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Vážení spoluobčané,
zima pomalu odchází, dny se neustále prodlužují a sluníčko
nám rozpouští zbytky sněhu a ledu, což je pro nás všechny znamení, že můžeme začít s jarním úklidem okolo svých domků,
na zahrádkách a také v ulicích našeho města.
V prvním čísle loňského zpravodaje jsem psal o záměru našeho města vybudovat kompostárnu a tím vyřešit neustálé problémy s biologicky rozložitelným odpadem (tráva, listí, haluze,
padané ovoce atd.), který vzniká nejen v jarních měsících, ale
v průběhu celého roku. Rok se s rokem sešel a přání se stalo skutečností, prosba byla vyslyšena a dotace přidělena. Výsledkem je,
že v průběhu jara bude započata výstavba kompostárny v areálu bývalých zemědělských staveb. Samostatná kompostárna byla
naprojektována tak, aby vznikl jeden velký komplex, jehož součásti je i sběrný dvůr. Vyroste zde nová hala - technické zázemí
a zpevněná plocha pro výrobu a zpracování kompostu. Jak jsem
naznačil, velkým kladem je jeden areál, kde bude možno uložit
veškerý odpad k dalšímu zpracování. Současně s výstavbou bude
probíhat i výběrové řízení na nádoby pro svoz bioodpadů – hnědé popelnice o objemu 240l, které budou k dispozici každému,
kdo chce třídit bioodpad. Tyto dva projekty „Kompostárna Město
Albrechtice“ a „Zavedení separace bioodpadů v Městě Albrechticích“ jsou finančně podpořeny Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a celková výše dotace činí
90% z uznatelných nákladů.
Po několikaletém intenzivním úsilí, jak ze strany vedení obce,
tak ze strany školy, bude 1. dubna konečně započata tolik potřebná rekonstrukce stravovacího zařízení. Projekt s názvem „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyň a jídelna“ je financován Regionálním operačním programem Mo-

ravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Každá
získaná dotace je pro naše město přínosem, protože vlastní zdroje
jsou čím dál menší a dalších možností pro získání dotací v plánovacím období 2007-2013 již mnoho nebude. Na druhou stranu
mají dotační prostředky jistá pravidla, která jsou nastavena pro
všechny stejně a jejich dodržování je pod přísným drobnohledem
a přináší určitá negativa. U tohoto projektu se jedná o tzv. veřejnou podporu, která po dokončení projektu neumožňuje vaření
a výdej obědů cizím strávníkům po dobu udržitelnosti projektu
5 let. Česky řečeno kuchyň a jídelna bude sloužit jen dětem školou povinným a zaměstnancům školy, důchodci a cizí strávnici
budou muset začít využívat jiné zařízení, jako například kuchyň
či bufet při Střední škole zemědělství a služeb v Městě Albrechticích.
Letošní rok nebude jen ve znamení práce, ale je potřeba si také
dopřát trochu zábavy a uvolnění v dnešním uspěchaném světě.
Chtěl bych proto všechny občany pozvat na akce pořádané nejen naším městem, ale i organizacemi města i našimi podnikateli. Například v květnu to bude další ročník slavností na náměstí
za účasti několika sborů mažoretek, v červnu tradiční dětský den,
s jehož uspořádáním se po dvou letech vracíme opět do parku
B. Smetany. Za zmínku určitě stojí návštěva linhartovského zámku, kde čekají na návštěvníky nové expozice a nespočet kulturních akcí během celé sezony. Seznam veškerých akcí je v kulturním kalendáři, který byl distribuován do všech domácností, a tak
už nezbývá než popřát všem krásné jaro, hodně úspěchů, pohodu,
klid a spokojenost jak v běžném, tak v pracovním životě.
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Luděk Volek,
starosta

Informace ze zastupitelstva města
Výběr z programu:
Na 10. zasedání zastupitelstva města dne 23. listopadu 2011
bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy uzavřené jako inominátní smlouva mezi Městem Město
Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích,
a panem Jaroslavem Hrubým se sídlem Sovova 1016/19, Krnov 794 01, IČ: 10597301
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích
- Smlouvu o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje na úhradu uznatelných
nákladů souvisejících s úhradou části nákladů na zpracování
projektové dokumentace akce „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“
Na 11. zasedání zastupitelstva města dne 14. prosince 2011 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního
systému EKOLAMP se spol. EKOLAMP s.r.o. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, IČ: 27248801
- Rozpočet města Město Albrechtice na rok 2012 dle předloženého materiálu v členění na příjmy ve výši 64 715 493,- Kč
a financování 5 061 003,- Kč a výdaje ve výši 69 776 496,- Kč

-

-

závazné ukazatelé pro příspěvkové organizace na rok 2012
v celkové výši 5 730 000,- Kč, z toho: příspěvek na provoz pro
Mateřskou školu na rok 2012 je stanoven ve výši 1 630 000,Kč, příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2012 je
stanoven ve výši 4 100 000,- Kč
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok
2012. Náklady na rok 2012 v plánu hospodářské činnosti jsou
ve výši 6 984 810,- Kč a výnosy ve výši 6 906 944,- Kč, ztráta
ve výši 77 866,- Kč

Na 12. zasedání zastupitelstva města dne 25. ledna 2012 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, mezi Euroregionem Praděd se sídlem Nové Doby
111, Vrbno pod Pradědem, IČ 69594074 a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR č. CZ.3.22/3.3.07/11.02751. Maximálně 85% z celkových
způsobilých výdajů ze 7 455,33,- €
- Smlouvu o zřízení společné jednotky sboru dobrovolných
hasičů mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
Město Albrechtice na straně jedné a obcí Holčovice
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Rekonstrukce měšťanského domu pokračuje
Rodný dům spisovatele, novináře a publicisty Františka Gela,
který máme spíše zažitý jako bývalou knihovnu, je veden jako
kulturní památka v rejstříkovém seznamu kulturních památek
ČR a je majetkem našeho města, tedy nás všech.
V roce 2002 byla knihovna přestěhována do nových prostor
na Nemocniční ulici a postupně se podařilo přestěhovat nájemníky všech pěti bytů, které byly již ve špatném technickém stavu,
stejně jako celá budova. Poslední nájemnice opustila byt v roce
2011 a pak okamžitě započala celková rekonstrukce pod přísným
dohledem památkářů.
Než jsme s opravami začali, přišla na přetřes myšlenka, co s nemovitostí dál?
Odprodat za minimální finanční obnos nebo si dům ponechat
s vyhlídkou vložení nemalých finančních nákladů do historické
nemovitosti, jejíž pořízení spadá do roku 1806.
Právě ta část historické epochy, která se váže k obci, rozhodla
o osudu dalšího užití domu pro potřeby města. Zatím ještě není
rozhodnuto o přesném upořádání rozsáhlých prostor, ale vize je
jasná, bytové prostory v prvním podlaží převést do režimu nebytových s tím, že by celá budova měla sloužit jako polyfukční dům.
Mohl by zde vzniknout například malý sál pro potřeby města, ale
i k pronájmu jednotlivým organizacím i fyzickým osobám za účelem různých akcí (svatby, večírky, valné hromady atd.)
Prostory jsou zde dostatečně velké a uvítáme i Vaše názory, jak
s nemovitostí dále naložit. Přízemí domu chceme využít ke komerčním účelům, jedním z možných uchazečů je úřad práce,
který má zájem o přízemní prostory v centru náměstí s bezbariérovým přístupem. Pravá přízemní část zůstane nadále jako nebytový obchodní prostor.
První stavební úpravy započaly již v roce 2010 obnovou dřevních konstrukcí stropů, v roce 2011 se provedla oprava historic-

kých vstupních dveří, výměna všech dřevěných oken včetně obnovy krovů a nové střešní krytiny. V obou případech k financování
stavebních úprav město využilo dotačních programů jak z ministerstva kultury, tak i z programů Moravskoslezského kraje.
Letos proběhne kompletní sanace domu, neboť nadměrná
vlhkost byla příčinou napadení veškerých dřevěných konstrukcí
škůdci, včetně zvýšené plísně v celém přízemí. Dále by se mělo
rozhodnout o vnitřním uspořádání v souladu s památkovým úřadem. Čeká nás ještě hodně práce a také bude potřeba hodně peněz.
Naším přáním je, aby tato nemovitost znovu ožila a začala nám
sloužit nejpozději koncem roku 2014.
Luděk Volek,
starosta města
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Modernizace obřadní síně
Během přípravy na modernizaci obřadní síně uvažovali odpovědní činitelé o tom, jak do ní vložit symboliku našeho města.
Od myšlenky použít bílé topolové dřevo je odradila jednak nedostupnost tohoto materiálu, ale hlavně to, že s tímto materiálem
stolaři neradi pracují, neboť dřevo obsahuje vápenné minerály,
což způsobuje rychlé otupování nástrojů. Lístek topolu, který je
také součásti městské symboliky, by byl také inspirativní, ale žádný výrobce ho jako vzor na tapety nebo látky nepoužívá. Proto
vznikl nápad umístit na panel řečnického pultu několik dat, která
by zachycovala důležité okamžiky v historii obce a města.
1377 – první písemná zmínka v souvislosti s dělením území
mezi Mikulášem III. a Janem I. Ratibořským
1492 – na žádost Adolfa Makrota povýšil český král Vladislav
II. Jagellonský ves Olbersdorf na město a udělil mu privilegia
1563 – 4. 8. tohoto roku dal král Ferdinand I. městu znak, který se ve svých podstatných rysech dochoval až do dnešní doby
1757 – při velkém požáru téměř celé město lehlo popelem
1779 – město bylo obléháno a ostřelováno 16 000 pruských vojáků

