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Vážení spoluobčané,
je před námi období vánoc, které pro většinu z nás znamená
klid a zasloužený odpočinek. Konec roku se kvapem přiblížil,
a tak jako každoročně Vás informujeme o dění v našem městě.
Prosinec roku 2012 znamená, že již uběhly dva roky od řádných voleb do zastupitelstva města a je za námi polovina našeho
funkčního období, jehož zhodnocení nechám na každém z Vás.
O velkých úspěšných projektech Vás informuji průběžně téměř
v každém čísle našeho zpravodaje a také jsou to většinou stavby,
které nelze přehlédnout, ať už se jedná například o rozhlednu,
která i přes slova kritiků a odpůrců se tyčí nad městem na Hraničním vrchu, a troufnu si říct, že jde z hlediska turistiky v našem
regionu o jednu z nejnavštěvovanějších atraktivit. Také málokteré město či obec naší velikosti se může pochlubit tak rozsáhlým
a moderním areálem sběrného dvora, který jsme letos rozšířili
o kompostárnu. Po mnoha letech úsilí o získání dotace jsme se
dočkali a během letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole za bezmála 8 mil. Kč.
Ale jak jsem zmínil již v úvodu, nebudujeme jen velké stavby. Musíme se také postarat o náš stávající majetek a udržovat jej
v takovém stavu, aby se naši nástupci nemuseli chytat za hlavu
a aby nám všem se tu dobře žilo. V rámci infrastruktury probíhá
již druhým rokem postupná rekonstrukce zastaralého veřejného osvětlení. V první etapě předešlého roku to byla „kaštanka“
a Hašlerova ulice, letos byla dokončena ul. Nádražní a P. Bezruče, bylo vyměněno několik rozvaděčů a nasvětleny přechody pro
chodce na Nemocniční a přes komunikaci I. třídy na ulici Karla
Čapka.
Celkově město vynaložilo do modernizace VO za dva roky
2,5 mil. Kč.
Postupně se rozšiřuje původní rozvod kabelové televize o nejmodernější optické sítě. K dnešnímu dni je položeno cca 3.000 m
optických kabelů v odhadované hodnotě 240,- tis. Kč na trase Nemocniční, centrum města a nejhustěji obydlená Nádražní ulice.
Optická síť slouží pro internet, řízení veřejného osvětlení a počátkem příštího roku plánujeme započít s postupnou instalací
kamerového systému, který je v dnešní době důležitou potřebou

z hlediska prevence kriminality, nárůstu krádeží a škod na našich
majetcích. Po domluvě s vedoucím oddělení PČR npor. Bc. Včelným jsme vytipovali prozatím čtyři důležité body, kde budou
umístěny kamery s vysokým rozlišením, záběrem 360° pod nepřetržitým dohledem PČR.
Do oprav chodníků a místních komunikací tečou každoročně
statisíce korun a stejně je to pořád málo, ale bohužel náš rozpočet
není nafukovací a musíme vystačit s tím, co máme. Snažíme se
tedy zmapovat nejhorší úseky, které se postupně obnovují. Letos
se jednalo o úseky na ulicích Nádražní 1, 23, Nemocniční, u autobusového nádraží a také byla vybudována nová stezka pro pěší
i cyklisty v délce 400m na Nerudově ulici. V roce 2013 je naplánována rekonstrukce chodníku včetně kabeláže VO na ulici Osvobození od budovy Policie ČR po odbočku na Hynčice.
Během dvou let bychom si přáli dokončit započatou generální
opravu památkově chráněného Měšťanského domu na náměstí
ČSA 22, kde je již dokončena sanace zdiva, jsou vyměněna veškerá okna, nová střecha včetně půdních prostor, které musí být
zachovány v původním provedení.
Investovaná částka 4,4 mil. Kč je sice velká, ale zdaleka není
konečná, v příštím roce proběhne rekonstrukce přízemních prostor, kde je odhadnutý rozpočet 1,8 mil. Kč. Tuto část budeme
využívat komerčně jako pronájem nebytových prostor. V roce
2014 by měla proběhnout závěrečná etapa oprav prvního podlaží
v rozsahu okolo 2 mil. Kč. Prostory nadzemního podlaží zůstanou
jako nebytové prostory pro potřeby města. Vzhledem k dostatečné velikosti cca 250 m2 by bylo možno prostor využít například
jako menší sál pro zhruba 50 až 80 osob se sociálním zázemím
a kuchyňkou, jako klubovnu pro účely neziskových organizací,
infocentrum atd. Plány máme, vše bude závislé na financích.
Závěrem bych chtěl všem popřát hodně klidu a pohody v době
vánoční a ať do Nového roku 2013 všichni vykročíme zdraví, spokojení a splní se nám všechna přání.
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Luděk Volek,
starosta města

