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Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku, a tak bych Vás chtěl v krátkosti
informovat o průběhu velkých investičních akcích, které v současné době finišují ke zdárnému ukončení.
Na podzim roku 2011 byl do provozu uveden náš sběrný dvůr,
který slouží nám všem. Na tento projekt jsme zatím slyšeli jen
chválu a pozitivní názory, proto jsme se rozhodli pokračovat,
a jak jsem již dříve informoval, že máme v úmyslu areál rozšířit
o další služby a vybudovat kompostárnu, tak se stalo skutečností
a výstavba již probíhá.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
OPŽP. Celkové výdaje činí 17.368.861,- Kč z toho podpora z Fondu soudržnosti (dotace) 14.298.684,- Kč a dotace ze SFŽP ČR
841.099,- Kč.
Kompostárna bude sloužit bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území Města Albrechtic a chalupářům, kteří vlastní
nemovitost na území města (včetně místních částí) a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na kompostárně bude zajištěn sběr bioodpadů a zbytků
z údržby zeleně a jejich následné zpracování. Systém provozu
kompostárny bude popsán v provozním řádu zařízení. Kompostárna nebude zaměřena na komerční produkci kompostu,
nýbrž má sloužit k efektivnímu využití bioodpadů a zelených
zbytků vzniklých při údržbě zeleně ve městě. Bude vybavena odpovídající technikou, která umožní do zakládky uložit bioodpady, ořezy dřevin z obce i od občanů a z údržby parkové zeleně
v obci, také řeší městu jeho problémy s vlastní zelení z veřejných
prostranství, hřbitovů, hřišť apod. Důsledným tříděním zbytků
z údržby zeleně a následným kompostováním se zlepšuje čistota
a vzhled okolí. Vzniklý kompost bude opět použit k údržbě společných prostranství a k oživení okolní zeleně, popř. zpět rozdán
občanům, kteří se na kompostovacím procesu podílejí. Kompostování má vedle ekologického přínosu také sociální profit. Přispí-

vá k tvorbě nových pracovních příležitostí, podporuje vzájemnou
komunikaci a toleranci.
Souběžně s žádostí o dotaci na výstavbu kompostárny jsme podali i žádost o dotaci na projekt pod názvem Zavedení separace
bioodpadů ve Městě Albrechticích, jehož cílem bylo pořízení 6 ks
kontejnerů a 600 ks nádob o objemu 240 l na bioodpad, což se také
podařilo. Opět spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP.
Celkové výdaje činí 768.600,- Kč z toho podpora z Fondu soudržnosti (dotace) 653.310,- Kč a dotace ze SFŽP ČR 38.430,- Kč.
Co to pro nás znamená?
Na podzim začneme třídit bioodpad, zapojit se můžou téměř
všichni. Ten, kdo projeví zájem, dostane do bezplatné zápůjčky
nádobu i s pokynem, co je považováno za bioodpad. Musím Vás
ale také upozornit, že po zkušenostech s tříděním plastů a papíru, kde místo pet lahví a papíru jsou v kontejnerech např. pneumatiky, kusy betonu atd., budou probíhat namátkové kontroly
těsně před svozem. Naši zaměstnanci náhodně vyberou nějakou
nádobu, vysypou - zkontrolují a pokud bude někdo přistižen, že
nedodržuje stanovená pravidla, nádobu odebereme a službu již
nebude moci využívat. Nechci, aby to bylo bráno jako vyhrožování, ale bohužel jinak to zatím nelze. Technika pořízená na proces
kompostování stojí několik milionů a například jeden větší kámen může způsobit škodu za desítky tisíc.
Další investice, která stojí za zmínku, je rekonstrukce stravovacího zařízení v základní škole, bližší podrobnosti k této investici jsou popsány na dalších stránkách našeho Zpravodaje, já chci
jen zmínit, že o získání dotace na tuto akci naše město usilovalo
zhruba od roku 1999 a až nyní byla žádost úspěšně vyřízena. Tím
chci poukázat na složitost systému dotací v naší republice, ale
i s tímto problémem dokážeme celkem úspěšně bojovat a nakonec se dobrá věc ku prospěchu nás všech vždy podaří.
Luděk Volek,
starosta
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Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice - kuchyně a jídelna
Od nového školního roku 2012/2013 se žáci naší základní školy budou stravovat v opravených prostorách školní jídelny. Velké
modernizace kuchyně se především dočkají kuchařky, které se
mohou těšit na nové zmodernizované prostory vyvařovny a také
zázemí pro přípravu jídel. Kuchyně byla naposledy rekonstruována v roce 1975. Od té doby neprošla zásadní rekonstrukcí, pouze
se jednalo o drobné opravy.
Hlavním důvodem realizace projektu byla nutnost řešení špatného technického stavu: vlhnutí zdiva, kluzká podlaha, nevyhovující provozní podmínky a zastaralé vybavení. Modernizace je
financována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj pod registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/04.01052. Dotace byla přiznána ve výši
9 549 191,- Kč.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 19 firem. Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů vzhledem k požadavkům zadavatele a zákona na prokázání kvalifikace. Dále provedla
hodnocení nabídky podle stanovených kritérií, což byla nejnižší
nabídková cena. Výběrovým řízením došlo ke snížení původně
plánovaného rozpočtu projektu, a to na částku 5 750 000,- Kč
bez DPH. Vítěznou firmou pro realizaci projektu se stala firma
Ekotempo, spol. s.r.o. Samotné práce na rekonstrukci započaly
na začátku dubna.
V první fázi realizace došlo k bouracím pracím, k úpravě disposičního řešení kuchyně a jídelny, oklepání omítek, odstraněny
byly celé konstrukce podlah v prostorách varny a demontována
byla dlažba v jídelně. Po oklepání omítek se projevily nevhodné
způsoby dříve provedených dozdívek v nosných konstrukcích,
byly provedeny výkopy k pokládce ležaté kanalizace. Venkovními pracemi došlo k odkopání obvodových stěn pro provedení
izolace. Provedení nové dešťové kanalizace a přepojení dešťového

svodu v rohu varny. Nejen varna a jídelna prošla rekonstrukcí, ale
i nevyhovující šatny pro zaměstnance budou od nového školního
roku zmodernizované.
Projektem se docílí bezpečnější a zdravější prostředí pro žáky
a zaměstnance, a tedy i kvalitnější stravování.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Posilující vrt pitné vody pro Město Albrechtice se stává realitou
V březnovém Zpravodaji jsem se zabýval otázkou zajištění zásobování občanů Města Albrechtic a Hynčic pitnou vodou z veřejného vodovodu. Dovoluji si připomenout, že šlo o možnost vybudování nového posilujícího vrtu „V6B“ ve stávajícím ochranném pásmu pitné vody, vedle nefunkčního vrtu „V6“, nebo případně zvážit
nabídku svazku obcí VODA, Damašek 37, Třemešná, možného
připojení Města Albrechtic na vodovodní síť z Třemešné. Touto
otázkou se zabývalo zastupitelstvo města na svém 14. zasedání dne
21.3.2012, kde zástupci svazku obcí VODA osobně prezentovali
svůj záměr. Výsledkem bylo, že zastupitelé, po zvážení všech okolností, se přiklonili k vybudování nového posilujícího vrtu „V6B“.
Myslím si, že myšlenku propojení vodovodu s Třemešnou,
vzhledem ke kvalitě a vydatnosti vrtu v Třemešné, není třeba
hned házet do koše, ale možná v budoucnosti ji opět zvážit a propracovat.
Na základě těchto skutečností Městský úřad v Městě Albrechticích zpracoval zadávací podmínky pro výběrové řízení na vybudování posilujícího vrtu a zpracování projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Po schválení zadávacích podmínek radou města bylo vyhlášeno začátkem června výběrové řízení na zhotovitele, které bylo řádně zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách města.