1825 – opavští obchodníci Vincent Keil a Vincent Tlach koupili panství od Karla Traugota, svobodného pána Skrbenského z Hříště
1837 – výše zmínění majitelé vybudovali na okraji města válcovnu plechu
1874 – byl založen místní spolek dobrovolných hasičů
1880 – byl založen městský „okrašlovací spolek“
1920 – uskutečnilo se u nás první filmové představení
1931 – zásluhou sester řádu Karla Boromejského byla uvedena
do provozu zdejší nemocnice
1936 – byla založena místní skupina Československého červeného kříže
1998 – byl vysvěcen městský prapor
2002 – obci Město Albrechtice byl znovuudělen statut města
Jak se občané mohou dočíst v městské kronice, zajímavých
událostí bylo v naší historii mnohem víc, ale tyto zde uvádíme
proto, aby každý občan věděl, co zmíněná čísla znamenají a při
návštěvě obřadní síně netápal.
Podle materiálů p. Šišky upravila redakce

Město Město Albrechtice pořádá
dne 12. května 2012
přehlídku tanečních souborů za doprovodu dechových orchestrů

„SPOJENÍ TANCEM V ČESKO  POLSKÉM POHRANIČÍ“
Akce se uskuteční na náměstí od 14.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
Ve všech zastupitelstvech spolupracujících obcí i na zastupitelstvu
Města Albrechtice byl schválen
1. SPRSS Albrechticka. Tím byla
naplněna jedna z klíčových aktivit
projektu ,,Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj
k uspokojování potřeb obyvatel regionu Albrechticka.“
Do konce roku 2012 budeme
pracovat na níže uvedených cílech. Na webových stránkách
www.mesto-albrechtice.cz budeme podávat průběžné informace
o fázi realizace jednotlivých cílů.

Pracovní skupina pro rodinu, děti, mládež…
- Zajistit sociální služby pro rodiny s dětmi
- Zajistit sociální služby pro rizikovou skupinu dětí a mládeže
Řídící skupina
- Zlepšit informovanost o nabídce sociálních služeb
- Rozvíjet kvalitu sociálních služeb
- Zajistit odborné sociální poradenství pro občany Albrechticka v nepříznivé životní situaci
- Vytvořit systém sledování, hodnocení a zapracování změn
SPRSS
V měsíci únoru 2012 byl vytištěn Katalog poskytovatelů sociálních služeb, který je k dispozici na Městském úřadě Město Albrechtice, sociálním odboru.

Pracovní skupina pro seniory
- Posílit a rozšířit kapacitu terénních služeb
- Zřídit pobytové zařízení pro seniory

Ing.Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Změny v sociálních dávkách pro zdravotně postižené občany
Od 1.1.2012 došlo ke změně v poskytování dávek pro zdravotně postižené občany. Přináším stručný přehled změn, v případě
potřeby dalších informací a pomoci při vyřizování těchto dávek
se můžete obrátit na MěÚ Město Albrechtice, sociální odbor.

diče se zdravotním postižením pečujícího o nezaopatřené
dítě. Podmínkou je, že rozhodný příjem oprávněné osoby
a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima rodiny. O toto navýšení musí
oprávněná osoba požádat a pro posouzení nároku doložit
příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
U nově podaných žádostí o příspěvek na péči a u přiznaných
příspěvků na péči po skončení platnosti stávajícího posudku dochází ke změně způsobu posuzování stupně závislosti. Místo 36
úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti je nově hodnoceno 10
oblastí základních životních potřeb:
1) mobilita,
2) orientace,
3) komunikace,
4) stravování,
5) oblékání a obouvání

6) tělesná hygiena
7) výkon fyziologické potřeby
8) péče o zdraví,
9) osobní aktivity,
10) péče o domácnost

Zavádí se institut asistenta sociální péče (dříve - péče poskytovaná jinou fyzickou osobou). Asistentem sociální péče může
být pouze fyzická osoba (nejde však o osoby blízké), která je
starší 18 let věku a zdravotně způsobilá, která péči nevykonává
jako podnikatel, proto nemusí být registrován jako poskytovatel
sociálních služeb. S pečovanou osobou uzavírá písemnou smlouvu o poskytování pomoci. Náležitostmi smlouvy je označení
smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci
a výše úhrady za pomoc.
U péče poskytované osobou blízkou změna v podmínkách pro
poskytování péče nenastává.
Výše příspěvku na péči se zvyšuje
- u osob závislých do 18 let věku ve stupni II. z 5000,- Kč na
6000,- Kč měsíčně. O zvýšení se nežádá, změna je ze zákona
provedena správním orgánem.
- o 2000 Kč „náhradou“ za zrušení sociálního příplatku ze
systému dávek státní sociální podpory, který byl pobírán k 31. 12. 2011 nebo u nových žadatelů u nezaopatřených
dětí se zdravotním postižením do 18 let věku a v případě ro-

DÁVKY PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Nové dávky, o které lze žádat od 1. 1. 2012:
- příspěvek na mobilitu nahrazuje příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu
- příspěvek na zvláštní pomůcky nahrazuje příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky, příspěvek na pořízení a opravu motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu do příspěvku
na zvláštní pomůcky
PRŮKAZ OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Podle zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním
postižením se budou vydávat průkazy osob se zdravotním postižením, které nahradí dosavadní průkazy mimořádných výhod.
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P, které byly přiznány před nabytím účinnosti nového zákona č. 329/2011 Sb.,
o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, tj. do 31. 12. 2011,
budou platit nadále, nejdéle však do 31. 12. 2015.
Od 1. 1. 2016 budou platit pouze karty sociálních systémů,
o které si bude muset držitel průkazu mimořádných výhod zažádat.
Žádost o dávky se podávají na kontaktním pracovišti Úřadu
práce v Městě Albrechticích na adrese Osvobození 12. Dávky vyplácí Úřad práce ČR.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru
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Otevření Domu dobré vůle Žáry
Dne 20. února 2012 zahájil v budově bývalé LDN na Žárech
provoz Dům dobré vůle Žáry, domov se zvláštním režimem.
Zřizovatelem sociální služby je společnost MANEMI, obecně
prospěšná společnost, která poskytuje obecně prospěšné služby
zejména v sociální a charitativní oblasti. Jedná se o pobytovou
službu pro věkovou kategorii klientů od 55 let. Svůj domov zde
najdou klienti s různými typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost a k zajištění svých základních životních potřeb potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Objekt je bezbariérový, každý pokoj má své sociální zařízení,
kuchyňskou linku se zabudovanými elektrospotřebiči. Klientům
se věnuje 24 hodin denně odborný personál – sociální pracovník ,
pracovníci v sociálních službách, zdravotnický personál.
Kontakt: 773 989 376, 608 940 607
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Posilující vrt pro Město Albrechtice
Otázka zásobování občanů Města Albrechtic a Hynčic pitnou
vodou z veřejného vodovodu se opět dostává do popředí zájmu
města. Důvodem je zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
Tyto problémy trápily i předchozí vedení města, a proto došlo
v roce 2004 k rozšíření kapacity vodojemu o objemu 400 metrů
krychlových tak, že byl vedle stávajícího vodojemu O vybudován nový vodojem o stejné kapacitě. V letech 2004 – 2005 přistoupilo také město k posílení zdroje pitné vody. V ochranném
pásmu pitné vody na rozhraní katastrů Města Albrechtic a Opavice byl vedle již fungujícího vrtu V6 proveden do hloubky 70 m
vrt V6A. Nový vrt se povedl jak svou vydatností, tak i kvalitou
vody a od r. 2005 dodává pitnou vodu občanům Města Albrechtic i Hynčic. Tento nový stav vedl k tomu, že mohl být postupně
vypojen násoskový systém včetně sběrné studny, který fyzicky
dosloužil a navíc se potýkal s kvalitou pitné vody, a to zejména obsahem dusičnanů. Obdobně a pro tytéž důvody byl odpojen i vrt V7. V záloze tak zůstal jediný vrt V6. Ten je v provozu
od roku 1976 a jeho technický stav i po regeneraci nevzbuzuje naděje na jeho další využití – vrt pískuje, snížila se jeho vydatnost
a smísením jeho vody s vodou z vrtu V6A dochází k zakalení.
Město tedy uvažuje o vybudování nového vrtu V6B o stejných
parametrech jako má vrt V6A, a to v blízkosti vrtu V6. Podle
předcházejících výzkumů a čerpacích zkoušek se tato lokalita
jeví jako vhodná, neboť je dostatečně zásobována kvalitní podzemní vodou. Nemuselo by také docházet k přílišnému vzájemnému ovlivňování vrtů při odběru vody z obou současně. Předpokládané náklady jsou 1.600.000,- Kč. Vybudováním vrtu V6B
by bylo zajištěno dostatečné množství kvalitní pitné vody a oba
vrty (V6A a V6B) by mohly sloužit jako náhradní zdroje v případě výpadku nebo opravách jednoho z nich.

V únoru 2012 nám byla doručena nabídka společnosti Voda-svazek obcí Třemešná jako možnost připojení Města Albrechtic
na vydatný zdroj kvalitní pitné vody v Třemešné. I tato nabídka bude předmětem jednání rady a zastupitelstva našeho města.
Po zvážení ekonomických dopadů obou variant bude vybrána ta,
která bude pro město i pro občany nejvýhodnější.

