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Vážení spoluobčané,
přiblížil se nám konec roku a nastal čas na krátkou rekapitulaci. V průběhu října byl dokončen projekt s názvem „ Rozšíření separace a svozu bioodpadů ve Městě Albrechticích“, vím,
že tento název projektu mnohým nic neřekne, ale v podstatě jde
o dokončení dlouhodobého záměru města v rámci odpadového
hospodářství. Cílem projektu byl tedy nákup nákladního automobilu s nosičem kontejnerů opatřeným hydraulickým jeřábem
a pořízení nádob na tříděný odpad. Jedná se o oranžové zvony,
které budou postupně rozmístěny v našem katastru a jsou určeny
na tetrapaky. Tímto projektem jsme završili etapu týkající se odpadového hospodářství. Byla to dlouhá cesta, ale výsledek splnil
očekávání a cíle, které jsme si dali. Celkem se jednalo o 5 etap, čili
5 samostatných žádostí o poskytnutí dotace, a již dnes můžeme
říct, že všechny uspěly. Začali jsme v roce 2009 projektovou přípravou sběrného dvora, na podzim 2011 byl uveden do provozu,
následovala kompostárna, kde byl provoz zahájen jen o rok později. Tato etapa měla dvě části, první byla samostatná výstavba
včetně technologie na zpracování bioodpadů a druhou částí byl
nákup nádob a kontejnerů, které většině občanů již letos pomohly
při likvidaci zahradního odpadu. Poslední dvě etapy byly zaměřeny na dovybavení technikou potřebnou k údržbě města a provozování celého areálu. Byl pořízen zametací vůz Magma, k němuž je několik výměnných nástaveb, a jako poslední byla pořízena AVIE 4 x 4. Celkově se náklady vyšplhaly ke 40 milionům Kč,
přičemž dotace činila 90% z uznatelných nákladů. O úspěšnosti
a prospěšnosti tohoto projektu není pochyb, ale ať každý zhodnotí sám, zda jsme zvolili správný směr či nikoliv.

K novinkám, které se během podzimu udály, patří spuštění
městského dohlížecího kamerového sytému. Vzhledem k neustále rostoucímu vandalismu, krádežím a ničení soukromého
a obecního majetku se zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit částku 500 tis. Kč na zvýšení bezpečnosti v našem městě. Celá částka
byla tedy použita na pořízení moderního kamerového systému
s monitorovacím a záznamovým zařízením, jenž je umístěno na
místním oddělení Policie ČR. Monitorování je zajištěno dozorčí
službou, která plní úkoly vyplývající ze zákona č. 273/2008 Sb.,
o PČR. Dále máme uzavřenu dohodu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům na
záznamu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování i k jinému zneužití. Ve zkratce
to znamená, že nebude narušováno nikomu soukromí a slušní
a poctiví občané nemusí mít žádné obavy, naopak darebáci a vandalové by se měli mít na pozoru. V současné době máme 4 monitorovací místa osazená kamerami s vysokým rozlišením s přepínacím režimem den/noc s horizontálním natáčením 360° a vertikálním náklonem 105°. Do budoucna je počítáno až s 8 místy, na
která máme již nyní připravený software.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních
svátků, dětem hodně dárků pod stromečkem, všem občanům
hodně zdraví, spokojenosti a úspěšný vstup do nového roku 2014.
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Luděk Volek,
starosta města

Informace ze zastupitelstva města - výběr z programu:
Na 26. zasedání zastupitelstva města dne 19. června 2013 bylo
projednáno:

Zastupitelstvo města uložilo:
-

Zastupitelstvo města schválilo:
-

převedení přebytku finančních prostředků z veřejné finanční
podpory a z oblasti sociálního grantu na výpomoc vybrané
obci postižené povodní v celkové výši 240,– tis.Kč.
finanční dar z rozpočtu města ve výši 240,– tis.Kč plus vybrané finanční dary od občanů obci Hořín, Hořín 19, Mělník, na
odstranění následků povodňových škod
závěrečný účet města Město Albrechtice za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje
a přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových
organizací zřízených městem a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad

Na 27. zasedání zastupitelstva města dne 18. září 2013 bylo projednáno:

Na 28. zasedání zastupitelstva města dne 23. října 2013 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
-

-

Zastupitelstvo města schválilo:
-

příspěvek na neinvestiční náklady za rok 2012 ve výši 5 000 Kč
na jednoho žáka
zrušení výběrového řízení na Studii využitelnosti II.NP Měšťanského domu č. p. 21/22 Město Albrechtice bez uvedení důvodu
řešení požadavku fa. Stavoremont, a. s., Hlubčická 2259/50a,
794 01 Krnov, IČ 25377973:
- odkoupení a prodej, dle geometrického plánu, části pozemků p. č. 1028/1 (koupě cca 79 m2 vlastník fa. Stavoremont) a p. č. 1027 (prodej cca 45 m2 vlastník město Město
Albrechtice) vše k.ú.Město Albrechtice, dle návrhu ze dne
22. 8. 2013, a to na základě znaleckého posudku
- provedení částečné přeložky místní komunikace na náklady města, dle návrhu ze dne 22. 8. 2013
- uzavření smlouvy o věcném břemeni s fa. Stavoremont na
část vodovodního řadu procházející přes pozemek 1028/1,
v případě úplatného zřízení věcného břemene podle znaleckého posudku
- případná přeložka vodovodu bude zajištěna na náklad osoby, která přeložku vyvolala tj. fa Stavoremont (výstavba silniční váhy), a to v souladu s § 24 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích ve
znění platných předpisů).

starostovi připravit návrh zadávacích podmínek pro výběrové řízení na odvoz odpadů a prověření podmínek výpovědi
stávající smlouvy s firmou van Gansewinkel v termínu do
příštího zasedání zastupitelstva města. Vyhlášení výběrového řízení na svoz biologicky rozložitelného odpadu.

-

-

-

-

-

smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, ul.28. října 117,
Ostrava, IČ: 70890692 a městem Město Albrechtice, nám.
ČSA 27/10, Město Albrechtice, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80.500 Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2013
smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, ul.28. října 117,
Ostrava, IČ: 70890692 a městem Město Albrechtice, nám.
ČSA 27/10, Město Albrechtice, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 168.000 Kč, na vybavení
jednotky pro zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2013
Kupní smlouvu mezi městem Město Albrechtice a panem Jaroslavem Knapem, Mikuleč 39, Svitavy, IČ: 88226531, na nákup 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 32 v částce
999.000 Kč vč. DPH
darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, ul.28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692 a městem Město Albrechtice,
nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice, na dovybavení jednotky
SDH Město Albrechtice
smlouvu na výkon autorského dozoru mezi městem Město
Albrechtice, nám. ČSA27/10 Město Albrechtice, IČ: 00296228
a Lesprojektem Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, Krnov,
IČ: 47976250 v souvislosti s akcí: „Revitalizace retenční nádrže Celňák“
smlouvu na výkon TDI mezi městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 a p. Ing. Jiřím Zlámalem, Osvobození 25, Bruntál, IČ: 65886330 v souvislosti s akcí: „Revitalizace retenční nádrže Celňák“
snížení ceny za prodej bytového domu Okál č. p. 704/3 na pozemku 1088/7 a stavební parcely č. 1088/7 a pozemku 1088/2
TTP v k. ú. Město Albrechtice, okres Bruntál, na částku
900 000 Kč
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Informace z města
Město Město Albrechtice zve spoluobčany na

Adventní setkání u vánočního stromu,
které se uskuteční v pátek 6. prosince 2013 od 13 hodin na náměstí.
Po celou dobu konání akce je zajištěno občerstvení a doprovodný program.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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Revitalizace retenční nádrže „Celňák“
Nebude to dlouho trvat a první bagr se zakousne do bahna
rybníka. Budou tak započaty práce na jeho revitalizaci. Dovolím si připomenout, že na tento okamžik město čekalo celkem
9 dlouhých let, než se podařilo dotaci na rybník vyřídit. Práce
na projektové dokumentaci na odbahnění a opravě rybníka a žádosti o dotaci byly započaty už v roce 2004. Předání staveniště
zhotoviteli se uskuteční 5. 11. 2013. Stavba podle smlouvy má být
dokončena a předána městu nejpozději do 30. 6. 2014.
Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo v průběhu letních prázdnin a měsíce září letošního roku. Do soutěže se přihlásilo celkem 11 firem z celé republiky. Nejvýhodnější nabídku
podala firma Ekostavby Brno, a. s., U Svitavy 2, Brno, s cenovou
nabídkou 3,922.944 Kč bez DPH, se kterou město dne 23. 10. 2013
uzavřelo smlouvu o dílo. Z této ceny bude 70% uznatelných nákladů uhrazeno ze SFŽP ČR, zbytek bude uhrazen z rozpočtu
města.
Jaké práce budou za tyto peníze provedeny?
Především se bude jednat o odstranění sedimentů (bahna),
které se budou odvážet na bývalou skládku „Biskupice“. Bahno
pak bude použito k rekultivaci bývalé skládky. Dále budou provedeny práce na úpravě hráze, kde bude obnovena záhozová patka v patě hráze, nátrže hráze budou dosypány a svah hráze bude
vysvahován. Poškozené břehy budou dosypány, vysvahovány
a opevněny štěrkovým prohozem. Bude opraveno výpustné zařízení, kde poškozené betonové čelo bude vybouráno a nahrazeno novým. Zároveň bude prodlouženo výtokové potrubí. Taktéž
bude opraven nouzový přepad – bezpečnostní přeliv včetně odtokového koryta odvádějícího přebytečnou vodu z rybníka.