Taktéž vedení města nezahálelo a jednalo s Moravskoslezským
krajem o možnosti poskytnutí dotace na posilující vrt. Jejich jednání nevyznělo naprázdno a s Moravskoslezským krajem byla
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na posilující vrt ve výši
1.600 tis. Kč. Z poskytnuté dotace lze hradit pouze stavební práce
a nelze hradit inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci.
I tak se jedná o významnou částku, která obci pomůže.
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zasedala
dne 20.6.2012 a vybrala vítěznou firmu na realizaci vrtu, a to fa.
Ing. Petr Ulahel, Úvalno s cenou 818 tis. Kč bez DPH, která nejlépe splnila podmínky vyhlášeného výběrového řízení.
Předpokládané zahájení prací je na přelomu července a srpna
letošního roku s ukončením nejpozději v lednu 2013.
Následně bude vypsáno výběrové řízení na připojení vrtu
„V6B“ do stávající sítě úpravny pitné vody (elektropřípojka, technologie čerpání, stavební úpravy, vodovodní přípojka). Předpokládáme, že nový vrt bude občanům sloužit v polovině roku 2013.
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Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Informace ze zastupitelstva města
Výběr z programu:
Na 13. zasedání zastupitelstva města dne 22. února 2012 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Albrechticka do roku 2016 s obcemi Heřmanovice, Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň, Petrovice, Třemešná a Vysoká
- 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
na období 2012-2016
- Veřejnou finanční podporu (grant) z rozpočtu města pro rok
2012 pro TJ Město Albrechtice ve výši 170.000,- Kč, Římskokatolické farnosti Město Albrechtice ve výši 54.204,- Kč, TJ
Tatranu Hynčice ve výši 80.000,- Kč a FK Avízo Město Albrechtice ve výši 330.000,- Kč
- Poskytnutí grantů v sociální oblasti následovně:
Help-in, o.p.s. Bruntál
150 000,- Kč
Slezská diakonie, sociální asistence 70 000,- Kč
Slezská diakonie, raná péče
15 000,- Kč
- finanční dar TJ Město Albrechtice na pořízení florbalových
mantinelů z výtěžku z VHP za rok 2011 ve výši 80.000,- Kč
- 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 14. zasedání zastupitelstva města dne 21. března 2012 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvu o dílo uzavřenou podle § 536 a dalších ustanovení
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami objednavatelem město Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, a zhotovitelem Ekotempo spol.
s.r.o., Mikulášská 1059/46, Krnova na stavební práce související s projektem „ Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město
Albrechtice- kuchyně a jídelna“
- Mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti na akci:
„Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ mezi ing. Vladimírem Šarmanem, Čsl. armády 809/39, Krnov a městem Město Albrechtice, nám ČSA
27/10, Město Albrechtice s upravenou dobou trvání smlouvy
do kolaudace stavby
- Smlouvu č. ATM 01-2012 o výkonu autorského dozoru
na akci: „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ mezi Ing. Karlem Záleským – ATM
PROJEKKT, Ondříčkova 34, Opava, a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice s upravenou
dobou trvání smlouvy do kolaudace stavby
- Mandátní smlouvu o výkonu koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci: „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně
a jídelna“ mezi Petrem Stiborem, Přerovecká 205/13, Opava
– Suché Lazce, IČ a městem Město Albrechtice, nám ČSA
27/10, Město Albrechtice
- Smlouvu o dílo č. 1/2012 na stavební práce: „Sanace Měš-

-

-

ťanského domu, nám. ČSA 21/22, Město Albrechtice“ mezi
fi TAYLOR okna dveře s.r.o., Opavická 26, Město Albrechtice a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice
Kupní smlouvu uzavřené podle § 409 a násl. obchodního zákoníku mezi prodávajícím Elkoplast CZ, s.r.o., Štefanikova
2664, Zlín a kupujícím městem Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, Město Albrechtice na kompletní dodávku kontejnerů
a nádob na bio odpad v ceně 720.000,- Kč vč.DPH
Přijetí investiční dotace na kofinancování projektu „Odpadové centrum – Město Albrechtice“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 z programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel do maximální výše
kofinancování vlastního podílu žadatele 60 %, tj. do maximální výše 1.201.600,- Kč

Na 15. zasedání zastupitelstva města dne 25. dubna 2012 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvu o dílo na akci: „Kompostárna Město Albrechtice –
stavební práce“ mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, Město Albrechticea firmou Christos Liolios, Holčovice
244, Holčovice, za celkovou cenu díla bez DPH 5.582.470,- Kč
- Kupní smlouvu na akci: „Kompostárna Město Albrechtice –
hmotný a nehmotný majetek“ mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, a firmou Elkoplast
CZ, s.r.o., Štefanikova 2664, Zlín, za celkovou cenu díla
4.399.000,- Kč bez DPH
- Směrnici č.2/2012, kterou se mění Směrnice 1/2011 „Postupy
pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice
a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“

Na 16. zasedání zastupitelstva města dne 23. května 2012 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Prodej zastaralé techniky: Liaz 25, inv.č. 101623, SPZ OVC
72-50, Nissan Patrol, inv.č. 102872, SPZ OSC 97-59 , Tatra 148
CAPL 15, inv.č. 101552, SPZ 1T5-1991 a Praga V3S pojízdná
dílna, inv.č.101555, sloužící JSDH
- dofinancování prostředků na platy pedagogických pracovníků v návaznosti na změnu organizace školy – rozdělení žáků
současné páté třídy na dvě šesté třídy s účinností od školního
roku 2012/2013 pro období na kalendářní roky 2013 – 2017.
Výše prostředků bude vždy upřesněna ve 4. čtvrtletí předmětného kalendářního roku s tím, že pedagogickým pracovníkům budou vykryty nárokové složky mezd při zachování
minimální výše nenárokových složek 3% z objemu dotace
krajského úřadu. Zdrojem financí budou prostředky získané
převodem z odpisů organizace. Nedojde tedy ke zvýšení rozpočtové zátěže města.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka
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Dětský den v parku B. Smetany
V letošním roce se Dětský den konal opět v parku B. Smetany.
Po celou dobu konání akce se moderování zhostil mladý moderátor Radek Vráblík. Na začátku akce všechny příjemně bavily
nejmenší děti z mateřské školky v podání mažoretek a country,
divadelní představení s „Poněkud ztracenou princeznou“ třídy
4. B a pěvecký sbor základní školy. Své hudební umění také předvedli žáci základní umělecké školy se zpěvem, hrou na klávesy
a mixtriem.
Pro děti byly připraveny různé hry, jako např.skákání v pytlích, sumo, zeď siláků, bludiště, skluzavka a řada dalších. V areálu
parku se procházely děti s obrázky koček, spidermana, kytiček,
motýlků a velké řady dalších motivů, které si mohly vybrat a nechat nakreslit na obličej od profesionálních malířek. Pro peněženky rodičů bylo určitě příjemné, že vše pro děti bylo zdarma.
Kouzelnické umění, legraci a zábavu si pro všechny připravil
kouzelník Šeklin ze Zlína. Ten hlavně dětem ukazoval své mistrovské kousky v kouzelnictví a také jim tvořil různé obrazce
z nafukovacích hadových balonků. Pěvecký výkon předvedla
také mladá zpěvačka ze Základní školy Janáčkovo náměstí Krnov, Kristýna Postulková. Celou akci obohatily ukázky techniky
Policie ČR a hasičů z Města Albrechtice.
Vrcholem zábavného odpoledne se stalo vystoupení zpěváka
Davida Deyla. Na samém začátku moderátor při přivítání mladého zpěváka všem připomněl, že David Deyl byl v kategorii zpěvák
nominován na Anděla 2012 a po celém vystoupení pak odcestoval
na pětidenní turné s Helenou Vondráčkovou na Slovensko. Jak
po vystoupení zpěváků bývá zvykem, všechny čekala autogramiáda. David Deyl nepřetržitě podepisoval kartičky a před odjezdem se ještě stihnul vyfotografovat se svými fanoušky z Města
Albrechtic a okolí. Celý den byl zakončen večerní diskotékou
s DJ Rošťákem.

Velké poděkování patří sponzorům, kteří přispěli na Dětský
den a den sociálních služeb. Jsou to:
Ekotempo, s.r.o., Taylor okna dveře, s.r.o., ČS PAP OIL město
Albrechtice, s.r.o., Kamil Lovás, Astra s.r.o., Lubomír Wolf ml.,
Rychlostav -Liolios Christos, Alice Zelinková, Slezská Diakonie,
Harmonie, př. org., dala k propagaci služeb, které provozuje, Moravskoslezský kraj, Jitčin textil, Miroslav Šlor, Oldřich Zelinka,
Irena Hudečková, Danuše Volková, Kateřina Vrbová, Zdeňka
Hudeczová, Akvaristika, M. Jurčíková, Josef Židek, Stihl – Petr
Chovanec, Vendula Caisbergerová, Petr Chovaniok, Obec Liptaň,
Město Janov, Božena Polanská, Město Krnov, CBA – Monika Vojáčková, Pavel Hanus, Alois Metelka, Jiří Čížek, Rostislav Gajdoš,
Katovna – Terezie Bőhmová, Přemysl Fof, Kooperativa, a.s., Obec
Třemešná, Obec Jindřichov, Obec Petrovice, Cukrárna Světluška,
Kateřina Hešnaurová, Obec Vysoká, Smíšené zboží TUTY, Zdeněk Baláš, Petr Kubala, Česká pojišťovna a.s.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka
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Přehlídka mažoretkových formací
Náměstí v Městě Albrechticích ožilo v sobotu 12. května přehlídkou mažoretkových formací za doprovodu dechových orchestrů s názvem „ Spojení tancem v česko-polském pohraničí“. Akce
byla dotačně podpořena z Euroregionu Praděd, pod registračním
číslem CZ.3.22/3.3.07/11.02751. Celá přehlídka byla zahájena vystoupením nejmenších mažoretek z albrechtické mateřské školy
za doprovodu místní dechové hudby. Poté následoval „monstr
koncert“, kdy dechové soubory zahrály společně několik skladeb.
Polské mažoretkové formace doprovodily dechové soubory z Bialej a Raclawice Slaskie. Po skončení přehlídky tance a dechové
hudby se na náměstí rozezněly tóny v podání místní kapely Rock
Girls & Man.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
Dne 2.6.2012 se konal 4. ročník Dne sociálních služeb v Městě
Albrechticích. Poskytovatelé sociálních služeb zde prezentovali své
služby široké veřejnosti, zodpovídali
dotazy týkající se sociálních služeb,
měli připravené propagační materiály, poradili a pomohli při řešení
sociálních situací našich občanů.
Poděkování patří všem, kteří se
na organizaci Dne sociálních služeb
podíleli.
Pokračujeme v plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka. Byla časově i místně rozšířena dostupnost pečovatelské služby. Poskytovatel služby HELP-IN, o.p.s.
rozšířil poskytování služby ve večerních hodinách a o víkendech.
Pečovatelská služba je nově poskytována v Třemešné.