Město Město Albrechtice pořádá dne 2. června 2012

DĚTSKÝ DEN
s bohatým programem:
• pro děti zábavné odpoledne s kouzelníkem „Šeklin“
• v odpoledních hodinách vystoupí zpěvák David Deyl
• večer k tanci a poslechu bude hrát DJ Hanuščák
Akce se uskuteční v parku Bedřicha Smetany od 13.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 31.12.2011

Daňové příjmy celkem
Správní poplatky - matrika
- stavební úřad
- rybářské lístky
- výpis z KN
- výherní hrací příst.
- výpisy z rejst.trestů
- výpisy z obch.rejst.
- výpisy ze živn.rejst.
- bodové hod.řidičů
- ověření Czech-Point
Ostatní daně a poplatky
Místní poplatky - poplatek za psy
- popl. rekreační pob.
- užívání veř.prostran.
- popl. vstupné
- popl. ubyt.kapacita
- popl. výh.hrací přís.
- popl. komun.odpad
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů
Dotace na sociální dávky
Dotace na školství
Dotace na státní správu
další dotace - na informační zařízení
- na Sběrný dvůr
- na hasičskou zbrojnici
- na zalesňování
- na hasiče
- na ZŠ - OP Vzdělávání
- dotace pro MŠ
- dotace na komunitní plán.
- dotace na sčítání lidu,..
- na opravu domu nám. ČSA
Transfery od obcí
Převod z hospodářské činnosti
Splátky půjček
Pozemky
Lesnictví
Zařízení pro nalezené psy
Pitná voda
Kanalizace, ČOV
Vodní díla v zeměd.krajině ( rybník)
Doprava celkem
Kabelová televize
Školství celkem
Zpravodaj města
Kultura
Knihovna
Zámek Linhartovy a park Linhartovy
Ostatní záležitosti ochrany památek
Činnosti registrovaných církví
Ostatní zájmová činnost
Tělovýchova, sportovní činnosti
Ostatní nemocnice
Bytové, nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Veřejná zeleň, veřejné prostranství
Komunální odpad, skládka
Sběrný dvůr
Kompostárna
Správa majetku
Sociální dávky
Ostatní příjmy, výdaje
Mezinárodní spolupráce
Komunitní plánování
SPOZ
Péče o staré občany, zdrav.postiž.

Rozpočet
28 294 983,00
81 945,00
35 400,00
500,00
11 750,00
145 000,00
4 650,00
1 350,00
1 850,00
200,00
210,00
249,00
91 409,00
2 350,00
60 413,00
9 609,00
7 352,00
489 304,00
1 962 000,00
167 436,00
10 020 000,00
645 689,00
3 786 500,00
257 000,00
18 243 779,00
335 000,00
199 170,00
265 200,00
732 125,00
72 300,00
418 110,00
19 219,00
638 800,00
218 600,00
3 000 000,00
5 000,00
557 214,00

Příjmy
Skutečnost
28 294 978,42
81 945,00
35 400,00
500,00
11 750,00
145 000,00
4 650,00
1 350,00
1 850,00
200,00
210,00
249,00
91 224,00
2 350,00
60 413,00
9 609,00
7 352,00
513 707,00
1 961 530,60
167 436,00
10 020 000,00
645 689,00
3 786 500,00
257 000,00
18 243 776,34
335 000,00
199 170,00
265 200,00
732 124,40
72 300,00
418 109,70
19 219,00
638 800,00
217 000,00
3 000 000,00
4 752,69
557 214,00

750,00
29 978,00

750,00
29 977,80

905 577,00
2 520,00
24 000,00
16 622,00
251 620,00

905 577,00
2 520,00
24 000,00
16 622,00
251 620,00

9 680,00

9 682,15

14 848,00
920,00
390 545,00
22 410,00
126 912,00
1 654 428,00

14 848,00
920,00
390 544,00
22 410,00
127 106,00
1 654 428,00

27 744,00

27 744,00
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%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,80
100,00
100,00
100,00
100,00
104,99
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,27
100,00
95,05
100,00

rozpočet

Výdaje
skutečnost

138 429,00
199 170,00
38 111,00
536 053,00
692 395,00
1 000,00
2 268 389,00
185 250,00
7 345 339,00
60 406,00
472 439,00
533 968,00
596 934,00
16 050,00
140 362,00
222 235,00
1 256 148,00
3 000,00
725 605,00
3 208 050,00
203 807,00
1 882 206,00
3 095 153,00
22 276 865,00
224 700,00
8 116 227,00
9 925 641,00
73 644,00
105 482,00
751 178,00
113 396,00
198 333,00

138 429,00
199 170,00
38 105,18
446 711,00
668 340,01
-79 970,00
2 268 373,12
185 250,00
7 345 337,08
60 406,00
472 388,02
533 960,97
596 929,84
16 044,88
140 361,09
222 141,20
1 256 146,43
3 000,00
725 603,94
3 208 046,81
203 805,00
1 882 191,87
3 095 152,00
22 276 862,84
224 700,00
8 116 225,65
9 925 641,00
43 644,00
105 473,00
751 176,32
113 395,00
198 333,00

Správa
Pokuty z přestupků
Požární ochrana
Finanční operace
Finanční vypořádání
Zastupitelské orgány
Bezpečnost a pořádek
Linhartovské kulturní léto
Celkem:
Konsolidační položky
Financování
Celkem k 31.12.2011

7 584,00
7 600,00
8 937,00
51 794,00
311,00

7 584,00
7 600,00
8 937,00
35 644,21
311,00

74 336 446,00 74 342 384,31
250 000,00 30 584 511,02
5 819 752,00
5 552 918,67
80 406 198,00 110 479 814,00

100,01

9 434 601,00

9 422 253,32

1 693 938,00
789 265,00
395 051,00
1 662 296,00
20 000,00
555 082,00
80 156 198,00
250 000,00

1 693 930,67
765 320,93
395 050,13
1 662 291,68
20 000,00
555 082,00
79 895 302,98
30 584 511,02

99,67

80 406 198,00 110 479 814,00

Hospodářská činnost města k 31.12.2011
Kabelová televize
Nebytové prostory
Bytové hospodářství
Dům s byty pro důchodce
Kopírování
Lesní hospodářství
Pronájem pozemků
Pohřebnictví
Obchodní činnost
Ostatní:
faxování
internet v knihovně
poplatek za pračku
režie
daň z příjmu
opravné položky k pohledávkám
za umístění reklamy
za pronájem honitby
Lázeňská 2
Koupaliště
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV
Pronájem NP na zámku
Pronájem parku
Internet v kabelové televizi
Celkem k 31.12.2011

plán
1 094 726,00
897 000,00
891 467,00
412 351,00
2 700,00
1 342 774,00
216 000,00
27 148,00
48 156,00

Výnosy
plnění
1 057 753,82
897 002,16
864 780,40
412 170,85
2 636,55
1 342 709,27
215 574,50
27 118,10
48 155,37

%
96,62
100,00
97,01
99,96
97,65
100,00
99,80
99,89
100,00

1 200,00
5 901,00
21 283,00
41 300,00

1 170,00
5 900,58
21 282,49
40 717,93

97,50
99,99
100,00
98,59

1 834,00
5 800,00
5 042,00
29 530,00
1 126 500,00
46 666,00
4 628,00
459 600,00
6 681 606,00

1 833,30
5 739,98
4 999,80
29 528,94
1 126 449,72
46 666,00
4 628,40
454 303,35
6 611 121,51

99,96
98,97
99,16
100,00
100,00
100,00
100,01
98,85
98,95

plán
721 059,00
512 061,00
1 181 920,00
328 833,00
1 500,00
882 108,00
0,00
39 071,00
30 000,00

Náklady
plnění
742 791,70
527 963,64
1 111 419,40
328 830,54
0,00
840 652,01
24,00
40 087,27
29 549,84

1 756 452,00

406 166,41
1 269 010,00
-296 265,22

%
103,01
103,11
94,04
100,00
0,00
95,30
102,60
98,50
0,00
0,00
0,00
23,12

0,00
0,00
334 770,00
7 779,00

350 328,69
7 778,16

104,65
99,99

500,00
248 752,00
6 044 805,00

343,45
248 764,96
5 607 444,85

68,69
100,01
92,76

Podrobný rozpis jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu.

