, obtíže ve škole, šikana, zanedbávání,
zneužívání nebo týrání v rodině nebo mimo ni a další složité události v rodině, škole i mezi vrstevníky.
V nejbližším období budou pracovníci Slezské diakonie zpracovávat projektové žádosti na Moravskoslezský kraj a nadace, aby
získali finanční prostředky na provoz zařízení od září 2013. Moravskoslezský kraj však již při podání projektové žádosti vyžaduje
příslib obcí o spolufinancování. Proto jedním z nejbližších kroků
bude vyjednávání s obcemi a jejich zastupitelstvy o konkrétní finanční podpoře projektu, kterému vyslovily politickou podporu
v procesu střednědobého plánování sociálních služeb.
Zuzana Hazan

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci 2013
Růžena Zlámalíková, Rudolf Jantoš, Marie Dohnalová, Ivo
Skopal, Vlasta Polachová, Vítězslav Hudeček, Eva Lysoňková,
Olga Moravcová, Jindřiška Hýžová, Ivana Adamčíková, Milada
Lysoňková, Mária Mrkvová, Anna Kunická, Jindřiška Sedláčková, Ing. Pavel Honajzer, Radovan Václavík, Jiří Mader, Marcela
Zátopková, Ludmila Koleňáková, Drahomíra Tichavská, Božena Hradilová, Ludmila Žáková, Josef Tomášek, Anna Kozáková, Miluše Blahutová, Milan Vasiliadis, Jan Kmínek, Jaroslav
Řeha, Františka Graňáková, Vlastimil Kutý, Vladimír Hlaváček,
Ing. Jiří Neuwirth, Petr Ferdinand
Jubilantům v měsíci srpnu 2013
Štěpánka Perdulová, Antonín Mrkva, Marie Pilecká, Anna
Mahnová, Luboslav Kadlík, Jozef Lapšanský, Leoš Hanzlík, Zdeněk Drahokoupil, František Lakomý, Helena Vojáčková, Jan Poráň, Kateřina Salichová, Milena Štěpánková, Věra Vintrochová,
Eliška Křištofová, Marie Moravcová, Lubomír Klega, PhMr. Jiří
Kutálek, Kateřina Raptisová, Miroslava Hakenová, Helena Kaperová, Margita Musilová, Marie Pennová, Marie Římanová, Milan
Blaťák, Věra Sedláková, Pavel, Ircing, Marie Demjanovičová, Jaroslav Žák
Jubilantům v měsíci září 2013
Anna Zápalková, Emil Jurašík, Marie Santariusová, Františka
Tkadlečková, Vítězslava Paulisová, Ing. Roman Václavík, Václav
Svoboda, Jaroslav Tesár, Anežka Olejniczaková, Josef Psota, Jaroslav Palůch, Jana László, Naděžda Grobařová, Jan Šulek, Ladislav
Kovařík, Eva Rozsívalová, Ludmila Blahutová, Lenka Šupáková,
Ing. Vlastimil Sedláček, Jiřina Martinková, Božena Nekudová,
Zdeňka Orlíková, Ingeros Palůchová, Marie Bohačíková, Karel
Blažek, Helena Tomíčková, Marie Dekyšová, Jaroslav Dohnal,
Anežka Krkošková, Veronika Tarabíková, Věra Eftimiadisová,
Ilona Šebelová, Marie Bohačíková, Rudolf Palica

Jubilantům v měsíci říjnu 2013
Marie Adamová, Jiří Švagera, Eva Vojáčková, Božena Krejčí,
Dagmar Adámková, Emília Petreková, Karel Tichavský, Miroslava Budinská, Mária Krkošková, Evrepia Koparanidisová, Miroslav Hradil, Jaromír Černík, Ladislav Szitai, Vladimír Mazura,
Bohumila Křečková, Marie Bohačíková, Miroslav Macek, Marie
Pícová, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Jaroslav Polách, Ladislav Lovas, Josef Čubák, Jaroslav Koudelka, Veronika Šinalová,
Jiřina Vrbová, Štefanie Bilková, Miroslav Pelka, Bohumír Gřunděl, Pavlína Fialová
Jubilantům v měsíci listopadu 2013
František Václavík, Anna Palmová, Petr Chovanec, Božena
Šaňáková, Miluše Palmová, Jozef Hanus, Olga Nádvorníková,
MVDr. Karel Galuszka, Milan Novák, Ludmila Koudelková,
Otakar Handlíř, Anna Ivanovová, Kateřina Dršková, Anna Hlaváčková, Jiřina Pavlicová, Marie Jurčíková, Božena Zahradníková, Karel Vymlátil, Vítězslav Škývara, Stanislav Jurajda, Jan
Chovaniok, Antonín Klečka, Krystyna Peschke, Ludmila Činčurová, Josef Menzel, Mária Okapalová, František Taufer, Vlasta
Bohačíková, Lubomír Funk, Růžena Kamenárová, Marie Dvořáková, Hilda Šimčíková, Luboš Gajdoš, Danuše Kuřecová, Růžena
Vankátová
Jubilantům v měsíci prosinci 2013
Marie Musialková, Františka Jančíková, Vladimír Bělunek,
Jiří Piskoř, Olga Sedlářová, Miroslav Varecha, Josef Tabara, Heřman Menzel, Marie Hudečková, Jan Černík, Anna Purketová,
Eva Bártková, Zdeněk Borský, Adolf Kubný, Eva Mlčochová,
Dagmar Hanzlíková, Karel Mužík, Jan Metzl, Bronislava Cikánková, Dušanka Rosnerová, Adolfína Šebelová, Libuše Holubová,
Jiřina Mrkvová, Ludmila Tomancová, Jaroslava Tabarová, Růžena Čížková, Marie Mačková, Karel Salich, Anežka Cárdová, Pavel
Šlosar, Eliáš Radvak, Božena Frančáková
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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

Poruchová telefonní čísla městského úřadu
- kabelová televize a internet 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
- veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 365 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

Interní ambulance
Út
12.30 – 14.30
St
8.00 – 12.00

12.30 – 14.30

tel. 554 690 518

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

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

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

tel. 554 690 522

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

Telefon 554 637 360
starosta 777 781 191
místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8.00 - 12.00
Sobota
8.00 - 10.00
Telefon 554 653 065

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 14.30

Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00
13.00 - 17.00

LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá
8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

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

13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 16.00

ČMSS a.s.(Liška)
Telefon 605 765 541

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

Česká pojišťovna a.s.
Oldřich Zelinka
Tel. : 603 779 775
Kontaktní místo: Prodejna Klenoty Alice Zelinková

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

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
Po
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518
Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 14.00 tel. 554 690 518
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Rychlá záchranná služba 112 nebo 155

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
Uzávěrka příštího čísla 31. 10. 2013.
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