Součástí stavby je i obnovení odvodňovací stoky dna rybníka,
zřízení šesti stabilizačních a zazimovacích tůní pro obojživelníky
jako součást litorálního pásma rybníka.
S průběhem stavebních prací na rybníku bude samozřejmě
souviset i zvýšený pohyb motorových vozidel a další techniky po
ul.Celní a v okolí rybníka. Může docházet i k částečnému znečištění komunikace a tím zvýšení prašnosti. Žádáme proto občany,
kteří se v těchto místech budou pohybovat, o zvýšenou pozornost
a obezřetnost.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Nová hasičská zbrojnice
Na základě dobře zpracované projektové dokumentace bylo
naše město vybráno k podpoře financování výstavby hasičské
zbrojnice. Krajské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání
podpořilo tuto akci k realizaci.
Cílem projektu je zlepšení materiálního zázemí Zdravotnické
záchranné služby Moravskoslezského kraje a Sboru dobrovolných
hasičů Města Albrechtic, který zřizuje Město Albrechtice. V rámci projektu bude vystavěna nová hasičská zbrojnice, v novém
objektu bude umístěna i výjezdová základna pro skupinu rychlé
zdravotnické pomoci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. V současnosti Zdravotnická záchranná služba
MSK provozuje výjezdovou základnu v Městě Albrechticích ve
složitých provozních a hygienických podmínkách v rámci nájmu.

Po schválení zahájení přípravy projektu zastupitelstvem kraje
se zahájí práce na přípravě projektu k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013,
prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast
podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizové řízení (dále jen“ROP“). Předpokládané náklady
jsou 42.500.000 Kč. Po skončení výběrového řízení na zhotovitele
stavby lze v rozpočtu projektu očekávat úspory, realizací dojde
k dočerpání alokace výše uvedené oblasti podpory ROP. Realizace se předpokládá v období 2013 – 2015.
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Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Rekonstrukce veřejného osvětlení
V letošním roce jsme pokračovali v již započaté rekonstrukci
veřejného osvětlení v centru města ulicí Nemocniční.
Rekonstrukce této trasy byla provedená kompletně včetně nového zemního vedení, sloupů a svítidel. Zemní kabelové vedení
trvale vykazovalo zhoršenou elektrickou izolaci, vedení a sloupy
zasažené korozí vlivem solení v období zimní údržby, umístěné
v těsné blízkosti komunikace v mnoha místech byly vychýlené.
Z těchto důvodů bylo přistoupeno ke kompletní rekonstrukci.
Nová výbojková svítidla již splňují zvýšené nároky na zajištění
vysoké úrovně krytí jak optické, tak i elektrické části. Zvýšenou
účinností svítidel jsme mohli snížit instalovaný elektrický příkon
z 250 W na 150 W u všech svítidel.
Ulice Nemocniční je rovněž napojená na komunikační rozvaděč veřejného osvětlení u ZŠ RVO2, který je součástí kompletního bezdrátového systému centrálního dispečinku řízení provozu
V.O. v Městě Albrechticích. Tento systém umí každému svítidlu
doručit informaci o velikosti snížení jeho výkonu v nočních hodinách. Konkrétně na ulici Nemocniční se snižuje výkon o 30%
v době od 23hod. do 04 hod. Mimo tuto dobu svítí svítidla na plný
výkon tj. 150 W.
Rozšíření veřejného osvětlení ulic Osoblažská – směr k železničnímu přejezdu a spojovací uličky Poštovní - Osoblažská bylo
provedeno na četné žádosti občanů města. Celkem bylo insta-

lováno sedm nových svítidel. Pro výkopové zemní práce využíváme našich pracovníků VPP. Rádi bychom, pokud nám počasí
dovolí, ještě v tomto roce nasvítili uličku Krátkou.
V měsíci listopadu t.r. budou provedeny statické zkoušky sloupů veřejného osvětlení ulic Krnovská, Osvobození-autobusové
nádraží, Tyršova a Karla Čapka. Výsledky technického stavu
sloupů nám budou sloužit jako vodítko pro rozsah další rekonstrukce, zda přistoupíme ke kompletní výměně nebo jen k výměně svítidel. Norma uvádí životnost svítidel cca 15-18 roků. U ocelových sloupů 30-35 roků a zemního vedení 50-60 let. Nejhůře
jsou na tom sloupy a zemní vedení kolem hlavní komunikace
ulice Krnovská, Osvobození Karla Čapka a Hašlerova, kde vlivem
nadměrného solení v zimní údržbě dochází ke kontaminování
půdy v okolí ocelových sloupů a tím se snižuje jejich statická pevnost. Dnešní moderní sloupy jsou žárově zinkovány, ve spodní
části mají zesílenou ochrannou manžetu a v našem případě používáme jen bezpaticové.
Pro příští rok 2014 máme v plánu realizovat kompletní rekonstrukci V.O. ulice Osvobození. Po výměně kabelového podzemního vedení a osazení nových sloupů bude provedena i pokládka
nového chodníku včetně nových vjezdů.
Jan Vávra,
vedoucí vnitřních věcí

Informace z města
Město Město Albrechtice pořádá v pondělí 30. prosince 2013

Vánoční koncert s ohňostrojem
Akce se uskuteční v kostele Navštívení P. Marie v 16.00 hod. Vystoupí Koncertní duo Olga Procházková a František Šmíd.
Nejkrásnější Ave Maria Vám zazpívá a zahraje Koncertní duo Olga Procházková (soprán, sólistka opery Slezského divadla
v Opavě) a František Šmíd (klavír, varhany). Olga Procházková je výjimečná pěvkyně, je zvána spolu s Františkem Šmídem
na koncertní pódia doma i v zahraničí. Vystupovali např. ve Francii, Polsku, Slovensku, Rakousku, Švýcarsku, Chorvatsku,
Německu. Natočili několik CD.
Ohňostroj v 17.15 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka
V rámci projektu s názvem, „Implementace a evaluace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Albrechticka“ jsme realizovali druhý Kulatý stůl, který byl zaměřen
na téma stárnutí-aktivní stárnutí.
Motto pro tento kulatý stůl bylo SENIOR, TO NENÍ TOTIŽ JEN STARÝ ČLOVĚK. Mluvili a diskutovali
jsme zde o stárnutí obyvatel, a také
o aktivním stárnutí. O STÁRNUTÍ
OBYVATEL SE stále více hovoří, MPSV vydalo Národní akční
plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.
Pro účely tohoto dokumentu je seniorem osoba, která dosáhla
věku potřebného k odchodu do řádného starobního důchodu.
Další skupinou obyvatel, o které tento dokument mluví jsou starší pracovníci, což jsou osoby starší 50let, kterým dosud nevznikl
nárok na pobírání řádného starobního důchodu.

Co se týká zastoupení osob v základních věkových skupinách,
bude docházet ke snižování podílu osob mladších 15let, dále bude
docházet k významnému snižovaní podílu tzv. ekonomicky aktivních osob ze současných cca 70% na necelých 55 % v roce 2066
a naopak zvýšeným nárůstem osob starších 65let,ze současných
15% na 32% v roce 2066. Zvláště výrazně je předpokládám nárůst
počtu osob v nejstarší věkové skupině, tj. ve věku 85 a více let,
který by se měl zvýšit do roku 2066 na 7,5 násobek.

Jedná se o rozsáhlý dokument, který najdete na webových
stránkách MPSV, který má následující priority:
• Zajištění a ochrana lidských práv
• Celoživotní učení
• Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění
• Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce
• Kvalitní prostředí pro život seniorů
• Zdravé stárnutí
• Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností

Další informace, které účastníci získali, se týkaly komunitního
plánování na Albrechticku i v rámci Moravskoslezského kraje, informace o činnosti České alzheimerovské společnosti, o službách
pro seniory na území města Ostravy a o Domovu Pohoda, př.org.
Bruntál.
Účastníci se zapojili do workshopu na téma trénování paměti, kde si mohli na praktických příkladech vyzkoušet, jak jsou na
tom se svou pamětí.

Demografické stárnutí je realitou celého vyspělého světa. Jde
o stárnutí jak v důsledku nízké plodnosti žen, nezajišťující prostou reprodukci obyvatel, tak i v důsledku prodlužování života.
Dne prognozy ČSÚ by počet obyvatel v ČR rostl pouze do letošního roku na 10 538 000 obyvatel. V důsledku přílivu cizinců
do ČR se tento zlom oddálí o 14 let, podle aktualizované projekce
by měl počet obyvatel být v roce 2027 10 804 000. Poté by mělo
docházet ke snižovaní počtu obyvatel, na přelomu příštího století
by tento počet mohl být 8,8 milionu.