Informace o finančním stavu města k 31.12.2011
Stav peněžních prostředků na účtech:
běžný účet
účet fondu bytové výstavby
účet fondu na opravy vodovodu a kan.
fond zaměstnanců
depozitní účet (cizí prostředky)
hospodářská činnost
termínovaný vklad
celkem :

7 116 460,49
1 310 499,93
2 607 296,26
50 001,27
232 737,68
5 430 537,26
1 602 268,18
18 349 801,07

Půjčky a úvěry:
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB - úročeno 8,5 %
splatnost úvěru do 20 let
Dlouhodobý úvěr na výstavbu kanalizace
Kontokorentní úvěr k běžnému účtu
celkem:

zůstatek k 31.12.2011

splátka v 2011

5 797 967,37
10 984 800,00
0,00
16 782 767,37

504 305,10
1 579 200,00
14 924 382,37
17 007 887,47
Alena Bodnárová
ved. fin. odboru
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Rozpočet na rok 2012
Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 11. jednaní konaném dne 14.12.2011 schválilo rozpočet města na rok 2012 - usnesení
č.11/11/297
Rozpočet na rok 2012
Název položky
Daňové příjmy
Správní poplatky
Místní poplatky, odvod z výtěžku VHP
Splátky půjček
Neinvestiční dotace správa, školství
Ostatní neinvestiční dotace
Investiční dotace
Lesní hospodářství
Správa majetku- pozemky
Komunikace, chodníky
Autobusové nádraží, zastávky
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství, rybník
Kanalizace a ČOV
Školská zařízení
Knihovna
Kultura
Zámek Linhartovy- kultura
Zámek Linhartovy - běžný provoz
Park Linhartovy
Ostatní záležitosti ochrany památek
Kabelová televize
Zpravodaj
SPOZ
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže
Nemocnice
Správa bytů
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Mezinárodní spolupráce
Správa majetku
Komunální odpad,sklo, plasty, papír, skládky
Sběrný dvůr
Kompostárna, zavedení separace bioodpadů
Zpracování odpadu - příjem od Eko-komu, papír
Veřejná zeleň
Park B.Smetany
Veřejné prostranství - úklid , vánoční výzdoba
Zařízení pro nalezené psy
Komunitní plánování
Dobrovolní hasiči
Bezpečnost a veřejný pořádek( přestupky)
Správa- městský úřad
Zastupitelské orgány
Finanční operace
Fond zaměstnanců tvorba, převod
Fond zaměstnanců - čerpání
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Dotace na granty
Celkem:
financování - zapojení přebytku z minulých let
splátky půjček a úvěru
Celkem s financováním

Příjmy
29 400 000,00
456 900,00
2 792 200,00
2 500,00
3 893 331,00
638 049,00
24 548 717,00
450 000,00

900 000,00
20 000,00
229 264,00
270 000,00

2 500,00
146 449,00

15 000,00
1 000,00
267 933,00

40 000,00
123 000,00
25 000,00

10 000,00
8 000,00
190 500,00
35 150,00
250 000,00

64 715 493,00
7 372 219,00
-2 311 216,00
69 776 496,00
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Výdaje

100 000,00
1 607 000,00
2 095 000,00
0,00
117 000,00
1 603 000,00
436 200,00
16 234 900,00
546 215,00
410 584,00
605 200,00
457 600,00
150 080,00
1 050,00
31 445,00
73 000,00
151 000,00
70 200,00
140 000,00
3 000,00
10 215,00
0,00
2 875 000,00
255 000,00
410 000,00
158 000,00
1 694 700,00
2 602 000,00
701 345,00
17 174 861,00
0,00
1 170 245,00
120 580,00
394 700,00
29 000,00
443 915,00
619 900,00
9 257 745,00
1 629 816,00
1 097 000,00
250 000,00
3 000 000,00
1 050 000,00
69 776 496,00

69 776 496,00

Rozpočet na rok 2012
Investiční výdaje zahrnuté v rozpočtu pro rok 2012
Základní škola - rekonstrukce stravovacího zařízení
Zámek Linhartovy - sociální zařízení (WC)
Lesní hospodářství - nový hospod.lesní plán
Internet v kabelové televizi - nákup modemů
Hřbitov Hynčice - rozšíření osvětlení - 3 světla
Rozhledna Biskupice - meteostanice, solární panel, Wi-fi
Výstavba nové kompostárny
Separace bio odpadů
Nákup pozemků
Správa - splátka programového vybavení
Územní plánování - doplatek změny územního plánu
Správa majetku - PD vnitřní rek. domu nám. ČSA 22

10 481 000,00
250 000,00
100 000,00
20 000,00
40 000,00
78 000,00
16 009 361,00
1 165 500,00
1 365 500,00
575 000,00
410 000,00
100 000,00

Celkem:

30 594 361,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2012
Náklady
1 087 928,00
393 500,00
813 804,00
856 640,00
432 800,00
2 500,00
16 400,00
1 843 500,00
1 126 452,00
29 530,00
81 590,00
216 000,00
5 000,00
1 300,00
6 906 944,00

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

Výnosy
972 370,00
352 110,00
325 900,00
965 800,00
1 025 800,00
1 000,00
24 700,00
1 389 841,00
808 000,00
223 200,00
890 589,00
0,00
0,00
5 500,00
6 984 810,00

Hospodářský výsledek: zisk 77 866,- Kč
Rozepsaný rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu, kde Vám rovněž poskytneme
informace k rozpočtu.
Alena Bodnárová
vedoucí finančního odboru
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LAJDÁCTVÍ, LHOSTEJNOST, NEBO SNAD NEGRAMOTNOST?
Patřím k té většině občanů, aspoň si to myslím, kteří odpad třídí. Mám ale vždy špatný pocit z toho, když v kontejneru vidím to,
co tam nepatří. V kontejneru na papír jsou odpadky z domácího
koše s mastnými igelitovými sáčky, se zbytky potravin, dokonce
i sáčky s exkrementy domácích mazlíčků. V plastovém zase kbelík se zbytkem lepidla nebo ztvrdlé malty, gumová hadice, roztrhaný molitan, dokonce i kusy betonu a jiné, tak si v duchu říkám,
který v* to sem dal?
Byl to domorodec nebo „cizinec“? Přál bych každému, kdo se
na tomto lajdáctví podílí, aby strávil alespoň jeden pracovní den
na sběrném dvoře a pomohl s tříděním. Uvědomujete si vůbec, že
tuto nepříjemnou práci vykonávají lidé – naši spoluobčané?
Máme snad v obci negramoty, kteří neumí číst? Na každém
kontejneru je zřetelně napsáno, co tam patří a co ne.
Lajdák, kterému je to lhostejné, si asi řekne, vždyť to platím,
tak ať se jiný postará. Nebo s tím pošle dítě, které na otázku, kam
to má dát, dostane odpověď: „Někam to hoď.“ Dítě, které chodí
do ZŠ, je jistě ve škole poučováno nebo na různých besedách seznamováno, jak se má v těchto případech zachovat. Příkaz od rodiče je ale možná rozhodující. Spíš to vidím v dospělém, který se
potřebuje zbavit nepotřebných věcí a ještě pod rouškou tmy.

A tak bych chtěl vzkázat tomu „nepořádníkovi“ (ještě slušné
slovo): „Když nechceš odpad třídit, hoď ho doma do popelnice,
nebo si vezmi do kapsy občanku, zavez to na nedaleký sběrný
dvůr. Je to zdarma, není to ani daleko, tam ti řeknou, kde to máš
uložit. Pokud se ti to zdá daleko, tak si to nech doma na dvorku,
na půdě, pod postelí, protože když jsi nepořádný v sobě, můžeš
mít nepořádek i doma, nikdo se nad tím nepozastaví.“ Záměrně
jsem použil tvrdá slova. Chápu ty občany, kterým to zdravotní
stav neumožňuje, kontejnery jsou pro ně třeba daleko, proto i tříděný odpad dají do popelnice - v pořádku.
Nevím, zda to pomůže a ten, koho se to týká, se chytí za nos
a vezme si tento příspěvek k srdci. Spíš jsem se zamyslel nad lidskou lhostejností, lajdáctvím, ztracenou úctou nejen ke společným hodnotám, ale i jeden k druhému. Také jsem přesvědčen, že
se asi v tomto směru moc nezmění a zůstane vše při starém – kéž
bych se ale mýlil.
Luděk Volek,
starosta města

Nejen uživatelům kabelovky
Vážení diváci, máme za sebou rok, ve kterém bylo v naší lokalitě ukončeno analogové vysílání televizních programů z pozemních vysílačů. Je pochopitelné, že kvalita digitálního signálu
je mnohem lepší, než analogu. Jedinou vadou na kráse digitální
technologie v naší oblasti je vysílání dvou vysílačů na stejné frekvenci, což některým televizorům působí problémy. V lednu jsme
rozšířili počet námi vysílaných multiplexů, ve kterých najdete cca
25 programů. V českém multiplexu 3 je pouze 1 program, ale kapacitu má až na pět programů. Začátkem měsíce března se v něm
má objevit nový program POLAR takže po 5. březnu si dolaďte
tunery svých digitálních televizorů.
V létě očekáváme nejdůležitější sportovní událost roku, a to
Olympijské hry v Londýně. Podle předběžných vyjádření vysokých představitelů Českých radiokomunikací se uvažuje o zahájení zkušebního vysílání v nové normě pro pozemní digitální
vysílání, a to DVB-T2, která umožní televizorům rozlišení FULL
HD i z pozemních vysílačů. Ideální příležitostí pro tyto testy bu-

dou sportovní přenosy z Londýna. Jakmile bude signál dostupný
i z vysílače v Ostravě, zařadíme ho do naší programové nabídky.
Na konci února jsou pro digitální vysílání námi používané tyto
kanály v pásmu UHF: č.30,32,33,34,35 a 36. Tento rozsah kanálů
používáme z toho důvodu, aby digitální signál byl dostupný také
pro nejstarší televizory vybavené digitálním tunerem. Jiný rozsah
tyto televizory nejsou schopny přijímat.
Během minulého roku probíhaly výkopové práce v souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Této jedinečné šance jsme
využili a připoložili si do výkopu asi 4 kilometry chrániček pro
potřeby budování optické sítě kabelů ve městě. Jakmile to dovolí
počasí, dokončíme zafukování optických kabelů do připravených
chrániček na ulici Nádražní. Jakmile se bude zase něco ve městě
kopat, okamžitě tam připoložíme chráničky pro optické kabely.
Budoucnost prostě patří digitalizaci.
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Bc. Vladislav Hlaváček