Informace ze zastupitelstva města
Výběr z programu:
Na 17. zasedání zastupitelstva města dne 20. června 2012 bylo
projednáno:

-

Zastupitelstvo města schválilo:
- Přijetí dotace ve výši 1.600,- tis. Kč z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Posilující zdroj pitné vody pro Město
Albrechtice“.
- Smlouvu na poradenské a konzultační služby - administrace projektu „Obnova vegetačních prvků zámeckého parku
v Linhartovech“ uzavřené mezi Městem Město Albrechtice
a fi HRAT, s. r. o., Třinec, IČ 64087352, DIČ: CZ 64087352,
v celkové ceně 58.500,- Kč včetně DPH.
- Smlouvu na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce
zadávané podle metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, projektu „Obnova vegetačních prvků
zámeckého parku v Linhartovech“, dotačně podpořeného
z OP ŽP“ uzavřené mezi Městem Město Albrechtice, a fa
HRAT, s.r.o., Třinec, IČ 64087352, DIČ: CZ 64087352, v celkové ceně 45 500,- Kč bez DPH.
- 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, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
2007 - 2013 ČR - PR č. CZ.3.22/3.3.07/12.03138. Maximálně
85% z celkových způsobilých výdajů z 5 057,30,- €.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ mezi objednatelem Město Město Albrechtice a zhotovitelem firmou
Ekotempo spol. s.r.o., IČ: 15503771, DIČ: CZ 15503771, kdy
předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce specifikované
položkovými rozpočty ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2012
v ceně 878.991,- Kč bez DPH.
Na 18. zasedání zastupitelstva města dne 19. září 2012 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití kompostu
k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Město Albrechtice s termínem platnosti od 1. 11. 2012.

-

„Zásady pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Město
Albrechtice na pořízení vodních zdrojů pitné vody“.
Vyhlášení výběrového řízení na svoz biologicky rozložitelného odpadu.
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč 95.800,- Kč.
Zařazení částky 287.100,- Kč + DPH do rozpočtového opatření na nákup traktorového návěsu na Portýr 5 osazeného jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů CTS 5038 TN
o výkonu 5 t.

Na 19. zasedání zastupitelstva města dne 24. října 2012 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi Městem Město Albrechtice a Christosem Lioliosem – Rychlostav, Holčovice 244,
IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330, na všechny místní komunikace v k. ú města Město Albrechtice, Linhartovy, Opavice,
Valštejn, Hynčice, Dlouhá Voda, Burkvíz a Biskupice.
- Zařízení bodu výpověď smlouvy firmě Gansewinkel na nejbližší jednání zastupitelstva města
- Kupní smlouvu mezi městem Město Albrechtice a panem Jaroslavem Knapem, Mikuleč 39, Svitavy, IČ: 88226531, na nákup 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 32 v částce
999.000,- Kč vč. DPH
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník podél silnice I/57 - Město Albrechtice, uzavřené dne 30. 6. 2011 s Lesprojektem Krnov s.r.o., Revoluční, Krnov, IČ: 47976250,
a městem Město Albrechtice
- Směrnici č. 2/2012, kterou se mění Směrnice 1/2011 „Postupy
pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice
a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a to částka a)
250,- Kč, částka b) 250,- Kč v celkové částce 500,- Kč/osobu/
rok
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Nádoby na separaci bioodpadů
Město Město Albrechtice nabídlo občanům možnost propůjčení nádob na separaci bioodpadů. Občané si tyto nádoby mohou vyzvednout ve sběrném dvoře v době provozu - úterý, čtvrtek a sobota.
Ti, kteří zatím nevyužili tuto možnost, se mohou stále hlásit do seznamu na emailové adrese
i. adamkova@mesto - albrechtice. cz, nebo se mohou přímo přihlásit ve sběrném dvoře u p. Břicháčka
a nádobu hned odvézt.
Propůjčení nádob a také jejich svozy jsou zdarma.
Vývozy budou realizovány pravděpodobně nejdříve v dubnu 2013. Zahájení svozů bude avizováno
na úřední desce a v kabelové televizi.
Iveta Adámková,
odbor životního prostředí
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Práce na chodníku v Hašlerově ulici budou pokračovat
Již delší dobu město plánuje vybudování chodníku na ul. Hašlerova podél silnice I/57 směrem za železniční přejezd na Třemešnou až k odpadovému centru. Důvodem je především zajištění
bezpečnosti chodců pohybujících se po kraji silnice I/57.
Pro osvěžení paměti připomínám, že nový chodník bude
navazovat na ukončení stávajícího chodníku za sběrnou surovin a pokračovat bude k železničnímu přejezdu. Před železničním přejezdem bude křížit silnici I/57 přechodem pro chodce.
Dále bude veden po pravé straně směrem na Třemešnou, a to až
ke sběrnému dvoru.
Po schválení tohoto záměru vedením města byly v polovině
loňského roku započaty projekční práce. Při projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány, vznikl z Drážního úřadu Olomouce požadavek, že
křížení železničního přejezdu s chodníkem musí být zabezpečeno
dalším světelným zabezpečovacím zařízením pro chodce a přemístěním sloupů drážního osvětlení. Drážní úřad Olomouc si
tyto požadavky zakotvil do svého rozhodnutí, což mělo vliv jednak na plánovaný termín dokončení projektových prací z důvodu
jejich rozšíření, tak i na celkovou realizační cenu díla. Předpokládané náklady na zabezpečovací zařízení železničního přejezdu
a souvisejících prací jsou odhadovány na cca 800 – 1.000 tis. Kč.
Bylo nutné vyhledat specializovanou projekční firmu, která se
zabývá drážním zabezpečovacím zařízením a uzavřít s ní smlouvu. O všech těchto změnách musela být informována jak rada,
tak i zastupitelstvo města, musel být vydán souhlas s rozšířením
projektu a bylo potřebné uzavření příslušných smluv a dodatků
s projektanty.