Bylo vyhlášeno nabídkové řízení:
- na zřízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem,
- na zřízení klubovny registrované jako nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež ve věku 6-20 let v ambulantní a terénní formě.
- na zřízení občanské poradny zaměřené např. na finanční poradenství, rodinné právo, sociálně-právní ochranu dětí, dávkové systémy, bydlení, komerční zneužívání seniorů a jiné
Připravujeme vzdělávání pro členy řídící skupiny a členy pracovních skupin, na měsíc říjen připravujeme setkání u kulatého
stolu.
Ing.Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Českopolské přátelství 2012
28. července se v parku B. Smetany uskuteční společné přátelské setkání partnerských obcí Města Albrechtice, polské obce
Biala a Komprachcice. Sportovně- kulturní setkání zahájí Dechová hudba Město Albrechtice. Odpoledne proběhnou společensko
-sportovní hry, ve kterých si poměří síly občané našeho města s obyvateli partnerských obcí. Večerní zábavou nás provede
místní kapela ROCK GIRLS & MAN.
Cílem tohoto projektu je aktivní zapojení občanů na obou
stranách hranice do dění našeho regionu, upevnění stávajících
a navázaní nových přeshraničních kontaktů.

Po celou dobu akce bude pro návštěvníky připraveno bohaté
občerstvení a pro děti nebude chybět kolotoč.

12.0138
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Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Místní poplatky
UPOZORŇUJEME OBČANY, KTEŘÍ NEMAJÍ ZAPLACENÝ:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (poplatek za odvoz komunálního odpadu) za I. pololetí 2012, ať tak učiní v nejbližším termínu II. pololetí 2012
je splatné do 15.8.2012

- místní poplatek za psa za rok 2012 byl splatný 15.2.2012, kdo
nemá zaplaceno, ať tak učiní v nejbližším termínu.
Věra Vaverová,
finanční odbor

Nejen divákům kabelové televize
Během měsíců duben a květen byla zprovozňována nová optická síť města, která byla vybudována jako přílož rekonstrukce
veřejného osvětlení na ulici Nádražní. Nyní se oživují přípojky
v jednotlivých bytech bytových domů. Poněvadž tato technologie
nepotřebuje drahé kabelové modemy, dochází k úpravě ceníku
připojení internetu po optice a to na 330,- Kč měsíčně s maximální rychlostí 8/8 Mbps. Internetové připojení pomocí optických
kabelů je k dispozici i těm domácnostem, které nemají přípojky
kabelové televize v domácnostech.
Optická síť je navržena nejen pro internet, ale i pro komunikaci s veřejným osvětlením nebo možným využitím pro kamerový
systémem města. Celý optický rozvod se buduje tak, aby plnil požadavky na datové přenosy po mnoho let.

Během prázdnin je plánováno spuštění již 4. multiplexu z vysílače Ostrava-město. Toto vysílání bude důležité pro experimentální testování nového kódového systému MPEG4. Jedná se o HD
vysílání, které hodlá Česká televize otestovat na signálu z Letních
olympijských her v Londýně.
Jakmile bude signál dostupný pro naše přijímací antény, okamžitě ho zařadíme do naši nabídky. Novou normu nepodporují
všechny Set-top-boxy či televizory, což se projeví chybovým hlášením nebo pouze zvukovým vysíláním bez obrazu na obrazovce
televizorů. Doufáme, že nedojde na vysílací straně ke zpoždění
a ta olympiáda „se stihne“.
Vladislav Hlaváček

Kouzelná knihovna
I v letošním roce připravila městská knihovna soutěž pro mladé čtenáře. Soutěž probíhala od února do května formou kvizových otázek a byla rozdělena do dvou věkových kategorií: 1. až 5.
třída a 6. až 9. třída. Do letošního, již třetího ročníku čtenářské
soutěže se zapojilo 42 dětí, podmínky soutěže však splnilo jen 30
z nich. V kategorii 1. – 5. tříd správně odpovědělo na všechny kvizové otázky 11 dětí, v kategorii 6. – 9. tříd 7 soutěžících.

Ve středu 27. 6. proběhlo slavnostní ukončení soutěže a z nejúspěšnějších soutěžících bylo vylosováno 13 dětí, které obdržely
knihu. Žádný soutěžící však neodešel s prázdnou, všichni obdrželi malý dárek a pamětní list. Věřím, že se dětem soutěž líbila,
a že si s chutí zasoutěží i příští rok.
Dagmar Horáková,
vedoucí knihovny
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V plné přípravě je zámek v Linhartovech...
V sobotu 7. 7. v 17 hodin byla zahájená trojvernisáž obrazů
Zdeňky Trnečkové, dřevořezeb Vlastimila Dvořáka a tradičně
fotografií polských výtvarníků.
V letošním roce se můžete přijít podívat na další nové expozice
replik historického skla zhotoveného v dílně pana Zdeňka Němce
z Vrbna pod Pradědem. Kočárky a panenky, které nám zapůjčila
paní Hana Břicháčková z Města Albrechtic, potěší malé i velké návštěvnice, panenky v dobových a pohádkových kostýmech k nám
doputovaly zásluhou Simony Mecerodové z Těškovic a Kateřiny
Citové z Havířova. Pro sběratele je nově udělána expozice zápalek a nálepek sběratele pana Luďka Lednického z Frýdku Místku.
Velkým lákadlem je stále největší expozice africké zvěře v České
republice, za kterou děkuji panu Jiřímu Čížkovi z Města Albrechtic, a potěší také stálá expozice pana Jana Kutálka. Celý letošní
rok jsme zasvětili 95. výročí narození výtvarníka JanaKutálka.
Právě 28. května uplynulo pětadvacet let od jeho úmrtí a myslím
si, že z tohoto světa odešel zbytečně brzy. Jeho tvorba je pohlazením pro oči i duši. Linhartovský zámek se chlubí stálou expozicí
laskavé a hravé keramiky Jana Kutálka od roku 2007. Tvorby Jana
Kutálka si nesmírně vážily i další osobnosti s poetickou duší podobnou té jeho, s obdobným viděním světa spíše z jeho laskavějších stran. Nechyběli mezi nimi ani spisovatelé zvučných jmen,
jako byli například Františkové Hrubín a Nepil. Druhý jmenovaný snad charakterizoval tvorbu Jana Kutálka nejvýstižněji. „Žijeme v dobách, kdy ať otočíme jakýmkoli knoflíkem či jakoukoli
stránku, uvolníme stavidlo, jímž se na nás začne valit žluč, nenávist a násilí. V takových okamžicích nám mají padnout oči nebo

myšlenky na něco, co vzešlo z rukou Jana Kutálka. Vstoupíte-li
do jeho světa, vše se zjasní a brzy si všimnete, že na Zemi je líp,“
pronesl František Nepil už před pětadvaceti lety.
Srdečně Vás zvu k nám na zámek
J. Hrubý,
kastelán

www.zameklinhartovy.cz

Memoriál Petra Šolce
Mladí hasiči z okresu Bruntál se v sobotu 16.6. 2012 sešli
na náměstí v Městě Albrechticích na soutěži v požárním útoku
s názvem „Memoriál Petra Šolce“. Tohoto již šestého ročníku
soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev: 2 družstva byla z Města Albrechtic, 2 družstva z Vrbna pod Pradědem, 3 družstva ze
Slezských Rudoltic, 2 družstva z Janovic u Rýmařova a 1 družstvo z Krnova. Také nesmělo chybět polské družstvo ze Źérkowic.
S tímto městem má Město Albrechtice už dlouholetou spolupráci.