Spojení tancem v česko – polském pohraničí
Město Albrechtice navazuje na společné projekty v rámci spolupráce s partnerem projektu Středisko kultury, sportu, turistiky a rekreace obce Biała v Polské republice, kde v letošním roce
uspořádá společné setkání pod názvem „Spojení tancem v česko
– polském pohraničí“. Společné setkání má za úkol přiblížit obyvatelům partnerských obcí dlouholetou tradici spojenou s existencí amatérských tanečních souborů. V rámci jednodenní přehlídky konané dne 12.května 2012 na náměstí v Městě Albrech-

ticích je plánováno vystoupení 4 amatérských tanečních souborů
za doprovodu dechových hudebních souborů z území Euroregiónu Praděd.
Na Vaši hojnou účast a podporu této tanečně - hudební akce
se těší pořadatelé...
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Termíny svatebních obřadů na rok 2012
V měsíci únoru letošního roku byl Radě města předložen návrh na schválení úředně stanovených termínů k uzavírání manželství u našeho matričního úřadu.
Cílem tohoto kroku je zefektivnit konání svatebních obřadů.
Často se totiž stává, že v jednom měsíci se konají v našem matričním obvodu i 4 svatební obřady, bohužel však každou sobotu proběhne jeden obřad, což se nám jeví jako nehospodárné,
s přihlédnutím k tomu, že u každého svatebního obřadu je nutná
účast zpravidla 4 až 5 osob (oddávající, matrikářka, hudebník,
přednášející, u větších svateb je potřebná ceremoniářka).

Schválené termíny svatebních obřadů na rok 2012:
Rada města schválila dne 08.02.2012 úředně stanovené termíny k uzavírání manželství u matričního úřadu Město Albrechtice na rok 2012, a to - minimálně dvě soboty v kalendářním měsíci, v časovém rozmezí od 10.00 hodin do 14.00 hodin:
únor 2012:

18.02.2012

březen 2012:

10.03.2012
24.03.2012

Vzhledem k tomu, že převážná většina snoubenců si zamlouvá
svatební termín s několikaměsíčním předstihem, mají tak možnost přizpůsobit své požadavky naší nabídce termínů, aniž by je
to nějak omezovalo. V opačném případě je jim povolen svatební
obřad i mimo termín schválený Radou města.

duben 2012:

14.04.2012
28.04.2012

květen 2012:

12.05.2012
26.05.2012

Tyto termíny jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny od správního poplatku.

červen 2012:

09.06.2012
23.06.2012

Za svatby konané mimo tyto termíny (stanovené - dny a hodiny schválené Radou města Město Albrechtice) se bude vybírat
správní poplatek 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

červenec 2012:

14.07.2012
21.07.2012
28.07.2012

srpen 2012:

04.08.2012
25.08.2012

září 2012:

15.09.2012
22.09.2012

říjen 2012:

06.10.2012
20.10.2012

listopad 2012:

10.11.2012
24.11.2012

prosinec 2012:

08.12.2012
15.12.2012

Tyto stanovené termíny obřadů nemají za úkol snížit počet
svatebních obřadů nebo snad omezovat snoubence ve výběru jejich termínu sňatku, rádi vyjdeme vstříc a budeme se snažit vyhovět požadavkům snoubenců dle platných podmínek i mimo
úředně stanovené termíny.
Oddávající:

starosta – p. Luděk Volek
místostarostka – Ing. Jitka Hanusová
členové městského zastupitelstva – p. Miluše
Kaletová a p. Zdeněk Břicháček

Matrikářky: Vlasta Lednická a Jana Helienková

Vlasta Lednická,
matrikářka
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Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2011
Loňský rok se řadí mezi velice úspěšné. K datu 31. 12. 2011 zasahovala naše jednotka celkově u 107 událostí. Naše práce u zásahů
je velice různorodá, hašení požárů co do počtu výjezdů se přesunulo až na druhé místo, a to hlavně díky tomu, že naše jednotka je
předurčena pro zásahy při dopravních nehodách, což se odrazilo v počtu jednotlivých zásahů :

Jak vidíte i v rámci okresu Bruntál jsme dosáhli v počtu výjezdů dobrovolných jednotek čtvrté místo. Mezi nejnáročnější
výjezd patří požár rodinného domku v obci Liptáň v říjnu loňského roku, kdy při požáru uhořel jeden z uživatelů. Při pokusu
o záchranu tohoto člověka došlo ke zranění jednoho našeho příslušníka, který byl popálen na hlavě a rukou.
V rámci našeho města byl nejnáročnější požár haly, ve které
se zpracovávalo řezivo na výrobu palet. Při tomto požáru musela
na území našeho města zasahovat až jednotka z Vrbna pod Pradědem, protože z důvodu nefunkční hydrantové sítě na území
našeho města se musela provádět dálková doprava vody z rybníka Celňák, protože i v řece byl nedostatek vody. Problémy s hydrantovou sítí se projevily i v letošním roce, kdy při silných mrazech došlo k zamrznutí řeky i rybníka. Po požárech nemáme kde
nabrat vodu do cisterny – žádný podzemní či nadzemní hydrant
nefungoval! Je zarážející to, že před hasičskou zbrojnicí máme
nádherný nadzemní hydrant, ale nemůžeme ho používat.
V loňském roce jsme se zúčastnili jednoho prověřovacího cvičení na nové rozhledně nad městem a jednoho taktického cvičení
na půdní vestavbě učeben v budově základní školy.
V červnu jsme se zúčastnili krajské soutěže ve vyprošťování
z havarovaných vozidel v Hlučíně a v rámci výcviku s motorovými pilami jsme prováděli ořezy stromů pro naše město.
V loňském roce byl dokončen projekt pro výstavbu nové hasičské zbrojnice na ulici Opavická. Teď jen můžeme doufat, že se
v blízké době najdou někde peníze na její výstavbu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim hasičům za práci,
kterou vykonávají, a popřát jim hodně zdraví a štěstí.
Ing. Petr Krištof,
velitel jednotky
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HAŠLERKA – přežije škola rok 2015?
V roce, kdy naši Hašlerku očekávají oslavy 55. výročí od jejího
založení (Den otevřených dveří plánujeme na pondělí 30.dubna
2012 od 8 do 12 hodin), se pomalu přibližuje doba, kdy nastanou
velké problémy nejen pro naši školu, ale pro většinu speciálních
škol v republice.
Naše škola od počátku své existence zajišťuje vzdělávání dětem se zdravotním postižením (lehkým, středním i těžkým mentálním postižením) a umožňuje jim přístup k základnímu vzdělání. Svou činností a odbornou péčí připravujeme handicapované
jedince pro studium na středním stupni vzdělávacího systému,
směřujícímu nejméně k výučnímu listu. Vytváříme podmínky
pro co nejlepší zapojení žáků do běžného života. Učitelé mají
dostatek času věnovat se všem dětem, které potřebují pomalejší tempo výuky, především individuální přístup, menší kolektiv
a častější pauzy.
Mnozí žáci se dobře socializovali teprve až na naší škole,
úspěšně školu absolvovali a po ukončení učebního oboru vykonávají plnohodnotnou práci.
I zákonní zástupci, bez jejichž žádosti či kvalifikovaného souhlasu by se na naši školu jejich děti nedostaly, kvitovali s povděkem zásadní změnu, která dětem přinesla pocit úspěchu, zvedla
jejich sebevědomí a dobře je začlenila do sociálního prostředí.
Za dobu své existence se škola přeměnila v moderní vzdělávací instituci s kvalifikovaným personálem. Každá třída má
snížený počet žáků a je vedena speciálním pedagogem s vysoce
profesionálním a individuálním přístupem ke všem žákům. Škola je v rámci speciálních škol nadstandardně technicky vybavená. Máme počítačovou učebnu, notebooky pro každého žáka při
výuce informatiky, dvě interaktivní tabule, velmi dobře vybavenou dílnu, cvičnou kuchyň s jídelnou, moderní tělocvičnu, školní
zahradu. Celkový počet 35 počítačů nám může závidět leckterá
běžná základní škola. Nabízíme výběr zájmových kroužků, školní družinu - vše zdarma. Nadstandardní je spolupráce se speciální školou v polském Prudniku. O všem podstatném o škole,
aktivitách a akcích informujeme na webových stránkách www.
zsmapo.eu.
A proč by měly nastat problémy?
Podle národního strategického plánu dojde k transformaci
základních škol praktických, tzn. dojde ke zrušení škol(bývalé
zvláštní školy) pro žáky s lehkým mentálním poškozením(LMP).