Další zajímavá informace se týkala speciálního webu, který
zprovoznilo Občanské sdružení Život 90, www. zitdeledoma.cz,
kde najdou rodiny i senioři přehled dostupných služeb. Je zde
taky možnost zjistit, který druh péče se právě pro ně nebo jejich
seniora hodí. Součástí hlavní stránky je i interaktivní dotazník,
který pomocí třech desítek otázek vyhodnotí, která služba je pro
koho vhodná. Díky napojení na registr sociálních služeb MPSV
pak ve vyhodnocení dokáže dotazník najít i nejbližší poskytovatele

Od 1. 9. 2013 začala v Městě Albrechticích fungovat OBČANSKÁ PORADNA, která nabízí finanční poradenství. Jedná se
o bezplatné poradenství pro prevenci a řešení finanční tísně,
zadlužení, komerčního zneužívání a jejich následků. Poradna je
dočasně umístěna v domě s byty pro důchodce Nemocniční 6,
Město Albrechtice, každé sudé pondělí v době 12,15-16,15 hodin.
O přestěhování poradny budete včas informováni.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí soc.odboru

Čím také žijí senioři
Kromě toho, že mají v Městě Albrechticích svůj vlastní klub,
tvoří ti starší základ turistického oddílu Albrechtický puchýř a
také je jejich práci vidět v zahrádkářské organizaci. Víme však, že
vyvíjejí i řadu dalších aktivit. Tak například se už deset let vždy
dvakrát do roka scházejí senioři, bývalí zaměstnanci zemědělského učiliště. Záminkou k jarním a podzimním schůzkám je oslava
narozenin členů této sešlosti, ale ve skutečnosti se scházíme proto, že si rádi zazpíváme, pobavíme se, popovídáme si a zavzpomínáme na dobu, kdy jsme pod jednou střechou pracovali jako
učitelé, mistři, vychovatelé a správní zaměstnanci.

Naše mladší kolegyně nám vždy připraví sladké i slané pohoštění v příjemném prostředí školního bufetu, na kytaru zahraje
kolega M.Kuzník případně na harmoniku pan Josef Vyhlídal.
O tom, že jsou tyto schůzky osvěžením pro naše duše, svědčí
fakt, že pravidelně přijíždějí i ti, kdo nyní nežijí v našem městě,
ale například v Jindřichově, v Holčovicích, v Krnově nebo dokonce v Odrách.
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Stará přátelství přetrvávají a dokonce se utužují.
Z. Šlagorová

Přehled přijatých dotací a výdajů na investice a opravy a udržování
Rozpis přijatých dotací za 1 - 10/2013
položka
4111
4111

Kč
81 520,00 dotace na volby prezidenta ČR
128 320,00 dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR

4112

2 848 750,00 dotace na výkon státní správy

4116

1 316 279,00 dotace z Úřadu práce na vytvoření veřejně prospěšných prací

4116

334 620,00 dotace z MPSV na projekt Implementace a evaluace Střednědobého rozvoje plánu sociálních služeb Město Albrechtice

4112

150 000,00 dotace z Moravskoslezského kraje pro jednotku dobrovolých hasičů

4123
4223
4213

60 606,44 dotace na neinvestiční výdaje Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ
6 105 523,17 dotace na investiční výdaje Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ
154 035,00 dotace ze SFŽP na pořízení zametacího vozu z projektu Snížení imisní zátěže

4216

2 618 595,00 dotace z MŽP na pořízení zametacího vozu z projektu Snížení imisní zátěže

4222

1 471 014,00 dotace z Moravskoslezského kraje na projekt Posilující zdroj pitné vody

Celkem: 15 269 262,61

Výdaje na investice za měsíc 1 - 10/2013
789 035,00 Posilující zdroj pitné vody ve Městě Albrechticích
39 265,00 „Projektová dokumentace na „“Rozšíření vodovodu Okály v Hynčicích““
49 400,00 „Projektová dokumentace na „“Rozšíření vodovodu Hašlerova ulice““
45 102,00 Rozšíření osvětlení parku u zámku o jednu lampu
2 178,00 Změna projektu na vybudování sociálního zařízení na zámku
81 523,00 Rozšíření optické sítě pro rozvod kabelové televize a internetu
1 682 290,75 Rekonstrukce šaten na hřišti v Městě Albrechticích
505 660,78 Přebudování bytu na nebytové prostory nám. ČSA 15/6
1 532 100,93 Rekonstrukce a stavební úpravy Měšťanského domu
41 595,38 Vybudování chodníku u Měšťanského domu
207 999,00 Výklopné zařízení na homogenizér - kompostárna
3 059 075,00 Pořízení zametacího vozu
152 460,00 Prvotní výdaje na pořízení vozu - projekt Rozšíření separace a svozu bioodpadů
800,00 Poplatek za registraci auta pro hasiče
254 958,06 Rozšíření veřejného osvětlení, nový rozvaděč
495 472,00 Pořízení nového osobního auta pro městský úřad
15 257,45 Chodník I/57 Hašlerova ulice - správní poplatek, situační schéma
120 000,00 Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná - zpracování projektu, žádosti o dotaci
Celkem: 9 074 172,35

Výdaje na opravy a údržování za měsíce 1 - 10/2013
38 106,50 oprava zábradlí lávka v Hynčicích
216 940,90 nátěr mostu v Hynčicích / u dílen/
233 120,00 oprava komunikací
129 742,60 oprava chodníků
32 886,50 oprava autobusových zastávek
698 989,00 oprava vodovodních uzlů ve Městě Albrechticích
514 477,50 ČOV - oprava česlí a přítokové šachty
107 603,41 Zámek Linhartovy - oprava svodů, balkonu, chodníku, hromosvodu, osvětlení
384 877,50 oprava veřejného osvětlení
66 859,00 oprava plošiny - hasiči
344 358,09 ostatní opravy - odpadové centrum, kompostárna, správa, veřejná zeleň
Celkem: 2 767 961,00

Alena Bodnárová,
vedoucí finanční učtárny
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Linhartovský park změní svou podobu
„Obnova vegetačních prvků zámeckého parku Linhartovy“,
číslo projektu CZ.1.02/6. 5. 00/11.11874

na budovu zámku, věž, jindy na prosvětlenou louku s mohutnými duby. S tímto konceptem počítáme i při rekonstrukci.

V zámeckém parku v Linhartovech proběhne velká obnova,
která bude zahájena koncem tohoto roku a ukončena na podzim
roku 2014. Město Město Albrechtice získalo dotaci ze Státního
fondu životního prostředí, a tak již nic nebrání práce zahájit. Na
projektu několik let pracoval ateliér Zahrada Olomouc, s. r. o.
V souvislosti s prací na stavebně historickém průzkumu se zjistilo, že park byl z velké části založen na původním lese, z něhož
pochází dnes staleté duby. Menší rozlohu tvořila barokní zahrada
kolem zámku, taktéž začleněná do krajinářské kompozice.

Projektová dokumentace vzešlá ze spolupráce Města Albrechtic, Národního památkového ústavu, ateliéru Zahrada Olomouc
a Agentury ochrany přírody a krajiny byla zpracovávána mezi
lety 2007-2011. Nejprve bude potřeba asanovat nemocné stromy
či stromy, které překrývají základní strukturu parku a vysadit
mladou generaci. Nejde však o bezhlavé kácení, ale o promyšlenou asanaci na základě odborného posouzení zdravotního stavu
a původní koncepce porostů dřevin.

Zámecký park v dodnes známé podobě vznikl pravděpodobně
roku 1877 za Hanse z Oppersdorffu. O vzniku parku ani o autorovi koncepce nejsou zachovány informace, dílo však dosáhlo
výjimečné hodnoty přesahující místní poměry. Je vzácným příkladem anglické krajinářské tradice raného období, kdy se kladl
důraz na krásu přírodního prostoru v souladu se stavbou zámku
a používaly se domácí dřeviny jako symbol objevované přírody.

Park byl v minulosti zanedbáván a o jeho údržbu se starali
dobrovolníci, zejména pan Heřman Menzel. Část jeho práce bude
do nového konceptu parku začleněna, část výsadeb z tohoto období musí ustoupit novému záměru. Za hodnotnou se považuje
sbírka tisů, kterou zde pan Menzel založil a která se jako jistá specialita linhartovského parku bude rozvíjet. Park, který je kulturní
památkou, si zaslouží obnovu do původní krásy a toho se již brzy
dočkají všichni příznivci krásné památky.

Úprava byla založena na promyšleném poměru stromů a volných travnatých ploch, z mnoha míst parku se otevíraly průhledy

Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Volby 25. a 26. 10. 2013 v Městě Albrechticích
Okrsek

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

č. 1 M. Al-ce

1308

780

59,63

776

772

99,48

č. 2 M. Al-ce

1006

578

57,46

578

577

99,83

č. 3 Linhartovy

226

116

51,33

116

116

100

č. 4 Hynčice

403

200

49,63

199

197

98,99

Pořadí

Název strany / hnutí

Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

Okrsek č. 3

Okrsek č. 4

Celkem

%

1

Komunistická str. Čech a Moravy

187

171

37

72

467

28,10 %

2

Česká str. sociálně demokrat.

168

157

14

56

395

23,77 %

3

ANO 2011

148

95

30

27

300

18,05 %

4

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

50

49

10

16

125

7,52 %

5

Křesť.demokr.unie-Čs. str. lid.

77

16

2

1

96

5,78 %

6

Občanská demokratická strana

40

24

4

7

75

4,51 %

7

TOP 09

29

27

4

5

65

3,91 %

8

Strana zelených

14

7

2

2

25

1,50 %

9

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

10

8

1

5

24

1,44 %

10

Strana svobodných občanů

18

4

1

0

23

1,38 %

11

Česká pirátská strana

14

4

3

1

22

1,32 %

12

Dělnic.str. sociální spravedl.