Družstva byla rozdělena podle věku do kategorií mladších
žáků (6-11 let) a starších žáků (11-15 let).
Požární útok se prováděl dle směrnic hry Plamen, kdy děti
měly za úkol správně spojit sací vedení k požárnímu čerpadlu,
a dále spojit a roztáhnout hadicové vedení. Když byly tyto podmínky správně provedeny, dětem se podařilo nasát vodu a proudem vody trefit terč.
Po celou dobu se mladým hasičům měřil čas. Družstvo, které
dosáhlo nejlepšího času, zvítězilo.
V kategorii mladších hasičů se umístilo na prvním místě
družstvo z Vrbna pod Pradědem A. Na druhém místě se umístilo
družstvo ze Slezských Rudoltic A. Na třetím místě skončilo družstvo z Města Albrechtic. Čtvrté místo získalo družstvo z Janovic.
Páté místo obdrželo družstvo ze Slezských Rudoltic B. Na posledním místě skončilo družstvo z Vrbna pod Pradědem B.
V kategorii starších hasičů se umístilo na prvním místě družstvo z Janovic, na druhém družstvo z Krnova na třetím naše
družstvo z Města Albrehctic. Poslední místo získalo družstvo ze
Slezských Rudoltic.
Družstvo z polského města Źérkowice bylo mimo soutěž, neboť jejich požární útok se liší od našeho klasického útoku.
Tato akce byla financována z grantu Města Albrechtic. Všem
sponzorům děkujeme za finanční a jinou podporu a těšíme se
na další spolupráci, která se bude konat příští rok.
Jiří Macek,
velitel SDH Město Albrechtice
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Dechová hudba Město Albrechtice
A je tu opět konec školního roku....
Doba tolik očekávaná nejen školáky všech věkových kategorií.
Především je to však doba prázdnin,odpočinku,dovolených
spojených s lenošením, věnování se svým koníčkům,sportu
a ostatním aktivitám.
Rovněž je toto období spojené s hodnocením odvedené práce,
jak ve škole, tak ve všech ostatních lidských činnostech, kulturu
nevyjímaje.
Ano, rok 2012 je druhým rokem činnosti dechové hudby
M.Albrechtice.
Myslím si, že toto hudební seskupení si za poměrně krátkou
dobu činnosti vydobylo pevné místo v kulturním dění města.
Řekněme si upřímně, že to nebylo vždy a není ani nyní vůbec
jednoduché.....
Přesto si tento, více jak dvacetičlenný hudební kolektiv, poctivou přípravou získal poměrně velkou skupinu příznivců a fanoušků.
Toto vše potvrzuje účast na všech jejich vystoupeních.
Chvályhodné je rovněž to, že velmi úspěšně reprezentuje svou
kvalitou nejen sám sebe, ale město a region v zahraničí.
Svůj repertoár zaměřuje a připravuje vždy dle charakteru
svých vystoupení.
Kromě skladeb legend pravé české dechovky se vůbec nebrání,ale právě naopak, zařazuje do svých vystoupení i nejznámější
melodie z muzikálů současných hudebních skladatelů populární
hudby.
Těší nás, že jsme v počátku letošního roku navázali úspěšnou
spolupráci se zahrádkáři a klubem důchodců.
V této činnosti chceme pokračovat i nadále, o čemž svědčí chystaná prosincová zábava spojená s tancem a vším tím, co
k Mikuláši a závěru roku patří.
Nebudu už více rozebírat záslužnou práci nadšenců tohoto
žánru.
Musím rovněž přiznat, že bez úzké spolupráce s vedením města v osobě starosty, pana Luďka Volka, a hlavního garanta kultury
ve městě, místostarostky, ing. Jitky Hanusové, by náš hudební kolektiv jen velice těžce svou činnost udržoval a rozvíjel.

Přesto mám upřímně na srdci a dlouho nosím v mysli to, bez
čeho kultura v Městě Albrechticích nebude nikdy plnohodnotnou...!!
Na co asi narážím... , co mám na mysli....??
Ano, je to důstojný kulturní stánek, středisko, které v minulosti k Albrechticím neodmyslitelně patřilo, které nám závidělo
nejen nejbližší okolí, ale celý kraj !!

Věřím, že při troše dobré vůle, se nejvyšší představitelé města,
rada a všichni zastupitelé budou tímto problémem zabývat a hledat možné cesty k vysněnému cíli.
I přes tyto kritické řádky - nastínění cesty, jak kulturu v Městě
Albrechticích pozvednout a hlavně udržet, zvu všechny příznivce
a fanoušky na naše nejbližší vystoupení, které proběhne v sobotu
28. července v parku Bedřicha Smetany v rámci akce „Česko-polské přátelství 2012“, kterou pořádá město.
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Petr Volný,
vedoucí - kapelník DH M.A.

Naše obec přispěla recyklací starých spotřebičů
k ochraně životního prostředí
V roce 2011 občané odevzdali k recyklaci 65 televizorů, 27 monitorů
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili
životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás
zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos
poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou
např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich
sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky
studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní do-

pad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní
automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392
litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při
30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 65 televizorů, 27 monitorů . Tím jsme uspořili 13,95 MWh elektřiny,
270,06 litrů ropy, 72,07 m3 vody a 0,92 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,73 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 13,64 tun“
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně
třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Iveta Adámková,
referent životního prostředí

Základní umělecká škola v Městě Albrechticích
Základní umělecká škola v Městě Albrechticích je příspěvkovou organizací, zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Škola svým žákům stávajícím i budoucím nabízí výuku především v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Svým zázemím,
vybavením a zejména aprobovaným pedagogickým sborem zaručuje kvalitní výuku daných oborů, což se odráží i v získávání
umístění žáků v okresních a krajských kolech interpretačních
soutěží.
Žáci velmi často vystupují také na školou pořádaných koncertech, předehrávkách a projektech či představeních, které se těší
velké oblibě (např. „Muzikálová Show, Pohádkové Vánoce, Zahradní slavnost“ atd.) Významným dnem našich žáků je také konání jejich absolventského koncertu u příležitosti ukončení studijního cyklu. Tyto koncerty bývají těmi nejkrásnějšími a nejemocionálnějšími jak pro děti, tak i pro Vás rodiče a celé rodiny.
Žáci školy se velmi často účastní i řady kulturních akcí v celém
regionu Albrechticka, které pořádají i jiné organizace.

Nedílnou součástí Základní umělecké školy v Městě Albrechticích jsou její další místa poskytovaného vzdělávání, a to v Osoblaze, Slezských Rudolticích, Třemešné, Jindřichově a v Holčovicích. I zde děti navštěvují a mohou navštěvovat vybrané umělecké
obory.
Přijímáme žáky od 5 let věku do tzv. „přípravky“. Zde jsou děti
vedeny formou hry k základním muzikálním návykům, obohaceným o pohyb a tanec (správná koordinace těla a rytmického
cítění).
Ve škole vládne pohodová rodinná a přátelská atmosféra.
Přijďte se za námi kdykoli podívat.
Podrobné informace o naší škole získáte na webových stránkách www.zusmestoalbrechtice.cz nebo při Vaší osobní návštěvě.
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Za kolektiv a žáky ZUŠ Město Albrechtice
Martin Kachlík,
ředitel ZUŠ

Klub důchodců v Hynčicích
Letos jsme po velkých problémech opět obdrželi grant „Senioři sobě 2012“ z Městského úřadu Město Albrechtice. Tímto děkujeme zastupitelům města, že nám umožnili činnost našeho klubu
důchodců. I přesto, že velká část grantu jde na nájem a služby, dokážeme ze zbytku finančního obnosu a přispěním vlastních prostředků organizovat sportovní a kulturní činnost klubu. Vzhledem k věku a zdravotním potížím našich členů je zájem o léčebný
pobyt v bazénu v Karlové Studánce. Nezaostáváme ani ve sportovních aktivitách, jako je bowling a kratší turistické túry v okolí.

Pořádáme i osvětovou činnost. Vlastními silami i financemi
si udržujeme náš klub i jeho okolí. Scházíme se každý poslední
čtvrtek v měsíci a tímto bychom rádi pozvali naše zastupitele
k návštěvě našeho klubu, aby se seznámili s naší činností a přesvědčili se o smysluplnosti grantu „Senioři sobě 2012“.
Naděžda Nosková,
předsedkyně Klubu důchodců v Hynčicích

Mateřská škola v Městě Albrechticích
šebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce,
a to s přihlédnutím k daným kritériím.
Je důležité se zmínit o odstavci č. 4 této vyhlášky, kdy se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce
školní docházky, před zahájením povinné školní docházky.Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má
dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
Pro školní rok 2012/2013 bude mateřskou školu navštěvovat
celkem 105 dětí, kterým bude zajišťovat výchovně vzdělávací proces 8 pedagogických pracovnic a provozní personál.

Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
Pro všechny má hraček dost.

Dne 2.5.2012 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy v Městě Albrechticích.

Těší se na Vás kamarádi a celý kolektiv zaměstnanců MŠ

K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 27 dětí pro školní rok
2012/2013. Všechny tyto děti splnily kritéria a byla tak naplněna kapacita jednotlivých tříd. Kapacita musí být v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání č.43/2006 Sb. a s vyhláškou
č.410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

K zápisu jsou přijímány děti podle daných kritérií, která jsou
v souladu se školským zákonem:
1. k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
/tzn. dosáhnou věku 6 let v období od 1.9. do 31.8.školního
roku, pro který jsou zapisovány / a děti s odkladem školní
docházky
2. k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla
od tří do šesti let
3. trvalý pobyt dítěte v obci, v které MŠ sídlí
Dle vyhlášky č. 43/ 2006 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte , popřípadě o stanovení zku-

PODĚKOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO ALBRECHTICE
SPONZORŮM A FIRMÁM ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012:
LESY ČS. REUBLIKY
MĚSTSKÉMU ÚŘADU
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. VENDULKA CAISBERGEROVÁ
F. ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – P. LAPUNÍK
F. RYTE -TOUR – J. RYBÁŘ
F. STOLAŘSTVÍ – P. FOF
F. PODLAHÁŘSTVÍ – A. BOHÁČ
F. REKING – R. KRÁL
F. BLAŽEK – J. BLAŽEK
F. LUKAS – J. ILIADIS

p. D. VOLKOVÉ
p. J. VIČÍKOVÉ
p. S. KONEČNÉMU
p. L. WOLFOVI
p. R. KAŇOVI
p. P. MARKOVI
p. J. HANDLÍŘOVI st.
p. L. KMÍNKOVI
p. P. KŘIŠTOFOVI
manželům HANDLÍŘOVÝM
manželům KONEČNÝM
Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ
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Pasování předškoláka na školáka roku 2012
Každoroční ukončení školní docházky do mateřské školy
v Městě Albrechticích je korunováno pasováním na Linhartovském zámku. V letošním školním roce ukončilo takzvaně „povinnou docházku“ 24 dětí. Ty doprovodili jejich blízcí, samozřejmě rodiče, sourozenci, prarodiče i ostatní známí.
Celé pasování proběhlo v režii zaměstnanců školy, ostatních
dětí a v neposlední řadě přítomných hostů v pátek 29. 6. 2012.
O kulturní část se postaral dětský pěvecký sbor Berušky pod
vedením paní ředitelky Dagmar Lapuníkové, která zajišťuje hudební doprovod a paní učitelky Miroslavy Včelné - dirigentky.
Zamysleme se nad všemi činnostmi dětí ve školce. Všem je
nám známo, že:
„Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat.
Naše děti mají nožičky – a ty chvilku nepostojí.
A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky,
které myslí, povídají, diví se,
prostě vnímají celý okolní svět.“