Žáci by měli být převedeni a vyučováni zpět v běžných základních školách.
A já se ptám. Proč jsme před pěti lety pracně zpracovávali školní vzdělávací program Hašlerka určený právě pro žáky s LMP? Jak
se opětovně začlení naši žáci do běžných základních škol? Zajistí
stejnou službu mentálně postiženým dětem i běžná ZŠ s naprosto odlišnými metodami a formami práce, atmosférou, tempem,
ambicemi, dvojnásobným množstvím žáků ve třídě? Bude se pedagog na běžné ZŠ stejně individuálně věnovat i slabším žákům?
Do jaké míry budou naši žáci brzdit žáky s vyšší mentální úrovní?
Nepřeceňuje se budoucí úloha osobního asistenta? Nezvýší se šikana mentálně slabších žáků?
Nezodpovězených otázek je více a více je i nervozity u našich
pedagogických i provozních pracovníků. Stále máme ale pocit,
že ten človíček, který se dříve cítil dobře mezi svými vrstevníky,
naučil se číst, psát a počítat, a protože tihle jedinci mívají šikovné
ruce, mohl se vyučit nějakému fortelnému řemeslu, vyrůstal se
zdravým sebevědomím a necítil se podřadně. A děláme vše pro
to, aby se mohl začlenit do společnosti jako zručný dělník nebo
řemeslník. A lidi ho přijali mezi sebe třeba proto, že je pracant,
hodný a poctivý člověk.
Mgr. Jiří Kropáč,
ředitel školy

Ze zámku
Turistická sezona v roce 2011 byla zatím tou nejúspěšnější sezonou v celé novodobé historii linhartovského zámku.
Zámek navštívilo celkem 8895 platících návštěvníků, což
je o 2236 návštěvníků více než v roce 2010. To se také projevilo na tržbách. Celkem jsme vydělali 301 907,00 Kč a opět to bylo
o 70 937 Kč víc než v roce 2010.
Pořadatelé uskutečnili na zámku 12 výstav různých výtvarných směrů a technik. Od grafik, maleb, ilustrací až po velkoplošné fotografie. Svá díla nám zapůjčili výtvarníci nejen od nás, ale
také z Polska, Ukrajiny či Německa.
Měsíc červen patřil již tradičně pasování na prvňáčky, nově se
v loňském roce do pasování zapojila také školička z Krnova.
Svou premiéru měli v hlavní výstavní síní studenti Střední
školy zemědělství a služeb z Města Albrechtic. Při slavnostním
vyřazení jim bylo vedením školy předáno maturitní vysvědčení.

Poprvé jsme na nádvoří zámku představili výstavu bonsají,
která se setkala s velkým ohlasem lidí a byli bychom rádi, kdyby
se to stalo tradicí.
Milovníci hudby si mohli vybrat ze dvou koncertů pořádaných
v měsíci červenci a srpnu.
V měsíci srpnu se uskutečnilo nejvíce akcí. Započala to trojvernisáž, další týden proběhl koncert skupiny Alchemy a jejích
hostů, dále následovala úspěšná noční prohlídka celého zámku
včetně sklepení a koncem měsíce se nám představili mladí krnovští divadelníci ze svou veselohrou Jak Švédi Brno dobývali.
Neodmyslitelnou součástí událostí na zámku Linhartovy je
velikonoční a vánoční jarmark.
V tyto dny prošlo zámkem neuvěřitelných 3458 lidí.
Zpestřením pro všechny jsou vždy nové a zajímavé výstavní
expozice. Ne jinak to bude i v letošní sezoně.
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Ze zámku
PROGRAM TURISTICKÉ SEZONY V ROCE 2012
24. března
- Velikonoční jarmark

1. prosince
Vánoční jarmark

26. května
- zahájení sezony

8. prosince
Vánoční koncert

Trojvernisáž květen
- Výstava obrazů Prof.RNDr Tomáš Pačes DrSc, Praha
- Výstava fotografií Radim Kalivoda, Martin Žatka, Honza
Ovesný: Brno
- Výstava fotografií polských výtvarníků

Nové expozice v roce 2012
- Expozice 4 tisíc voňavek
- Expozice kočárků a panenek pro děti
- Expozice zápalek( krabičky a obaly)
- Expozice dětské galerie (nová výstava)
- Domlouvám expozici papírových modelů měst, zámků a hradů

Pasování na prvňáčky v červnu určí školka
- Výstava bonsaí

Stávající expozice
- Expozice Safari (v celém přízemí zámku)
- Expozice Křesťanství na ALbrechticku a Osoblažsku
- Zámecká obrazárna
- Expozice šicích strojů
- Expozice loveckého salónku

7. Července
Trojvernisáž
- Výstava dřevořezeb: Vladimír Dvořák, Ramzová
- Vernisáž : Zdenka Trnečková , Prostějov
- Výstava fotografií polských výtvarníků

Jaroslav Hrubý,
kastelán

4. Srpen
Trojvernisáž
- Výstava obrazů Vladivoje Jindřicha z Krnova
- Výstava fotografií: Antonín Říha, Brno
- Výstava fotografií polských výtvarníků
18. srpna
- Koncert skupiny Alchemy a jejích hostů
25. srpna
- Noční prohlídka
1. září
Trojvernisáž
- výstava dřevořezeb Hany Richterové z Kutné Hory
- Výstava kreseb Nikose Eftimiadise, M. Albrechtice, Kateřina
Chytilová
- Výstava fotografií polských výtvarníků

Zimní střípky z mateřské školy
Sněhulákovo v mateřské škole
Představa zimního období bývá spojována se sněhem a mrazem. Tak tomu bylo i u nás, když sněhová peřina přikryla celou
naši krajinu. V těchto dnech za okny vládne tvrdě a krutě „ Ledová paní Zima „. Venku nechybí sníh, mráz, led, rampouchy, sněhové vločky ba ani sněhuláci. Tyto sněhové postavičky nás provázely po dobu čtrnácti dní ve všech prostorách I. třídy U klauna
mateřské školy v Městě Albrechticích. Celou akci připravila p. uč.
Včelná.
Ze strany pedagogů byla dětem i jejich rodičům nabídnuta netradiční možnost zapojení do realizace I. ročníku výstavy sněhuláků. Celá naše třída se zásluhou pochopení ze strany rodičů,
dětí, zaměstnanců školy přeměnila v zimní království a hlavními
hrdiny se stali jak jinak než sněhuláci. Při vlastním tvoření se děti
postupně seznamovaly s různými přírodními i umělými látkami,
materiály ve svém okolí a jejich vlastnostmi. Nevěřili byste, kolik možností skýtá tato tvořivá a nápaditá činnost, korunovaná
úspěchem a radostí. Výsledek se dostavil v nepřeberném množství sněhuláků. Vatoví, látkoví, sádroví, z vlny, skla, umělé hmoty,

polystyrénu, izolační hmoty,
samolepicích fólií a skládaného sněhuláka z puzzlí.
Všechny veselé a kouzelné
sněhuláky si mohly prohlédnout děti naší mateřské školy a také žáci základní školy.
Každý sněhulák dostal přiděleno číslo a že jich nebylo
málo, je zřejmé z celkového
počtu – neuvěřitelných 131.
Přestože byly tak mrazivé dny, kdy jsme nechodili
ven, nevadilo nám to, protože jsme si vytvořili takovou zimu, ve které nám bylo
pěkně teploučko i se všemi
sněhuláky. Vždyť sněhulák
– je taky náš kamarád.
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Zimní střípky z mateřské školy
Výtvarná soutěž – Na silnici bezpečně
Mateřská škola v Městě Albrechticích se i v letošním roce zúčastnila výtvarné soutěže, pod názvem „Na silnici bezpečně“.
Soutěž byla určena pro děti ve věku od 4 do 7 let.
Abychom mohli poslat do soutěže obrázky, musely děti splnit
tyto náležitosti:
- nakreslit dopravní prostředek (opravdový nebo vymyšlený)
- nakreslit dopravní značky
Fantazii se meze nekladly, a tak mohly děti nakreslit originální
a jedinečný dopravní prostředek či dopravní značku, kterou znají
ze silničního provozu. Děti si tak mohly zopakovat, jak se správně
chovat v silničním provozu, co je pro ně bezpečné i nebezpečné,
čemu by měly věnovat zvýšenou pozornost. Děti malovaly obrázky temperovými i vodovými barvami a na dokončení linií použily černou tuš. Všem dětem se dílo povedlo a do soutěže jsme
odeslali 14 obrázků. 5 obrázků ze třídy „U klauna“, 4 obrázky ze
třídy „U berušek“ a 5 obrázků ze třídy „U sluníčka“. Nezbývá než
vyčkat, zda se na naši mateřskou školu usměje štěstí a získáme
některou z výherních cen.
Pro nás je však výhrou už to, že máme šikovné děti a s nimi
se můžeme účastnit mnoha dalších soutěží, které pro nás budou
novou výzvou.

V únoru navštívil
naši mateřskou školu
kouzelník Merlin. Přivezl si s sebou dva velké
kufry, ze kterých vytahoval zajímavé předměty. Barevné kytky, šátky,
míčky, obrázky, kostky,
další menší kufříky
a krabičky, no spoustu
zajímavých věcí. Když
začal kouzlit, pod rukama mu vyrůstaly neuvěřitelné věci. Každé jeho
kouzlo bylo odměněno
potleskem. Do čarování zapojil i ty nejmenší
kamarády a jejich odměnou byl nafouknutý
balónek ve tvaru zvířátka. Vystoupení zaujalo malé, ale i ty velké diváky. Nakonec jsme
se s kouzelníkem vyfotili a slíbili si, že se zase někdy uvidíme.
Pojďte všichni dál, začíná nám masopustní bál
Masopustní bál patří k tradicím naší mateřské školy a proběhl
na masopustní úterý. Masopust byl v minulosti obdobím od Tří
králů do Popeleční středy. Dnes se masopust označuje jako masopustní veselí /nářečně šibřinky, fašank, ostatky/.
Děti oblečené do masopustních masek /nejvíce potěšily vlastnoručně vyrobené masky rodičů/ procházely prostorami školky
na píseň „My jsme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu tancovati“.
Každá třída měla pro své kamarády připravený program – tanečky, pohybové hry, módní přehlídku masek.
Než celá akce propukla, děti zhlédly výchovný koncert Základní umělecké školy, se kterou máme dlouholetou spolupráci.
Do koncertu byly zapojeny i děti, poznávaly hudební nástroje,
formou hádanek lidové písničky, při kterých si společně zatancovaly.Vyvrcholením celého masopustu bylo „Pochování basy“, kdy
se děti s panem „Pronobusem“ rozloučily s naší basou.
Odměnou pro všechny účastníky masopustního bálu byly
sladké koblihy, bez kterých nemůže masopust být.Těšilo nás, že
děti měly z celé akce velkou radost a poděkování patří i rodičům
za přípravu masek.