V současné době je na chodník vydáno právoplatné územní
rozhodnutí a probíhají práce na dokumentaci pro stavební povolení. Kompletní projektová dokumentace by měla být hotova
a předána městu nejpozději do konce ledna roku 2013.
Pro vlastní realizaci stavby chodníku pak zbývá „jen“ akci
zařadit do rozpočtu města na rok 2013, provést výběrové řízení,
uzavřít smlouvu s vítěznou firmou a výstavba chodníku může
začít.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
Od 1. 6. 2012 jsme získali dotaci
z OP LZZ na projekt z názvem „Implementace a evaluace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Albrechticka“. Ukončení projektu
je 31. 05. 2014. Vytvořením 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Albrechticka na období 2012
- 2016 (SPRSS) naše práce nekončí,
ale stále pokračuje - plněním cílů
a aktivit plánu. Aby další práce byla
efektivní, bude v rámci projektu vytvořen systém sledování, hodnocení a zapracování změn SPRSS
tak, aby došlo k naplnění opatření a aktivit SPRSS, které jsou plánovány v období realizace projektu. Vznikají metodiky monitoringu, vyhodnocování a aktualizace plánu.
Průběžně probíhá a bude probíhat vzdělávání pro členy řídící skupiny a členy pracovních slupin. V průběhu projektu budou
uskutečněny minimálně 3 vzdělávací semináře.
V rámci projektu jsme 26. 10. 2012 připravili Kulatý stůl, který byl obsahově zaměřen na komunitní plánování a na dluhové
poradenství. Problematika dluhového poradenství, finanční gramotnosti je velice aktuálním tématem a v dnešní době, kdy dluhy
běžných občanů jsou ve výši státního rozpočtu, je nutné se těmito
tématy zabývat. Na základě ohlasů zúčastněných se budou konat další kulaté stoly, vždy zaměřené na aktuální téma, dotýkající se našich občanů. V současné době probíhá nabídkové řízení
na provozovatele občanské poradny, která by v příštím roce měla
zahájit svoji činnost. Cílem poradny bude pomoci našim občanům v jejich složitých životních situacích.