Než se tak stane, musel získal tyto zkušenosti:
- plnit lehké úkoly předškoláka nebolí
- sám počítá do deseti, ve školce zná jména dětí
- u bot obě tkaničky umí vázat na kličky
- nebojí se sám být v noci, obléká se bez pomoci
- pokojíček uklidí, dospělých se nestydí
- nají se i bez bryndáku, bravo, milý předškoláku
Nastává akt samotného pasování a předškoláci jednotlivě
předstupují před paní ředitelku na stupínek, kde jsou pasováni
touto nám všem známou větou:
„Pasuji tě na školáka a tímto se stáváš
právoplatným členem obce školácké“

(Karel Čapek)

Následovně děti dostávají do rukou pamětní listinu, knihu
a šerpu s názvem - Předškolák 2012. Co dodat samotným závěrem? Vyjadřujeme to písní s výstižným názvem: Ať nám svět závidí. Co je nám závidět? Přece toto.

Nikdo z našich dětí netušil, co vše zažijí. Od samotných her,
které byly pro ně hlavní stimulační činností odvíjející se tak
od získaných zkušeností, až k učení,. Ne nadarmo se říká: „Učení
hrou“.
Celý pedagogický sbor vedl děti k tomu, aby naše školička byla
místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého
jednotlivce, kde se cítí všichni dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Děti se tak postupně učily žít
ve skupině svých vrstevníků, poznaly sílu kamarádství a pocit, že
patří tam, kde je mají všichni rádi.

Ať nám svět závidí, ať nám svět závidí,
jak jsme pilní, jak jsme chytří,
jak jsme šikovní, ať nám svět závidí.
Nastává velký den loučení, u někoho i smutku, ukápne sem
tam slzička, ale i pocit radost z nastávajících, bezstarostných
prázdnin. Na cestě do další etapy v životě dětí, kterou je základní
škola, jim přejeme hodně štěstí a zároveň se ujistíme, že v naší
mateřské škole budou vždy vítáni.

Najednou je tu konec. Pomyslný zvoneček končil školní docházku dětí do mateřské školy. Uběhl čas a všichni jsme si uvědomili, že času nedokáže nikdo poručit a tudíž ani ho zastavit. Tak
jako na jedné straně minuta k minutce přibývá, tak zase na druhé
straně něco ubývá. Z předškoláka se samozřejmě postupným vývojem stává školák.
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„Až půjdeš přes most, který tě dovede
z raného dětství dál, nespěchej !!!“
Za kolektiv mateřské školy v Městě Albrechticích
Miroslava Včelná,
učitelka

Tiše! Les vypráví …
Les je místo k objevování, zkoumání i naslouchání. Je to místo
k zamyšlení a odpočinku. Naučit děti vnímat přírodu všemi smysly již od nejútlejšího věku je velmi důležité, neboť jen tak u nich
můžeme vytvořit kladný a citlivý přístup k našemu životnímu
prostředí jako celku.
Právě v této přetechnizované době je nutné také myslet na naši
matičku Zemi, ochraňovat ji od všeho škodlivého a přistupovat
k ní s plnou zodpovědností tak, jako zodpovědně přistupuje matka ke svému dítěti.
Naše Mateřská škola Město Albrechtice se nachází v malebné
krajině v podhůří Jeseníků. Tato krajina nám poskytuje dostatek
podnětů pro činnosti a aktivity v přírodě. Formou prožitkového učení tak děti vedeme k hlubšímu propojení s touto krajinou
a tím u nich pěstujeme úctu k ní samotné. V mateřské škole se
tak dětem i pedagogům dostává jedinečné možnosti nahlédnout
do nitra naší přírody prostřednictvím ekologických projektů.
Bez finanční pomoci by to však nebylo možné, a tak i pro letošní
školní rok 2011/2012 náš ekologický projekt podpořil Moravskoslezský kraj, který každoročně vyhlašuje dotační program zaměřený na aktivity k environmentálnímu vzdělávání. Na náš projekt
„Tiše, les vypráví …“ jsme obdrželi dotaci od kraje 72 300,- Kč
a spolufinancování MŠ činilo 31 500,- Kč, celkově uznatelné náklady na projekt činily 103 800,- Kč. Prostřednictvím této dotace
jsme tak oblast environmentálního vzdělávání mohli obohatit

o nejrůznější aktivity s dětmi (výlety do okolí za poznáním blízké
krajiny, pobyt dětí ve škole v přírodě ve středisku May ve Zlatých
Horách, tvořivé činnosti s dětmi i s rodiči apod.)
Projekt je u konce, a tak jsme se s ním rozloučili závěrečnou
akcí na školní zahradě s názvem „Pohádkový les“. V našich ekologických aktivitách bychom rádi i nadále pokračovali a věříme,
že se do budoucna zařadíme mezi EKO školy. Z tohoto projektu
nám ve školičce zůstane v interiéru kousek uměle vytvořeného
lesa i se zvířátky.
Co je to?
No přece les!
Copak se dozvím od něj dnes?
Co nám les dává a kdo zde domov má?
Tak naslouchej a nebuď ničema.
V lese je krásně, jehličí voní,
příroda prosí, nebuďte sloni.
My sloni nejsme, chodíme tiše,
co nám les dává, chceme vidět i slyšet
a především se z nás stali zdvořilí hosté.
Helena Blažková,
učitelka MŠ

Výsadba stromků
Co je les? Co pro něj můžeme udělat? Jak pomoci dnešním lesům? A spousta dalších otázek nás napadá, ale pro les bude přínosnější realizace než úvahy.
Jelikož naše MŠ Město Albrechtice v letošním roce pracovala
s projektem „Tiše! Les vypráví“, vše se odvíjelo od lesa a s ním
spjatých souvislostí.
Děti se účastnily vycházek do lesů s lesním pedagogem
p. Kmínkem a mohly tak pozorovat proměny, které během jednotlivých období nastaly. Jezdily na výlety do přírody a dokonce
pobývaly na škole v přírodě ve Zlatých Horách, odkud si dovezly nespočet pěkných zážitků. Konaly se i besedy s paní Blankou
Drahotušskou, při kterých děti získaly nové přínosné poznatky
z oblasti přírody.
A protože jsme chtěli i my udělat něco pro naše lesy, které nás
obklopují, domluvili jsme se
se soukromou firmou p. Machaly z Rudíkov na výsadbě nových stromků.

Tato dobrovolná akce se konala 31. května 2012 v lokalitě lesů
Žáry. Sešli se rodiče s dětmi i pedagogové vybavení motykami,
rýči a rukavicemi a společně jsme se pustili do práce. Zaměstnanci
soukromé firmy p. Machaly nám názorně ukázali, jak správně zasadit malé stromky, aby je nevyplavila voda. Mladé sazenice listnatých stromků (buků) jsme nakonec označili cedulkou s vlastním jménem dítěte. Malou část lesa, snad jen malý kousek paseky
jsme obohatili o několik desítek nově vysazených stromků.
Během roku se půjdeme do lesa podívat na námi vysazené
malé buky.
Celá akce byla velmi zdařilá, neboť si ji rodiče pochvalovali
a děti byly nadšené a předbíhaly se, kdo vysadí více stromečků
s vlastní cedulkou.
Díky této akci jsme přispěli k obnově lesa a na své činy můžou
být všichni zúčastnění, které neodradilo ani nepříznivé počasí,
náležitě pyšní.
Bc. Alena Glejtková a Leona Tuhá,
učitelky MŠ
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Prázdniny – bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro
děti. A aby děti svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je
hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak
se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma, a to hlavně v případě,
že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Při výletech do lesa je potřeba mít na paměti, že v lese je zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen chceme rozdělat oheň
ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla
být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Nezapomínejme, že
také při grilování je třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně rozšířeným
nešvarem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající
jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál
umístěný na balkónech sousedů i ve značné vzdálenosti a třeba až
za několik hodin.

Rodiče, nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše
děti různé nástrahy. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás
doma, kde zpravidla tráví o prázdninách samy více času než obvykle. Nudící se děti pak připravují rodičům různá překvapení.
V domácnostech proto neponechávejte zbytečně v dosahu dětí
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé
chemické přípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní, k pokusům ani experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče, překontrolovat a vypnout všechny spotřebiče (sporák,
světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená
okna a uzavřeny vodovodní kohoutky.

Oheň ale není
jediným nebezpečím, které na děti
o
prázdninách
číhá. Děti se rovněž
na svých prázdninových toulkách
přírodou často dostanou do blízkosti
okrajů skal nebo
různých
jeskyní
a opuštěných štol.
Ve městech pak
na ně čekají lákadla ve formě lešení,
komínů,
kanalizace apod. Všude
na těchto místech
hrozí
nebezpečí
pádu, závalu, ztráty orientace nebo
zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech
může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo
přítomnosti nebezpečných plynů.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách
a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody,
kdy neznáme její
hloubku a přeceňování plaveckých
schopností je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.