3

7

2

3

15

0,90 %

13

politické hnutí Změna

7

2

2

0

11

0,66 %

14

Suver.-Strana zdravého rozumu

4

1

1

1

7

0,42 %

15

HLAVU VZHŮRU - volební blok

1

1

2

1

5

0,30 %

16

Strana soukromníků ČR

1

2

0

0

3

0,18 %

17

LEV 21-Národní socialisté

1

1

0

0

2

0,12 %

18

Koruna Česká (monarch.strana)

0

1

1

0

2

0,12 %
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INFORMACE K NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
Od ledna 2014 bude platit nová obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Komunální odpad se třídí na papír, sklo, plasty, nápojové
kartony, kovy, objemný odpad, nebezpečné složky komunálního
odpadu, směsný komunální odpad, přičemž směsný komunální
odpad je zbylý odpad po vytřídění všech složek.
Občané mají povinnost odpad na stanovené složky třídit.
V případě netřídění se občan dopouští porušení povinností
stanovených vyhláškou, za které se ukládá pokuta až 30 000 Kč.
Tříděný odpad mohou občané ukládat do sběrných nádob,
které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy papír
- modrá barva, plasty - žlutá barva, nápojové kartony „tetrapacky“ - oranžová barva, sklo čiré - bílá barva, sklo barevné – zelená
barva.
Umístění sběrných nádob na tříděný odpad:
Linhartovy: - u hospody č. p. 12
Opavice: - u bývalého obchodu potravin č. p. 32
Město Albrechtice: ul. Okružní, nám. ČSA - parkoviště
za kostelem, ul. Nádražní - ke hřišti, ul. Nádražní - u č. p. 287,
ul. Odboje - u hřbitova, ul. Nerudova - na parcele. č. 1015, ul. Nerudova - u hospody „Pod Lipami“, ul. Nábřežní - u koupaliště,
ul. B. Smetany - u parku B. Smetany, ul. Tyršova - u „Večerky“,
ul. Osvobození - parkoviště za „Mňamkou“ a u autobusového nádraží, ul. Nemocniční - u domova s byty pro důchodce č. p. 767
Hynčice: - u obchodu potravin č. p. 27, u bytovek č. p. 202,
za mostem naproti odbočce na Valštejn par. č. 2161.
Plasty a nápojové kartony mohou majitelé rodinných domů
na území Města Albrechtic sbírat také do plastových pytlů, které
jsou sváženy 1 x za měsíc
Tříděný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře Hašlerova
808/32, Město Albrechtice.

Objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu
občané předají ve sběrném dvoře
Stavební odpad a odpad z demolic není odpadem komunálním,
proto není povinností města odvoz tohoto odpadu zajišťovat. Odstranění tohoto odpadu si občané musí zajistit na vlastní náklady
například u Služeb obce s.r. o, Nemocniční 13, Město Albrechtice,
Technických služeb Krnov, Stará 11, Krnov.
Stavební odpad v malém množství, tzn. 50 kg /osoba/rok, mohou občané odkládat ve sběrném dvoře.
Směsný odpad (odpad zbylý po vytřídění všech složek) občané shromažďují do sběrných nádob, které jsou povinni zajistit
si sami, přičemž se vychází z doporučeného vyprodukovaného
množství 4 l/osoba/den.
Nádoby se nesmí přeplňovat, nesmí se nadměrně zhutňovat
obsah. Není dovoleno odkládat odpady mimo místa určená k odkládání odpadu. Místem k ukládání odpadu je nádoba, odpadkový koš a v oblastech uvedených v OZV plastové pytle. Pokud bude
odpad uložen mimo tato místa (koš, popelnice, pytel), svozová
firma nechá odpad na místě.
Občané jsou povinni umístit sběrné nádoby v den svozu na
dobře viditelném místě, které je přístupné svozovému vozu. Pokud nejsou na místě umístěny trvale, nádoby vlastními silami
přistavit a vlastními silami uschovat.
Upozorňujeme, že budou probíhat namátkové kontroly třídění odpadů. V případě zjištění, že v nádobě je odpad netříděný, nebude nádoba vyvezena a bude přistoupeno k udělení
pokuty podle platných předpisů.
Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru veškerých elektrických spotřebičů z domácností. Občané tam mohou odevzdávat veškeré staré kompletní (nevybrané) elektrické spotřebiče,
zářivky, žárovky, baterie atd.
Doporučujeme občanům, aby se s novou obecně závaznou
vyhláškou seznámili - bude vyvěšena na úředních deskách, na
webových stránkách města, nebo bude k dispozici na městském
úřadě. V případě nejasností se mohou občané obrátit na pracovníky městského úřadu a pracovníky sběrného dvora.

Papír lze odevzdávat také ve sběrnách Miroslav Lyčka,
ul. B. Smetany, Martin Rychta, B. Němcové 747.
Kovy lze odevzdat ve sběrnách Miroslav Lyčka, ul. B. Smetany, Martin Rychta, B. Němcové 747, Jiří Pecha, Hašlerova ul.
a ve sběrném dvoře.

Iveta Adámková,
referent odboru životního prostředí

INFORMACE KE SVOZU ODPADŮ
PLAST – v měsíci prosinci, bude svoz proveden v sobotu 28.12 v ranních hodinách.
KOMUNÁLNÍ ODPAD – přesun svozu ze středy 1. 1. 2014 na neděli 5. 1. 2014 v ranních hodinách (jedná se o Hynčice, V Sadě,
Dlouhá Voda, Valštejn, L. Janáčka, Nerudova, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště, Nerudova).
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Základní informace pro správné třídění odpadu

ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLASTY

ZELENÝ KONTEJNER NA SKLO

ANO

ANO

Do kontejnerů na plasty
patří fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly
od CD disků a další výrobky
z plastů.
Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do
zeleného sklo barevné.

NE
NE

Naopak sem nepatří
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky

Do těchto nádob nepatří
keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR

KONTEJNER OZNAČENÝ
ORANŽOVOU NÁLEPKOU
NA NÁPOJOVÝ KARTON

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování
samy oddělí.

ANO
Kontejner
na
nápojové
kartony
nemusí
být
nutně
celý
oranžový, důležité je opět
označení sbírané komodity oranžovou nálepkou
na kontejneru.
Pokud najdete oranžovou
nálepku pak
sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně
sešlápnout.

NE
Do modrého kontejneru
nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály
nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové
kartony silně znečištěné zbytky potravin.
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Divákům kabelové televize
Už je to tady. Konečně se i u našich severních sousedů v Polsku
ukončilo analogové vysílání a jejich vysílače najely na plný vyzařovaný výkon. Běžně se využívá princip stejných použití stejných
frekvencí u vzdálených vysílačů, které podle matematických modelů vyzařovaných charakteristik signálu se nebudou navzájem
rušit. Realita je ovšem zcela jiná! Malý příklad: na konci prázdnin se rozhodla Česká televize vysílat nový program ČT:D/ART
ve zcela novém multiplexu MUX7. Jenomže už nikdo neřekl to
podstatné: u nás, ve Slezsku, máme pro MUX7 mezinárodně zkoordinovaný kmitočet, který nám povolila polská strana (jedná se
o velmi vstřícné gesto) na velmi malém výkonu 10 kW z Ostravy. Pár kilometrů severně od Opole v Kaliszi je vysílač o výkonu
100 kW. V létě jsme provedli testovací měření na ostravský vysílač
a naše vynikající antény jej během zkušebního proměřování bez
problémů zachytily. V září se do hry dostal polský vysílač a nám
se na antény dostal tento signál jako rušení. Tři týdny trvalo, než
jsme našli vhodné místo pro anténu, které je dostatečně odstíněné
proti signálu z výkonného polského vysílače. Zde musíme smeknout před parametry signálu vysílaného z polských vysílačů. Jejich signál je opravdu předpisový. Aby k těmto nepříjemnostem
v budoucnu nedocházelo, je nutné zcela změnit způsob příjmu

signálu. Pracujeme i s variantou příjmu signálu od velkých operátorů kabelové televize, kteří nám pošlou signál po optických kabelech. Narážíme na zásadní problém – cenu za pronájem optické
trasy a datových toků. Je zvláštní, že v nedalekém Krnově mají
operátoři za stejné služby poloviční ceny.
Během několika málo dní rozjedeme úplně jinou technologii
pro šíření internetu po rozvodu kabelové televize. Začneme úsekem města, který je za řekou, tj. ulice Celní, Lázeňská, P. Bezruče, Hašlerova. Cílem je nahradit původní, velice poruchovou
technologii něčím novějším a spolehlivějším. Výměna nových
komponent se netýká lokalit, ve kterých šíříme internet pomocí
optických kabelů.
Zásadní rozhodnutí letošního roku by mělo padnout v případě
vysílání nové normy DVB-T2. V rámci celé republiky se to bude
týkat několika milionů domácností, poněvadž televizní signál
chytají z pozemních antén. Nová norma DVB-T2 je odlišná od
stávajícího standardu, což v praxi znamená, že za cca 4 roky si
k novým televizorům přikoupíme další Set-top-boxy nebo další
zcela nové televizory s tunerem DVB-T2. Neberte to jako nějaké
strašení, ale smutnou pravdu.
Bc. Vladislav Hlaváček

Služby obce Město Albrechtice, s. r. o.
Z letošního rozpočtu byly vyčleněny nemalé prostředky na obnovu vodovodního a kanalizačního řadu, které nám posloužily
k odstranění nejpalčivějších problémů v této oblasti. Byly naplánované a schválené níže uvedené akce.
Oprava vodovodního uzlu ul.Nemocniční-Opavická (u ZŠ),
oprava vodovodního uzlu ul.Nádražní-Lázeňská, oprava vodovodního uzlu ul.Osoblažská-Č. Legií a oprava pěti menších uzlů
ve vilové čtvrti. To vše v celkové částce 720 tis. Kč. Oprava těchto
nefunkčních vodovodních uzlů nám významně pomůže při odstraňování případných poruch.
Další, v současné době probíhající akcí, je generální oprava filtrační komory v úpravně vody. Tato komora sloužící k odstraňování hrubých nečistot a částečně i manganu z pitné vody, která je
v provozu již padesát let, přestala vyhovovat jak technickým tak
hygienickým požadavkům. Proto jsme přistoupili k její opravě
v celkové výši 450 tis. Kč.
Poslední akcí v oblasti pitné vody pro letošní rok bude částečná
renovace strojovny v úpravně vody, kde vyměníme část výtlačného potrubí a nainstalujeme nové moderní výkonné čerpadlo, které významně sníží spotřebu el.energie potřebné k dopravě vody
do vodojemu. Tato oprava bude v hodnotě 160 tis. Kč.