Povídání s lesním pedagogem
Letošní školní rok se naše MŠ zaměřila na enviromentální výchovu. Projektem „Tiše! Les vypráví“ se snažíme dětem přiblížit
přírodu, ukázat její kouzlo a získat tak kladný vztah, ale i odpovědnost k ní.
V lednu jsme obohatili program vzdělávání návštěvou lesního
pedagoga. Společně jsme si povídali na téma „Péče o les“. Paní
Blanka Drahotušská nám přiblížila život v lese v jednotlivých
ročních obdobích. Děti zaujaly ukázky zvuků zvířat, tématické
puzzle i obrazový materiál. Nejvíce jim však učarovaly pravé kožešiny, parohy či vábnička, kterou si mohly osahat, vyzkoušet.
Své vyprávění zpestřila paní Blanka „mysliveckou latinou“, která
dětem zněla velmi legračně. Všichni se těšíme na další návštěvu,
která snad proběhne v jarně vonícím lese.
Dopoledne s kouzelníkem Merlinem
Kůry, můry ven,
Ať je krásný den.
Klektáky, pařáky, kančí kůže,
Mraky ať zalezou, kam který může
Vítr spát! Vítr spát!
Ať sluníčko může hřát.
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Dagmar Lapuníková
a kolektiv pedagogických pracovníků

Na veselou notu a do tance
V pátek 17. února 2012 se v tělocvičně Základní školy Hašlerova ulice M. Albrechtice uskutečnilo veřejné vystoupení Dechového orchestru Města Albrechtice (DOMA), na jehož uskutečnění
se vedle členů dechovky podíleli pracovníci městského úřadu,
členové klubu důchodců a zahrádkáři.
Díky vstřícnosti ředitele ZŠ pana Mgr. Jiřího Kropáče a díky
obětavosti členů výše zmíněných institucí se podařilo připravit
bohaté občerstvení, příjemné prostředí včetně květinové výzdoby
a také tombolu, připravenou z drobných osobních darů. Muzikanti hráli a zpívali a třebaže byli návštěvníci většinou pokročilého věku, parket byl stále plný a hosté si notovali společně se
zpěváky. Podle ohlasů zúčastněných se akce vydařila. Ani pořadatelé nevyšli naprázdno. Zisk 6000,-Kč byl rozdělen tak, že klub
důchodců a zahrádkáři dostali po tisícikoruně a zbytek zůstal dechovce na rozvoj její činnosti.
Pořadatelé srdečně děkují všem občanům a institucím za věcné dary, jimiž přispěli ke zdárnému průběhu akce. Jsou to především:
- manželé Kropáčovi
- pekařství pana Josefa Videckého
- řeznictví Agrozet Zátor, paní Olga Dlouhá
- květinářství Aira, paní Kateřina Vrbová
- zelinářství, paní Danuše Volková
- členky klubu důchodců v čele s paní Květou Vondrákovou
- členky ZO ČZS – A. Horňáková, B. Krausová, M. Ledererová,
A. Šimečková, H. Zahradníková
- členové ZO ČZS – Z. Gavlas, B. Šimečka, B. Zahradník

Pod dojmem vydařené akce chtějí pořadatelé vyjádřit naději,
že nebyla poslední a chtějí naší dechovce popřát hodně úspěchů
v její další činnosti.
Jménem pořadatelů Z. Šlagorová

FK AVÍZO Město Albrechtice
Po úspěšném zvládnutí podzimních mistrovských zápasů se činnost družstev přesunula
do tělocvičen a sportovních hal. Družstva se zúčastňovala různých turnajů pořádaných v hale
ZŠ nebo v halách okresu (H. Benešov, Bruntál).
Náš FK AVÍZO pořádal 19. listopadu turnaj
starších žáků za účasti 6–ti mužstev, který vyhráli žáci Slavoje Bruntál, druhý byl SK Kravaře a třetí Olympia
Bruntál. Dalšího turnaje mladších žáků 3. prosince se zúčastnilo
rovněž šest družstev, vítězem byli žáci Sokola Vrbno před Krnovem a FK AVÍZO.
Rok 2011 byl zakončen tradičním turnajem na Štěpána, kdy
za účasti 10–ti družstev proběhl jubilejní 15. ročník Vánočního
turnaje o pohár starosty města. Vítězem se stalo družstvo NOTOR team z Krnova, které tak obhájilo loňské prvenství. Druhá
skončila Olympia Bruntál a třetí Bistro u Křížků.
Rok 2012 začal úspěchem dorostenců na halovém přeboru
OFS Bruntál, kde skončili v silné konkurenci na třetím místě.
Hůře se již vedlo starším žákům, kteří na stejném turnaji skončili
mimo medailová místa. Lepší byli mladší žáci, kteří v halovém
přeboru okresu skončili na třetím místě.
Přesto jsme v lednu měli pěkný zážitek na vyhlášení nejlepších
sportovců okresu Bruntál, kde naši žáci za postup do krajského
přeboru získali titul „Nejlepší kolektiv mládeže“. Za tento úspěch
patří dík hlavně trenérům Martinu Lhotkovi a Jiřímu Hudečkovi.
V měsíci únoru a březnu se již mužstva připravují nejen v hale,
ale i venku, sehrávají několik přípravných utkání na jarní sezonu,
kde budou obhajovat podzimní umístění se snahou nic nezhoršit, spíše zlepšit. Vzhledem k tomu, že na závěr roku 2011 byly
prováděny na hřišti práce na vybudování umělého zavlažování,
budeme mít u všech mužstev v závěru soutěží výhodu hrát více
utkání na domácím hřišti.
Zveme proto všechny příznivce na domácí utkání – přijďte povzbudit naše hráče!!!

Přehled domácích utkání našich mužstev:
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Sobota 24. 3.
Neděle 25. 3.
Neděle 1. 4.
Sobota 7. 4.
Neděle 8. 4.
Neděle 15. 4.

15.00
10.00
10.00
15.30
10.00
10.00
15.00
Sobota 21. 4. 16.00
Neděle 22. 4. 10.00
Neděle 29. 4. 10.00
Úterý 1. 5.
10.00
Sobota 5. 5.
16.30
Neděle 6. 5. 10.00
Neděle 13. 5. 10.00
15.00
Sobota 19. 5. 17.00
Neděle 20. 5. 10.00
Neděle 27. 5. 10.00
Sobota 2. 6. 17.00
Neděle 3. 6. 10.00
Sobota 9. 6.
17.00
Neděle 10. 6. 10.00
?
?
Sobota 16. 6. 17.00
Neděle 17. 6. 10.00

FK AVÍZO muži A – Suché Lazce
FK AVÍZO žáci – Polanka
FK AVÍZO dorost – Vítkovice Svinov
FK AVÍZO muži A – Chuchelná
FK AVÍZO dorost – Slavoj Bruntál
FK AVÍZO žáci – Slavia Opava
FK AVÍZO muži B – Sokol Třemešná B
FK AVÍZO muži A – Horní Benešov
FK AVÍZO dorost – Optimit Odry
FK AVÍZO žáci – Dolní Benešov
FK AVÍZO žáci – Brušperk
FK AVÍZO muži A – Kylešovice
FK AVÍZO dorost – Kylešovice
FK AVÍZO žáci – Ostrava jih
FK AVÍZO muži B – Start Janov
FK AVÍZO muži A – Sokol Otice
FK AVÍZO dorost – Jiskra Rýmařov
FK AVÍZO žáci – Český Těšín
FK AVÍZO muži A – Úvalno
FK AVÍZO dorost – Vřesina
FK AVÍZO muži A – Dolní Moravice
FK AVÍZO žáci – Frenštát p. R.
FK AVÍZO dorost – FC Bílovec
FK AVÍZO muži B – TJ Rusín
FK AVÍZO muži A – Chlebičov
FK AVÍZO dorost – Hrabová
Josef Zikl

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci lednu 2012
Věra Mokrášová, Jaroslav Kubala, Verona Hrochová, Pavla
Parchavá, Ladislav Kodrla, Rudolfa Kostelná, Mgr. Olga Iliadisová, Marie Bouřová, Oldřich Musil, Zbyněk Píca, Josefina Kamenárová, František Tomíček, Antonín Glabazňa, Františka Jurčíková, Jaroslav Mánek, Rudolf Pelcner, Mgr. Jiří Kropáč, Rudolf
Drabina, Ing. Hynek Vavera, Miroslava Hájková, Josef Michálek,
Ladislav Maršálek, Stanislava Kozelská, Antonín Kršňák, Marie
Švrčková, Radmila Gavendová, Marie Hrbáčková, Božena Skotálková, Ilona Sigmundová, Emil Bužík, Ludmila Křištofová

ková, Ludmila Hanzlíková, Věra Weineltová, Ladislav Bříz, Vlasta Tinzová, Jan Vojkůvka, Jaroslava Murová, Lazaros Michailidis,
Zdeněk Koleňák, MVDr. Jiří Rusinský, Anna Schreiberová, Irena
Janešíková, Jarmila Bergerová, Eva Handlířová, Božena Měrková, Božena Jahnová, Vítězslava Bohačíková, Helena Krchová,
Marie Jurečková, Josef Hlavička, Dušan Bernatík, Marie Lovásová, Marta Mužíková, Marie Vasiliadu, Jiřina Zelingrová, Jana
Kobirjová, Vojtěch Mísař, Jiří Blahuta, Mária Boháčiková, Otilie
Kruschová, Emilia Lovásová, Rostislav Kalavský, Ladislav Kajnar,
Pavel Kolarovček, Miroslav Moravčík, Zdenka Šlagorová