Tento
výčet
možných
nebezpečí, která číhají na naše děti
o
prázdninách,
kdy mají nadbytek volného času,
není zdaleka úplný
a mnohdy nastanou
i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče
pokusíme alespoň
trochu děti na výše
uvedená nebezpečí
připravit a varovat
je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne
bez úrazů, požárů
a jiných mimořádných událostí.
Krásné prožití
léta přeje Hasičský
záchranný
sbor
Moravskoslezského
kraje, územní odbor Bruntál

Ing. Antonín Ušela,
oddělení prevence HZS MSK ÚO Bruntál
Obrázky - zdroj: Citadela Bruntál - www.hasik.cz
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ZO ČZS ve spolupráci s MÚ M. Albrechtice vyhlašuje soutěž

O NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKU
V kategorii 1. RODINNÝ DŮM a v kategorii 2. BYTOVÝ DŮM
Hodnocení proběhne na začátku července a září.
Komise bude hodnotit jen to, co je vidět z ulice.
Ostatní zájemci o účast v soutěži nechť se přihlásí
na MÚ u paní Ing. Hanusové, tel. 777 781 901.

Částkou 400,- Kč budou oceněni
4 účastníci z 1. kategorie
a 2 účastníci z 2. kategorie.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v 2. polovině září.

Přičiňme se společně o pěkný vzhled našeho města!

Čestný člen
Výbor ZO ČZS se na své schůzi v únoru 2012 zabýval složením současné i minulé členské základny a dospěl k názoru, že je
v našem městě hodně mužů a žen, kteří po dlouhá léta úspěšně
zahrádkaří a v minulosti byli členy svazu. Vzhledem ke zvyklostem, jež se v zahrádkářském hnutí dodržují, rozhodl i náš výbor,
abychom ustavili kategorii „Čestný člen ZO ČZS“.
Chceme postupně zjistit jména těchto občanů a obrátíme se
na ně s dopisem. Pro jmenované z této skutečnosti nevyplývají

žádné povinnosti. Výbor ZO ČZS však doufá, že budou podporovat naši činnost a budou se zúčastňovat našich akcí.
Už nyní se mohou všichni občané připravovat na výstavu ovoce, zeleniny a květin, kterou uspořádáme v polovině září. Chtěli
bychom, aby se sešlo co nejvíce výpěstků a zveme všechny zájemce k účasti.
Za zahrádkáře Z. Šlagorová

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Nejlepšími šachisty jsou ti nejmladší!
6. ročník šachového přeboru základní školy se změnil na více
než čtyřhodinový maraton, kde každý účastník sehrál 9 partií.
Teplota v učebně vyšplhala až na 29 stupňů Celsia a pořádně prověřila psychickou odolnost všech hráčů. A jak napovídá titulek,
nejvyšší dva stupínky obsadili nejmladší žáci! Turnaj byl dlouho
napínavý, na stupně vítězů pomýšlela polovina z 16 účastníků.
Výsledky však nejsou takovým překvapením: letošní mistr
Daniel Galuška již loni obsadil bronzový stupínek a s dalšími
žáky celý rok trénoval pod vedením dospělých hráčů v šachovém
klubu TJ Město Albrechtice. Družstva i jednotlivci objížděli žákovské šachové turnaje v našem regionu a v polském příhraničí.
Hrálo se tradičně švýcarským systémem na osmi šachovnicích
celkem devět kol, tzn. 72 odehraných partií. Nasazování, průběžné a konečné výsledky vyhodnotil počítačový program Swiss Manager. Šachový oddíl nám zapůjčil nové digitální šachové hodiny,
na partii jsme dohodli 2x15 minut.
Šachové naděje sledovali jako hosté pánové František Zlámal
a ing. Karel Handlíř, který na závěr předal spolu s panem učitelem
Pokorným všem účastníkům diplomy a sladké odměny, třem nejlepším medaile a vítězi i malý putovní pohár. Na něm jsou vítězové předchozích ročníků: 4x Milan Musil (2007-2010) a Antonín
Vašina (2011).
Přebor školy je tou nejlepší pozvánkou do šachového kroužku
v příštím školním roce 2012/13.
Výsledky najdete také na nástěnce vedení školy, na kabelové
televizi a na www.zsma.cz.
Milan Pokorný
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Pořadí 6. přeboru ZŠ Město Albrechtice v šachu 19. 6. 2012
Daniel Galuška
Daniel Bušos
Lukáš Král
Jan Ondrašík
Vladimír Dlouhý
Pavel Kohut
Jiří Veselý
Matěj Formánek
David Červenka
Karel Vrabka
Roman Hvižď
Matěj Caknakis
Adam Liberda
Dominik Veleba
Lukáš Brada
David Vasiliadis

8,5 bodu
7,5
7
7
5
5
5
4,5
4
4
4
4
3,5
2
1
0

3.B
4.A
8.A
9.B
4.B
3.A
3.B
6.B
9.B
9.B
9.B
6.B
3.A
7.A
9.B
7.A

V M. Albrechticích II. šachová liga
Když jsme v roce 2008 v Městě Albrechticích více než po 20ti letech obnovovali a znovu zakládali šachový oddíl, byli jsme
s Radkem Václavíkem a dalšími cca 20 účastníky hodně napnuti.
Podaří se obnovit slávu albrechtického šachu, jejichž reprezentanti Radek Václavík, Ing. Josef Šlagor, Mudr. Bohumil Čížek, Jiří
Polách, Ervin Pospíšil, Petr Kubla, Ing. Jaroslav Kubaljak, František Zátopek, Ivan Vojáček, Oldřich Jarkuliš, Josef Bernátek, Valentýna Strouhalová, Jindra Piterová Stanislav Vojáček, Eduard
Chlebek, Štefan Mičík, Roman Romanidis, Václav Hrabec, Vladimír Mráz, Roman Kučera a Josef Zikl, reprezentovali naši obec
a patřili v té době k nejlepším šachovým kolektivům na okrese?
Bylo naprosto přirozené, že jako za střediskovou obec za nás hráli
šachisté z Osoblahy, Holčovic, Velkých Povelic, Jindřichova i někteří vynikající hráči z Krnova (Franta Komárek a Mudr. Dušan
Cvek).
Když jsme v sezoně 2008/09 vyhráli OP, nechtěli jsme postoupit. Nebylo dostatek šachovnic, šachové hodiny byly přes 30 let
staré a byly s nimi funkční problémy. Tehdy přišla výtka od tajemníka OV ČSTV Jana Urbana, že odmítnutí postupu do KS je
chyba. V tu dobu přišla obrovská pomoc od MěÚ ve formě cíleného grantu 20.000 Kč pro šachový oddíl. Nakoupili jsme nové
šachovnice a šachové digitální hodiny. V následující sezoně jsme
do OP postavili 2 mužstva a naše áčko se znovu výrazně prosadilo. Tentokráte jsme do KS nastoupili, ale s obrovskými obavami, že tam budeme hrát „druhé housle“. Opak byl pravdou. Tuto
soutěž jsme s přehledem vyhráli a znovu jsme řešili kardinální
otázku, zda hrát krajský přebor, což je již na šachové poměry celkem vysoká soutěž. A jak se říká: „Náhoda je blbec“. V tu dobu
jsme sehráli přátelské utkání proti polskému Zarzewie Prudnik.
Po utkání zasedly oba výbory a domluvily vzájemnou spolupráci.
Poláci uvolnili do našeho A týmu 2 své zkušené hráče, nabídli
našim žákům a dorostencům účast v 5-ti dílném satelitním šachovém turnaji Grand- Prix za účasti 9-ti polských oddílů. Rovněž přibrali dva naše nadějné dorostence do jejich 15-ti členného
výběru, který absolvoval 3 dvoudenní stáže s šachovými odborníky placené z peněz EU. Tato vzájemná mezinárodní nenáročná
spolupráce nám přinesla velké pozitivum. Mládež se začala zúčastňovat domácích i zahraničních turnajů. Máme největší šachovou základnu v okrese a světe div se – naše A mužstvo se jako
výrazně podceňovaný tým, kterému bylo naznačeno, ať nezavazí
v popředí tabulky, dokázalo prosadit natolik, že v KP skončilo
na druhém postupovém místě. A to jen shoda náhod nás připra-