V oblasti vody odpadní byly provedeny tři zásadní akce. První z nich byla generální oprava automatického česle, které slouží k předčištění vody od hrubých nečistot v hodnotě 180 tis. Kč.
Druhou akcí byla v čistírně odpadních vod výměna železného
trubního vedení a armatur za nerezové potrubí v kalové jímce,
přítokové šachtě a lapáku písku. Vzhledem k tomu, že je tato
technologie umístěna ve velmi agresivním prostředí a byla již ve
značně zkorodovaném stavu, kdy hrozila havárie, museli jsme
bezpodmínečně přistoupit k opravě, která si vyžádala částku
510 tis. Kč. Úplně poslední akcí letošního roku, na které se pracuje, je výměna dvou míchadel v aktivačních nádržích, která jsou po
čtrnácti letech provozu a dvou generálních opravách na konci své
životnosti. Cena těchto míchadel bude 260 tis. Kč.
Závěrem bych rád poděkoval zastupitelům města, že mé návrhy na obnovu vodovodu a kanalizace podpořili a uvolnili potřebné prostředky z rozpočtu města. Zároveň bych rád poděkoval
občanům města za trpělivost a za pochopení problémů vzniklých
s těmito opravami v letních měsících letošního roku.

před opravou

po opravě
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Stanislav Berkovec,
jednatel společnosti

Kluci modré, holky červené
Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, je obecní
školou bez speciálního zaměření. V současné době do ní dochází
353 žáků, kteří jsou rozděleni do 16 tříd. Ty se nacházejí v komplexu skládajícím se ze tří vzájemně propojených budov, vystavěných postupně v letech 1929 (původně německá škola), 1986 (přístavba 10 tříd, šaten a kanceláří) a 1966 (sportovní hala). Jejich
správě, údržbě a modernizaci byla vždy věnována zřizovatelem
školy maximální pozornost.
Dokladem toho je i nedávno dokončená generální oprava sociálních zařízení ve staré budově školy. Výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu „Stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení základní školy“ bylo vyhlášeno 26. dubna 2013 v souladu se
směrnicí Městského úřadu Město Albrechticeč. 1/2011 k zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi, schválenou zastupitelstvem města
23. března 2011.

Přihlásilo se do něj šest firem. Po posouzení nabídek komise
pro otevírání obálek a vyhodnocení řízení ve složení Mgr. Milan
Pokorný, Ing. Dobroslav Janko, Miluše Kaletová, Jana Muroňová
a Ing. Dušan Vopelka doporučila k podpisu řediteli školy smlouvy tři firmy v pořadí podle jediného kritéria – nabídková cena.
Zbývající tři zájemci byli pro nesplnění některé z podmínek
uvedených ve výzvě ze soutěže vyřazeni. Vítězná firma ve stanovené lhůtě nepodepsala s investorem smlouvu, a tak se dodavatelem
stala 2. firma v pořadí – Taylor okna stavební, s. r. o., zastoupená panem Jiřím Pokludou s dodavatelskou cenou 1 431 188,91 Kč
včetně DPH. Výzva i návrh smlouvy byly zveřejněny na stránkách
školy na elektronické úřední desce pod odkazem „Výběrová řízení“, stránkách města a na centrální adrese.
Stavba byla dodavateli předána v pátek 28. června 2013 a stavební práce zahájeny neprodleně v pondělí 1. července rozsáhlými
bouracími pracemi ve čtyřech hygienických zařízeních současně
v 1. i 2. nadzemním podlaží. V předstihu byla zajištěna demontáž
původních zařizovacích předmětů a vodovodních armatur. Vše,
co mělo nějakou hodnotu, bylo uloženo do skladu jako zdroj náhradních dílů pro údržbu a opravu.
Všechny bourací práce byly dokončeny 11. července, byly provedeny dispoziční úpravy jednotlivých místností pomocí pórobetonových dělících příček. Oproti projektové dokumentaci bylo
nutno pracovat s drobnými odchylkami, samozřejmě se souhlasem všech zúčastněných stran. Jednalo se například o zazdění
původních okenních výklenků, které se objevily až po otlučení

omítek, při odsekávání staré keramické dlažby musela být odstraněna i vrstva podkladní betonové mazaniny, jež nebyla soudržná s původním podkladem.
Stavební úpravy sociálních zařízení byly úspěšně a v termínu
dokončeny ve čtvrtek 29. srpna 2013 závěrečnou kontrolní prohlídkou za účasti AHS Marcely Dvořákové z KHS Ostrava, paní
Ing. Martiny Švecové za stavební dozor investora, vedoucího stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Město
Albrechtice pana Ing. Dušana Vopelky, dodavatele stavebních
prací pana Jiřího Pokludy a ředitele školy Mgr. Karla Knappa jako
zástupce investora.
Generální oprava sociálních zařízení je po mnoha předcházejících velkých investičních akcích (přístavba školy v roce 1986,
generální oprava kotelny v roce 1991, modernizace učebny fyziky
a chemie v roce 1992, výstavba sportovní haly v roce 1996, výměna oken ve staré budově školy v roce 2007, výměna oken, zateplení fasády a generální oprava rozvodů vody v nové budově v roce
2009, půdní vestavba v roce 2010, generální oprava a modernizace školní jídelny v roce 2012)a dalších méně nákladných akcích
(generální opravy střech na nové budově a na sportovní hale, generální oprava šaten, nový školní nábytek do všech tříd, zřízení
cvičné kuchyňky a cvičného bytu atd.) dalším dobrým počinem
zřizovatele a zastupitelů ve prospěch všech našich školáků.
Modernizace a rozsáhlá údržba školního prostředí často
probíhá v době výuky. Ocenění si zaslouží všichni žáci, kteří se
zodpovědně řídí pokyny pracovníků školy vedoucími k zajištění
jejich bezpečnosti. Poděkování patří zástupci ředitele Milanu Pokornému, jenž organizuje opatření k nerušenému a bezpečnému
průběhu výuky i všem pedagogickým pracovníkům, kterých se
aktivity řemeslníků rovněž bezprostředně týkají.
Uznání si zaslouží všichni správní zaměstnanci, neboť i v tak
malém počtu zajišťují výborně úklid mnoha rozlehlých prostor
„od rána do večera“. Velký dík patří panu školníkovi Miroslavu
Frančákovi, jenž často v mimopracovní době, o sobotách a nedělích i v době čerpání řádné dovolené zajišťuje zabezpečení objektu
školy i nezbytný servis pro dodavatelské firmy.
Kluci modré, holky červené. Právě takové ladění obkladů vymysleli projektanti pro zrekonstruovaná sociální zařízení. Kluci
a holky dostali od zastupitelů pěkný a hodnotný dárek k zahájení
školního roku 2013 – 2014. Věřme, že si jej budou vážit.
Karel Knapp,
ředitel školy
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Rekonstrukce budovy pokračuje
Mateřská škola zahájila 2. září 2013 plánovanou rekonstrukci
budovy. Jedná se o 1. etapu zateplení hospodářské budovy a pavilonu „A“. Tato etapa je realizována z rozpočtu zřizovatele Města
Město Albrechtice ve výši 1. 049. 502, 30 Kč (včetně DPH).
V příštím roce 2014 budeme pokračovat ve 2. etapě (závěrečné)
zateplováním pavilonu „B“, rovněž z prostředků rozpočtu zřizovatele.
„Chceme, aby se naše škola stala domečkem, ve kterém se
budou děti cítit šťastně a jejich rodiče budou mít jistotu, že prožívají pěkný den“.
Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Transformace sociálních služeb na Albrechticku a Krnovsku
Transformace pobytových sociálních služeb je proces, který
dává příležitost lidem se zdravotním postižením opustit velká
kamenná zařízení ústavního typu a žít svůj život se všemi jeho
radostmi i strastmi. Proces Transformace ale není jen příležitostí
pro lidi se zdravotním postižením, je především uvedením „věcí
na pravou míru“, nápravou křivd vůči těm, kteří se nemohou nijak, díky svému postižení, bránit.
Patří k nim také obyvatelé bývalého Krajánku, dnes chráněného bydlení v Městě Albrechticích, kteří se přestěhovali do rekonstruovaného objektu na ul. B. Smetany. S podporou pracovníků
v sociálních službách zde bydlí ve čtyřech samostatných bytech
16 obyvatel.
V tomto objektu vznikla také Sociálně terapeutická dílna, kam
docházejí klienti z chráněných bydlení do pracovních aktivit.
Součástí je obchod, kde si mohou občané zakoupit výrobky, které
klienti vyrábějí.
Dílnu mohou využívat i občané se zdravotním postižením,
kteří bydlí v rodině.
Albrechticko a Krnovsko je v tomto ohledu výjimečné. Patříme mezi první místa v republice, kde lidé se zdravotním postižením dostali možnost opustit ústav a využívat potřebnou pomoc
a podporu v komunitě, ve městě, v obci, kde žijí, mají své blízké
a přátele.
Změnou místa bydlení se však lidé se zdravotním postižením
automaticky nestávají občany, k tomu je potřeba mnohem více.
Potřebují nejen podporu pracovníků sociálních služeb, kteří je
provázejí běžnými denními aktivitami a pomáhají jim zvládat