Jubilantům v měsíci únoru 2012
Ludmila Jurečková, Eva Németová, Josef Videcký, Šárka Bečicová, Eva Harmančinová, Lubomír Pindur, Růžena Lindovská,
Ing. Ivo Vykopal, Irma Pavlíková, Josef Veselý, Drahomíra Topičová, PaedDr. Jana Pokorná, Miroslav Benko, Ludmila Parmová,
Anežka Jurošková, Milada Lorencová, Vlasta Klapalová, Věra
Měrková, Anna Dlouhá, Libuše Stanislavová, Jiří Mokroš, Jaroslav Hýža ml., Jiří Měkýš, Marie Koleňáková, Ladislav Halász, Jan
Hrbáček, Jiřina Kravczyková, Josef Matoušek, Ludmila Mužíková, Jenovéfa Sedláčková

Jubilantům v měsíci květnu 2012
Božena Šobrová, Mgr. Miloslav Juráň, Anna Mrkvová, Jiří
Aberla, Miloslav Koutný, Milka Křištofová, Ing. František Vyhlídal, Helena Boháčová, Ivo Kras, Josef Zikl, Anděla Mrázková,
Ján Košinár, Květuše Byrtusová, Otakar Gruna, Růžena Fuksová,
Naděžda Poznánová, Marta Kovalová, Jan Bouřa, Anna Jarošová,
Jana Grečnárová, Jaroslava Polanská, Anastasie Karchová, Jana
Ševčíková, Julie Kotasová, Vladimír Haller, Marta Šimeková,
Roman Kocián, Artur Weinelt, Jitka Stefanidisová, Josef Kotulek, Květoslava Vondráková, Vlasta Kadlecová, Malvína Klímková, Jindřich Jandík, Helena Kučerová, Ludmila Kodešová, Irena
Křehlíková, Jozef Segeč, Václav Prušek, Aloisie Stárková, Antonín Krybus, Eva Vlachová, Anna Maramarossyová

Jubilantům v měsíci březnu 2012
Naděžda Seidlová, Veronika Krkošková, Atina Karidopulosová, Josef Jelínek, Květuše Hlisnikovská, Mečislav Dlouhý,
Ing. Vladimír Stárek, Miroslav Kubičina, Vojtěch Trnavský, Anna
Pindurová, Josef Mužík, Květoslava Janová, Dimitra Tvrdá, Josef Vyhlídal, Ida Drtilová, Břetislav Foldyna, Miluše Kropáčová,
Vladimír Kodrla, Emilie Kuřecová, Vlastimil Švrček, Irena Mičíková, Ing. Zdeněk Kurečka, Ing. Jaroslav Hýža, Dagmar Krátká,
Kamila Byrdová, Alois Pokluda, Eduard Leun, Květa Lapková,
Marie Zelenková, Josef Pavlík, Libuše Šopíková, Emanuela Dudková, Zdeněk Chamrád, Libuše Vykopalová
Jubilantům v měsíci dubnu 2012
Valentina Strouhalová, Ladislav Haleš, Oldřich Kuřec, Jindra
Kaperová, Miluška Kopečná, Stanislav Cileček, Anna Papajová,
Vít Vašenda, Tatiana Borská, Marie Ambrozová, Jaroslava Huň-

Jubilantům v měsíci červnu 2012
Božena Kubičinová, Věra Hulová, Anna Kalavská, Jana Kadlecová, Kateřina Vrbová, Ludmila Cikánková, Drahomíra Čížková,
Jindra Sedlářová, Ing. Renáta Seidlová, Karel Franek, Olga Michnová, Miroslav Šlor, Dagmar Zoubková, Jiří Frančák, Hana Vašendová, Ing. Karel Stolek, Alžběta Štefková, Svatava Teodoridisová,
Miroslav Ondrusz, Marie Michálková, Věra Blažková, Bronislava
Frančáková, Marie Pokludová, Anežka Murová, Marie Javůrková, Anna Gregušová, Dušan Houfek, Marie Vitásková, Jarmila
Johnová, Zdeňka Volná, Marie Mašková, Marie Špačková, Matěj
Hlaváček, Mária Šišková, Rudolf Brada, Helena Dunčová, Marie
Koutská, Jana Štíbrová, Anna Bradová, Marie Holubová, Pavel
Šustek, Augustin Ivánek, Drahomíra Robenková, Amálie Kyselá

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Magdalena Mackovičová
Tomáš Kubala
Dominik Vašut
Emily Gragová

nar. 02.10.2011
nar. 21.10.2011
nar. 03.11.2011
nar. 24.11.2011

Emma Hudecová
Eliška Musálková
Marie Michková
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nar. 01.12.2011
nar. 09.12.2011
nar. 29.12.2011

Informační servis
Městský úřad
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí
7.45 - 12.00 13.00 – 16.45
Středa
7.45 - 12.00 13.00 – 16.45
Pátek
12.30 - 14.15
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Středa
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Pátek
12.30 – 14.00
Telefon 554 637 360
starosta 777 781 191
místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Poruchová telefonní čísla městského úřadu
- kabelová televize a internet 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
- veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 365 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

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

Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 14.00 tel. 554 690 518
Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 14.30

tel. 554 690 552

Interní ambulance
Út
12.30 – 14.30
St
8.00 – 12.00

12.30 – 14.30

tel. 554 690 518

Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková, Tel. 554 652 206
Pondělí 12.30 – 15.00 16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek 10.00 - 12.00 13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pátek
7.30 - 12.00
MUDr. Leona Tobiášková, Tel. 554 652 183
Pondělí
8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Úterý
13.00 – 17.00 17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Středa
10.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Čtvrtek
8.00 – 12.00
Pátek
8.00 – 11.30

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.malce@spcnet.cz
Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8.00 - 12.00
Sobota
8.00 - 10.00
Telefon 554 653 065

Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Po
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518

13.00 - 17.00

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

ČMSS a.s. (Liška)
Telefon 605 765 541
Česká pojišťovna a.s.
Oldřich Zelinka
Tel.: 603 779 775
Kontaktní místo: Prodejna Klenoty Alice Zelinková
Lékařská služba první pomoci Krnov
- dětský pavilon nemocnice
pracovní dny
17.00 - 22.00
sobota, neděle a svátky
7.00 - 22.00
Telefon 554 611 444

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

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

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle
8.00 - 12.00
informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111

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

— 18 —

Pomáháme

Placená reklama

• Výcvik začátečníků, individuální
hodiny, jezdecké kurzy, skokový výcvik
a vyjížďky do terénu.

Jezdecká škola, výuka jízdy na koni
ve Městě Albrechticích.
Kontakt: Vabroušková Petra, tel. 776 595 498,
Jcma@seznam.cz, www.jcma.webnode.cz

• Příměstské tábory o letních
prázdninách zaměřené na jezdecký
výcvik dětí pod vedením cvičitele.
• Teoretickou výuku a lekce péče o koně.
• Ustájení koní a jejich výcvik.
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Placená reklama

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na
míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže.
PLOTY  PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39
724 00 Ostrava – Nová Bělá
tel.: 722 550 000
732 650 203

THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy na
okrasné dřeviny. Prodáváme také stínící tkaninu.
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

STŘECHY A JEJICH REKONSTRUKCE

KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ
Komíny - Střechy-Nátěry-Krovy 2012
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru vaší střechy. Rádi vám pomůžeme
navrhnout barvu a správnou povrchovou úpravu jak u plechových střech, tak i u jiných typů střešních
krytin, jako jsou betonové a pálené střešní krytiny, dále modifikované hydroizolační pásy plochých
střech a střešní šindele tak, aby životnost materiálů byla co nejdelší. Dodávky jsou včetně všech
správně navržených doplňků, jako jsou různé ochranné prvky proti ptákům, sněhové zábrany, střešní
okna, okapové systémy a další tak, aby střecha byla plně funkční.
Neváhejte nás proto kontaktovat a my vám dle vaší dokumentace nebo skutečnosti u vás na stavbě, zpracujeme výpočet materiálu a případně práce. Krátké dodací lhůty
rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy materiálu.

www.strechyskokan.cz

Při předložení tohoto letáku sleva 10% na střešní krytinu
na objednávky uzavřené do 14.4.2012

mobil: 603 744 364

telefon: 558 439 732

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
Uzávěrka příštího čísla 31. 5. 2012.
Vydává Město Město Albrechtice. Odpovědný redaktor Dagmar Horáková tel. 554 652 637, e-mail: knihovna.malce@spcnet.cz.
Jazykový redaktor Zdenka Šlagorová, člen redakční rady Ing. Jitka Hanusová tel. 777 781 901, mistostarosta@mesto-albrechtice.cz.
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