vila o celkové vítězství. To znamená, že máme možnost hrát v sezoně 2012/13 II. šachovou ligu. Je to výrazný úspěch, s kterým
jsme naprosto nepočítali a znovu stojíme před kardinální otázkou. Jsme schopni hrát v II. lize důstojnou roli, jsme schopni konkurovat v této vysoké soutěži silným ekonomickým tradičním
šachovým celkům jako je TŽ Třinec, VOKD Poruba, Mittal Ostrava, Baník Havířov, Slavie Kroměříž, TJ Orlová atd. ??? Odpověď
určitě není jednoduchá, ale tento kolektiv, který se formoval delší
dobu, je velmi disciplinovaný, ukázněný a ctižádostivý. A to jsou
předpoklady, že i v tak vysoké soutěži, která se v žádném sportu
v tomto městě ještě nehrála, rozhodně nebudeme hrát podřadnou
roli. To, co se albrechtickým šachistům za čtyři roky podařilo, je
jako sen z pohádky. Co rok, to postup až do II. ligy, včetně výrazného mládežnického hnutí.
Velmi si vážíme naší spolupráce s mezinárodním velmistrem
Robertem Cvekem, který je patronem našeho ŠO. Simultánky
a besedy s mládeží s tímto dnes již profesionálním hráčem jsou
pro každého z nás obrovským zážitkem.
Naše úspěchy A i B mužstva, které hrálo KS, by nebyly tak
výrazné bez těsné spolupráce nejen s našimi polskými přáteli
z Prudniku, ale taky s ŠO Lokomotiva Krnov. Tomuto oddílu,
který skončil v uplynulé sezoně na sestupovém místě, přepouštíme naši pozici v KS s tím, že jejich řady posílí 3 naši kmenoví
hráči. Bez úzké spolupráce mezi okresními šachovými oddíly si
nedovedu představit reprezentaci nejen našeho města, ale i celého
regionu ve II. lize.
Šachy nikdy nebudou patřit mezi masové sporty, jako je kopaná, volejbal nebo florbal, ale je třeba otevřeně konstatovat, že
existuje celá řada občanů, popř. dětí, kteří ať již ze zdravotních,
fyzických, popř. intelektuálních důvodů, se mohou v této oblasti
prosadit a realizovat. V kterékoli etapě života, popř. zlomových
životních situacích, pomáhá tato hra udržovat aktivní myšlení.
Šachy zlepšují bez ohledu na věk koncentraci, trpělivost, intuici,
analytické myšlení, rozhodovací schopnost, motivaci a sportovní
chování. EU bude postupně prosazovat zařazení šachové výuky
do systému školství.
Jsem hluboce přesvědčen, že se najde celá řada malých podnikatelských subjektů i běžných občanů, kteří finančně podpoří
II. šachovou ligu a nadějnou šachovou mládež v našem městě.
Ing. Karel Handlíř,
šachový oddíl TJ

Gratulace šachistům
Milí kamarádi. S velkou radostí jsem přijal zprávu o Vašem
postupu do II. šachové ligy. Překvapili jste mě. Velmi si cením
práce s mládeží /to je více jak ten postup/, protože to je základ
šachu – základ šachu v našem kraji. Přeji hodně úspěchů.

Na brzké setkání s Vámi se těší Váš patron a kamarád
Robert Cvek,
mezinárodní šachový velmistr

Co čeká šachisty ve III. čtvrtletí 2012
V prvé řadě je to vyřešení finanční záležitosti. Překvapivé krácení Grantu zastupitelstvem o – 50.000 Kč je šokující pro celé TJ.
Šachisté jdou do II. pol. 2012 s finanční částkou cca 5.000 Kč.

V měsíci září bude založen seniorský klub šachistů, který se
bude pravidelně 1x týdně scházet v salonku v restauraci pod kinem pod heslem: Podpořme pozitivní stárnutí.

Od nového školního roku pokračovat v činnosti šachového
kroužku, kde nás čeká nábor mladých členů. Hlavním cílem bude
postup 4-členného družstva mladších žáků do krajského finále
a pokusit se probojovat do celostátního finále.

1. září proběhne šachový oddílový turnaj dospělých -Memoriál Mudr. Bohumila Čížka o přeborníka oddílu.

Máme na to!

Proběhnou přípravné zápasy proti velmi silným soupeřům
TJ Šumperk, TJ Velké Losiny, LKS Zarzewie Prudnik, Puks Radlo
Opole a turnaj mezi městy ve Zlatých Horách.
šachový oddíl
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39. ročník Štítu Albrechtic...
V pátek a v sobotu 29. -30. června 2012 proběhl 39. ročník Štítu
Albrechtice, setkání občanů a sportovců obcí s názvem Albrechtice v Lesních Albrechticích, okres Opava.
V pátek se delegace jednotlivých obcí setkaly na slavnostním
jednání, které řídil starosta Březové Pavel Schneider. Pozvání přijalo všech osm delegací včetně zástupců již neexistujících
Albrechtic u Mostu. Na programu byly zprávy o rozvoji jednotlivých obcí, zprávy o výsledcích sportovních klubů a nově také
zprávy o činnosti Svazu požární ochrany. Na zahájení všichni
přítomni uctili památku zesnulého předsedy stálého výboru Štítu
p. Jana Škrobánka, v průběhu jednání bylo diskutováno o organizaci dalších ročníků Štítu.

V případě stejného bodového zisku rozhodovaly o pořadí pokutové kopy. V boji o 3. místo vyhrály Albrechtice v Jizerských
horách nad Albrechticemi u Lanškrouna 2:0, ve finále pak Velké
Albrechtice hrály s FK AVÍZO 0:0 a na pokutové kopy vyhrály
6:5, když se rozhodlo až v osmé sérii. Na naše mužstvo tak zbylo
stejně jako v loňském roce druhé místo ( i vloni rozhodly pokutové kopy). Při závěrečném hodnocení byli vyhlášeni i nejlepší
hráči – z našich to byl nejlepší střelec turnaje Jaroslav Burda s pěti
brankami.
Na závěr turnaje byl vítězům předán putovní pohár a starosta
Lesních Albrechtic p. Schneider předal putovní vlajku se Štítem
příštímu pořadateli, kterým jsou Albrechtice u Českého Těšína.

Součástí setkání „Štít Albrechtic“ je tradičně fotbalový turnaj,
kterého se ve dvou skupinách zúčastnilo osm mužstev, která hrála systémem každý s každým. Po stanovení pořadí ve skupinách
následovaly závěrečné boje o konečné umístění.
Výsledky Skupina A:
1. Velké Albrechtice
2. Albrechtice v Jizerských horách
3. Baník Albrechtice u Č. Těšína
4. Albrechtice nad Orlicí

Josef Zikl

Výsledky Skupina B:
3 2 1 0 2:0 5
3 1 1 1 3:2 3
3 0 2 1 0:2 2
3 0 2 1 1:2 2

1. FK AVÍZO M. Albrechtice
2. Albrechtice u Lanškrouna
3. Lesní Albrechtice
4. Albrechtice nad Vltavou
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3 3 0 0 9:2 6
3 1 1 1 4:4 3
3 1 1 1 4:4 3
3 0 0 3 1:8 0

FK AVÍZO Město Albrechtice
Příprava družstev na jarní sezonu 2012 probíhala tradičním způsobem – všechna mužstva
zařazená do soutěží okresu a kraje (2x dospělí
a 4x mládež) se připravovala v tělocvičnách našich škol, při dobrém počasí venku a účastnila
se halových turnajů, v závěru pak družstva sehrála několik přátelských zápasů i na venkovních hřištích se střídavými výsledky. Obsazení trenéry zůstalo
beze změn, což bylo schváleno i valnou hromadou 2. března. Tato
valná hromada vzala na vědomí ukončení činnosti sekretáře FK
AVÍZO p. Zikla a předsedy revizní komise p. Velly. Velkým úkolem bylo provedení nové evidence členů dle rozhodnutí VV FAČR
– v první etapě se zaregistrovali všichni hráči, členové výboru
a pořadatelé utkání, druhá část bude provedena v letním období. Z provozních věcí se podařilo díky městskému úřadu zajistit
výměnu oken (po téměř čtyřiceti letech provozu), byla upravena
buňka na šatnu pro přípravku. O hřiště a okolí včetně víceúčelového hřiště se pečlivě stará Petr Bártek, občerstvení zajišťuje
Vlasta Timcová s kolektivem členek, propagaci na utkání pak
Rostislav Král.
K výsledkům jednotlivých mužstev:
Hlavní cíl pro všechna družstva, která v loňském roce postoupila do vyšších soutěží, bylo udržení postavení v těchto třídách.
Všem družstvům se to podařilo bez větších problémů, což je zásluha jak hráčů, tak i jejich trenérů.
Muži A jako nováček I.B třídy potvrdili svou účast v příštím
ročníku již pět kol před koncem soutěže. Měli slabší rozjezd –
z prvních tří utkání na jaře pouhé dva body, ale pak již doma
neprohráli a když přidali i body z cizích hřišť, získali na jaře 19
bodů, což znamenalo celkem 34 bodů, skóre 50:63 a konečné
osmé místo. Trenér Santarius musel často doplnit mužstvo několika dorostenci (Fiebrich, Strýček, Hricko, Boček, Múka), protože
5 hráčů základního kádru bylo dlouhodobě zraněno. Nejčastější
sestava: Heinczke, Pavlíček, Matějíček, Brožek, Blažek, Pecha, Pelán, Novák, Burda, Burian K., Juchelka, Mlčoušek J.. Mezi střelce
se na jaře zapsalo 12 hráčů, nejvíce branek dal Jarda Burda 11,
Juchelka 5, Blažek 3, Pecha a Fiebrich po 2 ostatní 1x.