úskalí běžného života, ale také pochopení a sousedskou pomoc
nás, ostatních. Potřebují dostat příležitost nejen bydlet, ale taky
mít možnost pracovat a realizovat své zájmy a záliby.
Transformace ústavů sociální péče začala na Albrechticku
a Krnovsku už počátkem roku 2000 a kdy skončí? Až budeme
připraveni a schopni vnímat lidi se zdravotním postižením jako
skutečné a právoplatné spoluobčany!
Mgr. Miroslava Fofová,
ředitelka

Slezská diakonie, ELPIS Bruntál,
Poskytuje odborné sociální poradenství
Poradna ELPIS Bruntál Slezské diakonie poskytuje odborné
sociální poradenství, podporu a pomoc obětem i svědkům domácího násilí a trestných činů spojených s násilím a zneužíváním.
Prostřednictvím svých služeb napomáhá uplatňovat jejich práva
a oprávněné zájmy, posiluje jejich soběstačnost s ohledem na jejich přání a potřeby.
Mnoho lidí si myslí, že domácím násilím, týráním, zneužíváním je myšleno pouze fyzické napadání a hrubé formy násilí, ale
spadá sem také psychické násilí (ponižování, zastrašování, zvýšená kontrola, kritizování, vyhrožování a vydírání). Málokdo také
ví, že proti všem těmto formám násilí existuje účinná zákonná
pomoc. Poradna Slezské diakonie ELPIS Bruntál nabízí odborné sociální poradenství všem takto ohroženým osobám starším
11let.
Nemusí však jít jen o samotné oběti těchto činů. Služby poradny mohou využívat a využívají také rodinní příslušníci či jiní

svědci, kteří incidentům přihlíželi a také oběti a svědci trestných
činů. Mnoho obětí svou situaci dlouhodobě neřeší, kvůli finanční
závislosti na partnerovi, nebo kvůli dětem – neuvědomují si však,
že tyto prožitky mají devastující vliv na osobnost dítěte.
V případě, že Vy sami jste obětí nebo svědkem těchto trestných
činů, můžete poradnu kontaktovat na ulici Kavalcova 7 v Bruntále, tel: +420 736 757 505 /, tel: +420 731 514 702, pevná linka tel:
595 532 035, e-mail: elpis.br@sdk.cz a každé pondělí v Krnově,
Hlubčická 294/9, od 13:00 – 15:00, nebo podle objednávky.
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Tato sociální služba je
BEZPLATNÁ, ANONYMNÍ A DISKRÉTNÍ.
Vlasta Patíková

Memoriál Petra Šolce
V sobotu 14. září 2013 se uskutečnil již 7. ročník Memoriálu
Petra Šolce v požárním útoku dětí a mládeže. Z důvodu častých
dešťových přeháněk jsme přesunuli soutěž z náměstí před hasičárnu. Na náměstí bychom neměli dostatek místa pod provizorními přístřešky. Z tohoto důvodu se soutěžilo pouze jednokolově.
Na soutěž dorazilo 11 družstev.
Umístění:
Kategorie mladších žáků:
1.Vrbno p. Pr. „A“, 2. Slezské Rudoltice, 3. Světlá Hora. Vrbno
„B“ mělo neplatný pokus.
Kategorie starších žáků:
1.Třemešná ve Slezsku, 2. Krnov, 3. Slezské Rudoltice, 4. Město Albrechtice, 5. Holčovice-Spálená A, 6. Holčovice-Spálená B.
Světlá Hora měla neplatný pokus.
Čestné uznání si odvezla hasičská přípravka z Vrbna pod Pradědem.
Bc. Vladislav Hlaváček,
člen SDH

Co dělají zahrádkáři?

Na přelomu jara a léta jsme vyhlásili soutěž „Rozkvetlé město“.
Území města bylo podle ulic rozděleno do několika úseků a vytvořili jsme několik dvojic našich členů, kteří dlouhodobě sledovali domy a zahrádky. Byly pořízeny fotografie zajímavých objektů a na společné schůzce pak byly obrázky hodnoceny. Nakonec
jsme se shodli na tom, že budou oceněni Kuřecovi z ulice Odboje,
Královi z ulice Okružní, paní Nováková z ulice Zahradní, paní
Horňáková z ulice Celní, Hrbáčkovi z ulice Dělnické a paní Pořízková z ulice Nádražní.
Finanční prostředky, které jsme mohli mezi oceněné rozdělit,
nám neumožnily hodnotit více občanů. Konstatovali jsme však,
že se vzhled našeho města mění k lepšímu. Zvlášť pěkným dojmem působí skupina domů na Nábřežní ulici před koupalištěm,
a to nejen květinovou výzdobou, ale celkovým pojetím a souladem barev a tvarů jehličnatých i listnatých dřevin.
Další akcí, kterou jsme uskutečnili, byl již třetí ročník zahrádkářské výstavy ve dnech 24. a 25. září. Své výpěstky zde před-

vedlo asi dvacet zahrádkářů a navíc pan Lederer vystavil ve čtyřech klecích exotické ptáky, což bylo atraktivní zvláště pro dětské
návštěvníky. Květinová aranžmá provedla s obvyklým vkusem
paní K.Vrbová, velmi vstřícný byl i přístup vedení základní školy,
jmenovitě ředitele Mgr. K. Knappa. Také paní Starečková s námi
ochotně spolupracovala.
Součástí výstavy byla soutěž pro žáky základní školy, kterou
připravily paní učitelky Macková a Gavendová.
Návštěvníky zaujala vyřezávaná dýně a cuketa pana Chmelaře, bonsaj pana Krále, obří řepa od Tomíčků, dýně paní Salichové a Hančilové a řada dalších exponátů. V závěru výstavy byly
jako nejlepší oceněny výpěstky pana Vyhlídala, paní Ledererové,
manželů Tomíčkových, Šimečkových a Salichových. Pan Lederer
získal cenu za originální exponát a za aktivní přístup k organizaci
výstavy.
Na ukončení výstavy byli pozváni i vítězové soutěže „Rozkvetlé město“. Každý z nich i každý z oceněných vystavovatelů obdržel poukázku v hodnotě 450 Kč na nákup potřeb pro zahrádkáře. Žákům čtyř tříd, kteří zvítězili v dětské soutěži, byla předána
sladká odměna.
Výstavu si přišlo prohlédnout 115 dospělých návštěvníků a 314
dětí. Organizátoři děkují všem, kdo přispěli k přípravě a zdárnému průběhu akce a doufají, že akce zahrádkářů i v příštím roce
zaujmou a přilákají ještě více účastníků.
Na výroční členské schůzi, která se konala 19. 11. 2013, schválili členové zrušení ZO ČZS, takže nyní fungujeme jako Zahrádkáři Město Albrechtice, občanské sdružení a máme IČO 018 41 882.
Kromě názvu a statutu se pro nás nic nezměnilo – nadále se chceme podílet na společenském životě ve městě, chceme přispívat ke
vzdělávací a osvětové činnosti a nadále se těšíme na nové členy,
kteří rozšíří naše řady.
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Zdeňka Šlagorová

Vzniká Městský turistický okruh
Motto:
„Můžeš procestovat celý svět,
ale dokud se nestaneš poutníkem
svého rodného kraje, nic jsi nepoznal,
nic jsi nepochopil.“
Heřman Menzel, Linhartovy
Když v roce 2010 proběhla u kapličky pod Poutní horou první
Ebenova Truvérská mše, začalo se mezi turisty nesměle mluvit
o obnovení tzv. Křížové cesty, která by kopírovala více než 350letou náboženskou tradici. Jako příkladu bylo využito zkušeností
při budování první naučné stezky Dubí vrch. Díky mimořádné
iniciativě vedení LČR v M. Albrechticích je i turisticko – naučná stezka Poutní hora téměř hotova. Její počátek začíná u nového
kříže nad koupalištěm, kde do roku 1977 stávala starobylá kaplička a tam také po 25 km končí.

Poutní hora s břidlicovým krbem, jehlanem a odpočívadlem

Na hradišti Burkvíz je stále co fotit
Městský turistický okruh bude mít 5 základních stanovišť:
Poutní hora - Hradiště Burkvíz - Linhartovský zámek – Rozhledna na Hraničním vrchu a Dubí vrch. V tomto 25 km dlouhém okruhu jsou dvě naučné stezky.