Muži B si po celé jaro bezpečně drželi vedoucí místo ve své
skupině, na jaře z osmi utkání sedmkrát vyhráli a celkově za celou sezonu měli bilanci 16 13 2 1 70:22 a první místo s náskokem
pěti bodů. O branky se podělilo 14 hráčů, nejlepší Caisberger st.
5x, 3x skórovali Pořízka, Halenka a Caisbereger ml., 2x Kropáč,
Mlčoušek A., a Fiebrich.
Dorost měl ze všech mužstev na jaře nejhorší výchozí pozici.
Ale pod vedením trenéra Kaly a asistentky Křečkové se kolektiv
semknul k velmi dobrým výkonům a patřil na jaře mezi vůbec
nejlepší. Proti podzimním 11-ti bodům jich na jaře získal 27
a posunul se na osmé místo, když dokázal porazit vítěze skupiny
Olympii Bruntál na jejím hřišti v deseti hráčích! Mezi jarní nejlepší střelce patřili: Hricko 11x, Fiebrich 9x, Strýček 7x, Pospíšil
4x a Kala 3x. Kladem bylo i zapojování nejlepších žáků do hry,
což dává dobré naděje i pro příští sezonu.
Postup žáků do krajského přeboru byl plný očekávání, ale
výsledek vše předčil. Starší žáci patřili od počátku mezi nejlepší
a konečné čtvrté místo je dokladem práce trenéra Lhotky. Za celý
rok sehráli 26 utkání, 12x vyhráli, pětkrát remizovali a devětkrát prohráli, celkové skóre 49:37. Nejlepším střelcem je Wilczek,
skóroval 10x, Hrabovský 7x, Zetek 6x, Balicki a Novák 5x, Baránek 4x.
Mladší žáci pod vedením trenéra Hudečka se také na jaře
zlepšili, proti podzimním 15-ti bodům jich získali 22 a postoupili v konečném pořadí na osmé místo. Celková bilance mladších
žáků je 26 10 7 9 59:47 37 bodů. Mezi nejlepší střelce se zapsali:
Houdek 13, Banovec 10, Pospíšil 9, Hanslík 7, Dodek a Varga po 5.
Trenér přípravky Kmínek měl po celé jaro problémy s postem
brankáře a tím bylo výrazně ovlivněno umístění našich nejmenších. Po celé jaro se mužstvo drželo na pátém místě, kde také
skončilo. Celkově hráli 14 utkání, 7 výher, 1 remiza a 6 porážek,
skóre 77:53. Nejlepší střelci: Vajdík 35, Varga 18, Kmínek a Kvasnica 7.
Jarní sezonu zakončila všechna družstva několika turnaji,
všem hráčům a trenérům výbor FK AVÍZO poděkoval za výbornou reprezentaci klubu a města.
Josef Zikl

Golf Club Nové Rudíkovy
Obyvatelům mikroregionu Krnovsko a nejen jim se nabízí nový
způsob trávení volného času. V Městě Albrechticích byl v květnu otevřen indoor golf, vnitřní cvičné odpaliště s šesti jamkami.
Golfový klub vznikl z podnětu malé skupinky místních golfových
nadšenců. Ti chtějí zpřístupnit golf všem, úplným začátečníkům
i zkušenějším hráčům a dokázat tak, že odpalování holemi do jamek není jen sportem uzavřené vrstvy vyšší společnosti. Organizace nese pojmenování podle prvního turnaje zdejších golfistů
„Rudíkovská jamka“, který odehráli v létě minulého roku.
Přijít si zatrénovat můžete i v případě, že nevlastníte vybavení.
Hole a míčky si lze zapůjčit na místě. Po hře pak můžete posedět
a občerstvit se v klubovém baru.
Prostory klubu včetně baru je možné si pronajmout na oslavy narozenin či firemní večírky. Bližší informace naleznete na
http://www.golfnoverudikovy.cz
Golf Club Nové Rudíkovy
Zámecká 121/8
793 95 Město Albrechtice
Adéla Hazuchová
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci 2012
Ing. Ivan Kubik, Jiřina Slonková, Karel Palica, Zdeňka Formánková, Lenka Návratová, Karel Mura, Ludmila Grečnárová,
Milada Lysoňková, Paris Michailidis, Ludmila Juhasová, Mária
Mrkvová, Marie Savická, Anna Kunická, Jindřiška Sedláčková,
Ildigo Barkociová, Rudolf Vyroubal, Růžena Parchavá, Irena
Franková, Drahomíra Tichavská, Bohuslav Fiala, Jana Cilečková, Božena Hradilová, Anna Kozáková, Ivana Kissová, Vladimír
Hlaváček, Ludmila Homolová
Jubilantům v měsíci srpnu 2012
Anna Topitzerová, Josef Škrabal, Antonín Mrkva, Marie Pilecká, Alena Videcká, Slavina Šafaříková, Alena Varechová, František Lakomý, Helena Vojáčková, Ludmila Rakošanová, Elpida
Lapuníková, Božena Sobotová, Zdeněk Kopřiva, Karel Tichavský,
PhMr. Jiří Kutálek, Helena Šustková, Helena Kaperová, Margita
Musilová, Milan Obracaník, Marie Pennová, Marie Římanová,
Věra Sedláková, Jana Fojtová, Marie Demjanovičová, Dagmar
Škrabalová, Petr Janiš, Marcela Strnadová, Marie Ryšánková,
Zdeněk Adamík, Alena Švrčková, Josef Bernátek
Jubilantům v měsíci září 2012
Marie Krkošková, Radomíra Jurčíková, Marta Hatalová,
Ing. Karel Suda, Zdeněk Lederer, Jaroslav Palůch, Marie Jangosová, Miloslav Holaza, Ing. Vítězslav Závodný, Anna Kyšková-Štantejská, Ludmila Blahutová, Ing. Vlastimil Sedláček, Svatopluk Dadák, Václav Hatala, Jaromír Veleba, Eva Varechová, Jiřina
Martinková, Vítězslav Zahradník, Ludvík Pietras, Božena Nekudová, Zdeňka Orlíková, Ludmila Polková, Jiří Sigmund, Josef
Ulčák, Jaroslav Kotrla, Václav Pořízka, Vladimír Dlouhý, Karel
Blažek, Štefan Varecha, Veronika Tarabiková, Mgr. Magdaléna
Ostružiarová, Marie Tichavská

Jubilantům v měsíci říjnu 2012
Marie Adamová, Božena Krejčí, Emília Petreková, Karel Tichavský, Hedvika Šobrová, Miroslava Budinská, Mária Krkošková, Evprepia Koparanidisová, Anna Kahovcová, Jarmila Prušková, Milan Kuřec, Nataša Richtárová, Alois Holub, Miroslav
Wenda, Ladislav Német, Lubomír Malaník, Zdenka Laníková,
Stanislava Vranková, Jaroslav Fojt, Anna Orságová, Stanislav
Marek, Josef Boček, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Dagmar
Bumbarisová, Lubomír Měrka, Boleslava Pejčochová, Jiřina Vrbová, Štefanie Bilková, Jiří Vojtásek, Pavlína Fialová
Jubilantům v měsíci listopadu 2012
František Václavík, Anna Palmová, Marie Mužíková, Božena
Šaňáková, Olga Nádvorníková, Zdeněk Kodeš, Helena Petreková,
Jiřina Andrysová, Anna Ivanovová, Milada Paulisová, Růžena
Klavačová, Kateřina Růžičková, MUDr. František Prejda, Jiří Kožuch, Petr Volný, František Zátopek, František Laník, Mgr. Milan
Pokorný, Josef Haken, Marie Vopelková, Vasili Jangos, Jan Chovaniok, Božena Jelínková, Marie Rajnochová, Alena Velebová,
Anna Chudá, Mária Okapalová, Štefan Gúber, Jan Ambroz, Vlasta Bohačíková, Lubomír Funk, Ondřej Lovas, Alena Salabová,
Daniela Žáková, Marie Dvořáková, Hilda Šimčíková, Stanislava
Zelenková, Eva Rusinská, Libuše Hricková, Anežka Pořízková,
Růžena Vankátová
Jubilantům v měsíci prosinci 2012
Marie Musialková, Františka Jančíková, Jaroslava Jaššová,
Olga Sedlářová, Jan Fišárek, Antonín Mura, Marie Hudečková,
Marie Michálková, Miloslav Dobrovolný, Miloslav Macek, Jaroslav Dvořák, Albín Ledvoň, Dušanka Rosnerová, Adolfína Šebelová, Dana Psotová, Ludmila Tomancová, Růžena Čížková, Bohumila Prejdová, Jiřina Macošková, Karel Kyselý, Anežka Cárdová, Irena Lovasová, Zdeňka Ferdinandová, Stanislav Kostrhoun,
Božena Frančáková, Arnošt Bílek

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Vít Kotásek
Markéta Leunová
Ondřej Ostravský
Pavel Šebesta
Lukáš Kras
Tereza Kovaříková
Jana Ondráková

nar. 09.02.2012
nar. 10.02.2012
nar. 17.02.2012
nar. 16.03.2012
nar. 26.03.2012
nar. 16.04.2012
nar. 23.04.2012

Mariana Ondráková
Filip Pořízka
Klára Gajdošová
Alexej Haničák
Valentýna Malaníková
Šimon Tománek
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nar. 23.04.2012
nar. 13.04.2012
nar. 13.05.2012
nar. 21.05.2012
nar. 03.06.2012
nar. 13.06.2012

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

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

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

Urologie
Út 8.00 – 13.00 (pouze v sudý týden) tel. 554 690 528

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

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

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

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

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
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
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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.

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
Uzávěrka příštího čísla 31. 10. 2012.
Vydává Město Město Albrechtice. Odpovědný redaktor Dagmar Horáková tel. 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz.
Jazykový redaktor Zdenka Šlagorová, člen redakční rady Ing. Jitka Hanusová tel. 777 781 901, mistostarosta@mesto-albrechtice.cz.
Náklad 1400 ks. Neprodejné. Sazba, tisk: RETIS GROUP s.r.o., Nádražní 2, Krnov, www.retisgroup.cz.
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