Druhá, nově budovaná turistická naučná stezka Poutní hora,
návštěvníky hodně překvapí, a to nejen krásnými výhledy, ale
hlavně bohatou historií. Vždyť kostel, který zde stával, byl dominantou tohoto kraje. Jeho rozměry byly úctyhodné 42 m x 18 m x
15 m a scházely se u něj generace obyvatel širokého okolí na svých
poutích. Od toho je i název hory. Další zajímavosti, které na stezce
najdeme, jsou starobylý buk s obvodem kmene přes 4 m, dále pak
opravená kaplička, dvě jezírka, kamenný hrádek, ale především
kouzelné pohledy na M. Albrechtice a jejích široké okolí, úpatí
Jeseníků, Krnovsko, Opavsko a do části Polska. Nádherné výhledy dávají tomuto místu zvláštní náboj a nostalgickou atmosféru.
Tajemné hradiště Luginsland (rovněž Lugsland, Lugsvald)
přivítá návštěvníky opravenou hradní studnou, kterou hlídá královna žabička, a někteří možná zahlédnou i lesního skřítka Slivouše. Kryté posezení, informační tabule a 3 lavičky po obvodu
nabídnou kouzelný výhled nejen na naše město, ale i na Krnov
a Purkartice.
Linhartovský zámek je kulturní perlou našeho kraje, dominuje pověst o Mouřenínovi, starobylý buk v zámeckém parku a ze
sbírek zámku je to např. keramika J. Kutálka, která každoročně
láká návštěvníky z celé republiky. Od zámku směrem na Polsko

Úchvatné hřebenové pohledy na město a jeho okolí
První naučná stezka Dubí vrch je již třetí rok v užívání a poskytuje na informačních tabulích údaje o historii Hynčic, seznamuje účastníky s tím, co všechno postavili na našem území opavští podnikatelé Vincenc Tlach a Vincenc Keil. Stezka má bohužel
i jedno nepěkné místo, a to totálně zdevastovanou, kdysi majestátnou hrobku rodiny Keil von Eichenthurn. Tady bude návštěvníkům jistě smutno a nebudou se cítit dobře.
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Kaplička pamatuje v poslední době několik
Ebenových Truvérských mší

Vzniká Městský turistický okruh
se dostaneme ke státní hranici, která nás dovede až na Hraniční
vrch, kde stojí náš nejatraktivnější turistický objekt, a to dvouvěžová rozhledna.
Okruh se uzavírá lesní cestou ke Krtečkově studánce a dál kolem daňčí farmy a Machalova zahradnictví k motorestu Pančava.
Míjí Máslový pahorek, kde se protne s novou cyklostezkou a směřuje ke studánce nad Dubím vrchem a navázáním na naučnou
stezku se velký okruh uzavírá.
Pracovní skupina, která Městský turistický okruh připravuje,
zajišťuje pro trasu směrníky, fotodokumentaci, propagaci přes
GPS /QR/, mapy a další náležitosti, pracuje ve složení: Ing. I., Roller, Mgr. K. Knapp, Ing. K. Handlíř, Ing. J. Jiřík. Skvělá je spolupráce s LČR, firmou Rating p. R. Krále, Ing. M. Vyležíkovou
z MěÚ Krnov a dalšími sympatizanty.
Hodně práce čeká taky MěÚ, který díky iniciativě starosty
p. Volka bude řešit důležité věci, jako je zajištění odpadkových
košů na vytipovaná místa, odvoz odpadků, sekání trávy na vyznačených stezkách, zhotovení informačních map pro veřejnost
na náměstí i dalších místech atd.

Všechny práce jsou plánovány tak, aby do zahájení turistické
sezony v dubnu až květnu roku 2014 bylo vše připraveno k otevření. Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“ zařadil do svého
plánu práce na rok 2014 úvodní výšlap s trasami 25 km, 13 km
a 5 km, čímž bude „Městský turistický okruh“ předán k užívání
široké veřejnosti.
Ing. Karel Handlíř

Mapa Městského turistického okruhu
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“
Rok 2013 se pomalu blíží ke svému závěru a uzavírá se i turistická sezona. To je důvodem k malému ohlédnutí na činnost
turistů v našem městě. I letošní rok byl úspěšný, turistika si našla
stabilní vyznavače, a tak se stalo putování za zdravím a poznáním pro mnohé již potřebou. Pro tento rok připravilo vedení turistického oddílu „Albrechtický puchýř“ celkem 17. akcí. Od již
tradičního 6. výšlapu na Nový rok, kterého se účastní průměrně 300 zájemců, byly naše cesty rozmanité. I když začátek roku

Bludnému kamenu a dál až k rozhledně na Strážném. V Liptáni
jsme ještě stihli Osoblažku, abychom se na závěr pokochali svezením v této technické raritě našeho regionu. Zůstává před námi
poslední výšlap 9.11 2013 po naučné stezce Dubí vrch, spojený
s „došlapnou“ a valnou hromadou, kde si stanovíme plán činnosti
na rok 2014 a tím vstoupíme již do 7. turistického roku v M. Albrechticích. Bude jistě opět tak úspěšný jako byly ty minulé, navíc
i tím, že turisti ve spolupráci s řadou sympatizantů, kterými jsou
LČR v zastoupení správce Ing. V. Závodného, Ing. M. Košuliče,
Ing. I. Rollera, dál ředitel ZŠ Mgr. K. Knapp, referentka odboru
ŠKS MÚ Krnov Ing. M.Vyležíková, stavební firma J. Metzla, firma Reking R. Krále, aktivista Ing. K. Handlíř a pod záštitou starosty města L. Volka, připravují otevření mimořádné akce pro M.
Albrechtice, a to „Městského turistického okruhu“ v délce 25 km.
Albrechtická veřejnost se s touto akcí bude moci seznámit již na
jaře 2014. Tím bude k dispozici nejen občanům M.Albrechtic, ale
i všem návštěvníkům okruh, který obnaží krásu našeho města,
jakožto vstupní brány do Jeseníků, ze všech stran.
Vedení turistického oddílu děkuje všem turistům, sponzorům
a sympatizantům za pomoc v roce 2013 a vyslovujeme přesvědčení, že i rok 2014 bude opět rokem úspěšným v rozvoji turistiky,
vycházek za zdravím, poznáním, ochranou přírody, tvorbou životního prostředí a přátelstvím.
Turistice zdar.
Ing. Josef Jiřík,
předseda turistického oddílu

nám příliš nepřál a museli jsme dva pochody kvůli nepřízni počasí zrušit a přesunout, pro další nám již počasí přálo a většinou
jsme se navraceli s krásnými zážitky. Prošli jsme oblast v okolí
Velkých Losin a divoké Desné, setkali jsme se s polskými přáteli
v Moscance a na Biskupské kupě, splnili jsme již 6. ročník Pochodu P. Šolce, slavnostní Truvérskou mši za účasti p. P. Kuneše a p. Z. Lomové, absolvovali jsme pěkné túry v okolí Radhoště
a Pusteven, dál z Rejvízu na Zlatý chlum a Čertovy kameny, mimořádný výšlap pohořím Orlíku a Medvědí hory, prochodili jsme
okolí Uhlířského vrchu a Moravského Kočova, velice sympatický
pochod v okolí Lipové až k Lesnímu baru, opakovaně jsme se setkali s polskými turisty na Jelení při oslavách 20. výročí Lesního
statku-Bellama, mimořádně pěkný výšlap byl z Červenohorského
sedla na Suchý vrch do Koutů n. Desnou a v sobotu 19. 10. 2013
jsme absolvovali za překrásného počasí výšlap v blízkém okolí
M. Albrechtic, a sice z Albrechtic kolem Hraničního vrchu a naší
rozhledny dál k rozcestí na Biskupice a po modré značce kolem
Pěnkavčího vrchu, Obecního vrchu a Kobyly k Liptáňskému

Slivouš
Milí turisté,
děkuji Vám z celého srdce, že jste mě a královnu žabičku po
více jak osmi stech letech znovu vzkřísili a tím obnovili naši činnost na hradě, kterému říkáte Burkvíz. Za mého mládí se jmenoval Luginsland.
Jsem plaché stvoření, takže mě zatím zahlédlo 5 lidí, kterým
jsem ukázal své hradní tajemství.Královnu žabičku si jistě zamilujete i její pověst, která se do dneška zachovala.
Dlouho jsem přemýšlel, jak se Vám za mé osvobození z předlouhého zakletí mám odvděčit. Poněvadž jsem se dověděl, že většina z Vás trpí nedostatkem vitamínu S, rozhodl jsem se, Vám ze

svých skromných, starých, studnových historických zásob, něco
málo věnovat. Patřičnou lahvičku jsem již nechal v hradní studni
chladit.
Za mého mládí si pamatuji, že pokud jsme chtěli někoho ze
srdce pohostit, musel si dotyčný přinést v kapse malý skleněný,
ve většině případech keramický kalíšek. Při nalévání musel host
držet pohárek v pracovní rukavici, aby mu nepolili kůži, což by
byl neodpustitelný hřích.
Takže pokud budete mít zájem, přijďte do mého staronového
bydliště ochutnat moji specialitu.
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Na Vaši návštěvu se těší lesní hradní skřítek Slivouš.

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice

TJ TATRAN Hynčice
Seznam uskutečněných akcí v roce 2013
30. 3. 2013

Velikonoční turnaj v šipkách

19. 4. 2013
Pálení čarodějnic
Poslední dubnový podvečer patřil na hřišti v Hynčicích čarodějnicím. Děti i rodiče v maskách čarodějnic prošli v průvodu
Hynčicemi. U táborového ohně rejdili s košťaty, která nakonec
spálili v očistném ohni. Celé odpoledne byly pro děti připraveny
hry a soutěže. Ocenění za nejpovedenější masku dostaly všechny
děti.

17. 8. 2013
Havajská párty
Celé sobotní odpoledne se konala na hřišti v Hynčicích Havajská párty za spolupráce MO ČSSD Město Albrechtice. Program
byl pestrý – soutěže pro děti, malování na obličej, vystoupení havajských tanečnic, skákací hrad, soutěž o nejlepší havajský kostým, barmanská show p. Lubomíra Wolfa, grilované speciality,
večerní zábava.
Ivana Tomanová,
předsedkyně TJ Tatran Hynčice

18. 5. 2013
Okresní přebor v šachu
18. – 19. 5. 2013 se konal okresní šachový přebor jednotlivců.
V tomto dvoudenním klání se našim hráčům povedlo významně
se prosadit, když Vladimír Pán se 6 body turnaj vyhrál a Miroslav
Hrbáček s 5 body obsadil skvělé 3. místo. Po okresním přeboru
mládeže a seniorů to byla další významná akce, kterou šachový
oddíl uspořádal.
1. 6. 2013
Přestup šachistů z TJ Město Albrechtice
K 1. 6. 2013 přestoupilo šachové družstvo z TJ Město Albrechtice do TJ Tatran Hynčice.

Odchod šachistů do TJ Tatranu Hynčice
Na základě rozhodnutí členů šachového oddílu jsme k 31. květnu 2013 ukončili činnost v TJ Město Albrechtice a podzimní sezonu
jsme začali hrát pod hlavičkou TJ Tatran Hynčice. Je nám nesmírně líto, že naše řady opustili dva dlouholetí trenéři mládeže Radek
Václavík a Ing. Karel Handlíř, kteří nesouhlasí se způsobem rozdělení grantů pro šachový oddíl.
Miroslav Hrbáček,
předseda šachového oddílu

Skvělý úspěch mladých Albrechtických šachistů
Dne 14. října 2013 proběhl mezinárodní šachový turnaj žáků
o velkou cenu Krnova. Turnaje se zúčastnili šachisté ze sedmi měst
Česka a Polska. Naši hráči se v dobře obsazeném turnaji vůbec
neztratili a v kategorii mladších žáků dosáhli skvělého umístění.
1. místo Daniel Bušos
3. místo Daniel Galuška
4. místo Pavel Kohut

Tito naši mladí reprezentanti si vybojovali účast na mistrovství Moravy a Slezska v Koutech nad Desnou.
Je obrovská škoda grantů, které měly být na tuto významnou
akci využity a radou města byly přerozděleny do jiných oddílů.
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Vladimír Pán,
místopředseda ŠO M. Albrechtice

FK AVÍZO Město Albrechtice
Dne 22. 6. 2013 se uskutečnil v Albrechticích
u Českého Těšína, již 40. jubilejní ročník Štítu
Albrechtic. Již 21. 6. 2013 proběhlo jednání stalého výboru Štítu, byl zvolen nový výbor a za
Město Albrechtice byl zvolen jako člen stalého
výboru pan Roman Boček. Novým předsedou
Štítu Albrechtic byl zvolen MUDr. Stanislav
Kowalski z Albrechtic u Českého Těšína. Naše fotbalové mužstvo
opět nechybělo a suverénně vyhrálo skupinu „B“. Z té postoupilo
do finále, ve kterém se utkalo s domácími Albrechticemi u Českého Těšína. Bohužel v tomto finálovém utkání naši borci podlehli soupeři, a třebaže utržili tuto jedinou porážku, skončili na
přesto krásném druhém místě. Jako nejlepší střelec byl vyhlášen
J.Holčák z našeho týmu. Výbor FK Avízo děkuje všem hráčům
za reprezentaci FK i města Město Albrechtice. Další ročník Štítu Albrechtic, se uskuteční 28. 6. 2014, tentokrát v Albrechticích
v Jizerských Horách.
Co se jednotlivých soutěží týče, tak v okrese máme dva týmy
a v kraji dokonce čtyři. Ročník 2012/2013, naši nejmenší – hrající
okresní soutěž starší přípravky (5+1) obsadili suverénně 1. příčku
v tabulce (15-0-1…skóre 155:42… 45 bodů) a slavili tak postup do
okresního přeboru.
Mladší žáci, hrající krajský přebor, obsadili konečné 10. místo
(8-1-17… skóre 56:112… 25 bodů).
Starší žáci obsadili taktéž v krajském přeboru velmi pěkné
2. místo (19-3-4… skóre 85:33… 60 bodů).
Dorostencům patřilo v krajské soutěži staršího dorostu 6. místo (11-3-10… skóre 68:70… 36 bodů).
Z těch starších – muži „B“, odehráli okresní III. třídu na
6. místě (14-5-7… skóre 83:43… 47 bodů).

V letní přípravě na sezónu 2013/2014 odehrálo naše mužské
„A“ několik přátelských utkání se střídavými výsledky. Soupiska mužstva doznala výrazných změn – odešli: Mrukvia, Holčák,
Štefánik – přišli: Drahotušský, Kala ml., Muka, Burda, F.Komuenhe, Reiskup, Zeman, Táborský, Hudský. V této sezóně prozatím
obsazují po 10 kolech 10. příčku s kontem 12 -ti bodů, trenérem
je Gustav Santarius.
Dorostence výrazně posílili hráči starších žáků, avšak podzimní část sezóny prozatím není podle představ trenéra Kaly a patří
jim předposlední 13. místo s 6 body. Mladší žáci se pohybují ve
„zlatém“ středu tabulky s 13 body a trenéři Jiří Hudeček a Petr
Kmínek jsou s výkony spokojeni.
U starších žáků je po odchodu většiny základního kádru do
dorostu tíživá situace, hlavně pro trenéry Martina Lhotku a Jiřího Mlčouška. Mají potíže sestavit tým pro jednotlivá mistrovská
utkání. Často musí sestavu doplnit mladšími žáky a díky možnosti střídavých startů také žáky z okolních obcí. V tabulce jsou
prozatím na 9. příčce s 9 body.
V polovině tabulky okresní III. třídy jsou muži „B“ a pod vedením Karla Krákory a Josefa Zikla mají 15 bodů. U „benjamínků“
– přípravky došlo také k obměně hráčského kádru (odchod starších chlapců do žáků a příchod nových benjamínků). Trenéři Roman Boček a Lukáš Včelný se snaží vštípit těmto malým hráčům
veškeré základy fotbalu, a tak je pro mnohé z nich velmi těžké
vyrovnat se mnohokrát starším a vyspělejším soupeřům. V dosavadní tabulce jsou na 12. místě se 7 body.
Výbor klubu děkuje všem trenérům a vedoucím jednotlivých
mužstev za jejich trpělivou práci a přeje mnoho sportovních
i osobních úspěchů.
Fotbalový klub děkuje fanouškům a příznivcům za přízeň nejen při mistrovských utkáních, a také sponzorům a hlavně městu
Město Albrechtice za podporu.

Muži „A“ hráli krajskou I. B třídu a osadili 10. příčku
(10-2-14… skóre 48:45… 45 bodů). Znamená to, že si všechny
týmy udržely své soutěže, dokonce přípravka postoupila do vyšší.
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Miroslav Olejniczak,
sekretář FK AVÍZO

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Tereza Benešová
Lukáš Smetana
Filip Vašenda
Ondřej Macejka
Bartoloměj Petr
Kristýna Víchová
Štěpánka Metelková
Adam Cága
Karolína Bordovská
Adéla Bařinová

nar. 08. 01. 2013
nar. 28. 02. 2013
nar. 05. 03. 2013
nar. 20. 03. 2013
nar. 25. 03. 2013
nar. 10. 04. 2013
nar. 11. 05. 2013
nar. 17. 05. 2013
nar. 17. 05. 2013
nar. 14. 07. 2013

Amálie Hanušová
Marie Pokludová
Václav Marek
Rozárie Tuhovčáková
Adam Burda
Sofie Poláchová
Matyáš Dofek
Andrea Orságová
Jozefína Vranková
Natálie Polková

nar. 26. 07. 2013
nar. 29. 07. 2013
nar. 07. 08. 2013
nar. 14. 08. 2013
nar. 07. 09. 2013
nar. 11. 09. 2013
nar. 16. 09. 2013
nar. 16. 09. 2013
nar. 17. 09. 2013
nar. 19. 09. 2013

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků
bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se
tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém
žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve
stádu, „ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu
členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla
v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat
v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní
roli ve veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných

kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3. 1. 00/37.0206 financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním
mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“
přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro
všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví,
Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu
k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční
kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také
přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových
kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových
stránkách projektu www.nebudovcan.cz.
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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

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 554 637 365 Adámková
– vodovodní řad 731 157 690 Berkovec
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

8.00 – 12.00
8.00 – 10.00

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

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

Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
Sobota
Telefon 554 653 065

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 12.00

13.00 – 17.00

MUDr. Leona Tobiášková, Tel. 554 652 183
Pondělí
8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Úterý
13.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Středa
10.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Čtvrtek
8.00 – 12.00
Pátek
8.00 – 11.30
MUDr. Eva Němcová, Tel. 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
13.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pátek
7.30 – 11.00
Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá
8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

13.30 – 17.00
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 – 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 – 15.00 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
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

Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 14.00 tel. 554 690 518

Rychlá záchranná služba 112 nebo 155

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
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