Dne 30. 11. 2012 se konal již 6. ročník adventního setkání
za účasti poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde prezentovali
své služby a prodávali výrobky ze svých socioterapeutických dílen.
Chtěla bych před koncem roku poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují do procesu komunitního plánování i těm, kteří nám
pomáhají.
Všem občanům Města Albrechtic chci popřát příjemné prožití
vánočních svátků a v Novém roce hodně zdraví a pohody.
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Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Nejen divákům kabelové televize
V tomto kalendářním roce byla digitalizace hlavní náplní našeho odboru. Na jaře jsme digitalizovali část programové skladby
TKR. Dokončena byla v polovině října najetím vysílače MUX 4
z Ostravy – Hladnova, který signálem dosáhne až k nám. Rozšířením digitálních programů jsme narazili na nepřekonatelný
technický problém. Stále z nostalgie vysíláme pro staré televizory
více než 20 analogových programů. Postupným přidáváním nových digitálních programů dochází ke stále většímu rušení analogových programů. Jsou pouze dvě možnosti řešení této nepříjemnosti. Přeladíme několik analogových programů do nekolizních
frekvencí v „S“ pásmu, které nebudou zarušeny. Druhou možností bude snížení počtu analogových programů. Budoucnost televizního vysílání patří digitalizaci, takže my již nebudeme dále
podporovat staré analogové programy a rozšiřovat jejich nabídku.
Naopak, předpokládáme jejich postupné snižování a ponechání
ve vysílání pouze omezený počet. Analogové vysílání z pozemních vysílačů bylo u nás ukončeno v loňském roce. Důležitým
mezníkem digitálního vysílání byl červenec 2012. Došlo mezi
výrobci televizorů a Českým telekomunikačním úřadem ke standardizaci nové normy pozemního digitálního vysílání s názvem
DVB - T2. Současný standard DVB - T vznikl na technologiích
poloviny 90. let minulého století a dnes je již technicky zastaralý.
Nový standard má přinést díky lepšímu více programů ve vysokém rozlišení HD a nebo prostorový obraz 3D. Nyní signál DVB
- T2 testují u nás dva vysílače – u Prahy a Plzně.
Dále jsme pokračovali v další etapě pokládek optických kabelů
naší nové datové sítě. Pokládka na Nádražní, Osoblažské a Lázeňské ulici je vždy řešena jako přílož kabeláže rekonstruovaných
tras veřejného osvětlení. Dnes má město položené své optické kabely pro bytovky Nádražní č. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31 a 33. Dále se jedná o bytovku Lázeňská 9 a Osoblažská 12. Vedlejším pozitivním produktem výkopových prací
pokládky optických kabelů je umístění nového sloupu veřejného

osvětlení, který bude svítit na příjezdovou cestu k mateřské škole
a 4 vchodů do bytových domů. Na pokládku optických kabelů
do bytovky Osoblažská 14 máme připravené chráničky.
Naše kabelovka vysílá digitální programy již dva roky, a tak
získáváme i zkušenosti s televizory našich uživatelů. Nechceme
nikomu z Vás radit, jakou televizi si má koupit, ale na co při nákupu pamatovat.
Nová televize musí mít tuner MPEG4 / H264 pro příjem českých HD programů a všech polských programů. Nyní je možné
na kabelovce digitálně zachytit cca 45 televizních programů + 8
rádií.
Vyzkoušejte si v obchodě ovládání přijímače, abyste nebyli
zklamáni jeho velmi složitým ovládáním, které bychom mohli
přirovnat k nastavování počítače. Dávno pryč je doba, kdy jste si
naladili programy na jednotlivé předvolby dle vlastního uvážení. Největší problémy to činí seniorům, kteří nemají dovednosti
ovládat počítač. Proto je nechte v obchodu s televizory, aby si vybrali televizi, která jim nejvíce bude vyhovovat.
Pokud myslíte na budoucnost, kupte si televizor vybavený také
tunerem DVB - T2.
Buďte opatrní při nákupu zlevněných elektropřístrojů např.
z letákových akcích. Většinou se jedná o velmi dobře vybavené
přístroje, které vám udělají radost. Bývají tam také „ležáky“, kterých se obchodníci chtějí zbavit. Již jsme takové případy zaznamenali i na naší kabelovce, kdy úplně nové televizory nezobrazí
15 digitálních programů z naší nabídky.
Žijeme ve spotřební společnosti a tomu se podřizuje i životnost
elektrospotřebičů. Dávno pryč je doba, kdy vám televizory vydržely 15 let v provozu. Dnes se elektronika dimenzuje na životnost
5 - 8 let, aby výrobci měli stále co vyrábět. Zářným příkladem pro
toto tvrzení jsou mobilní telefony nebo notebooky.

Česko – polské přátelství 2012
V pátek 16.listopadu se v polské partnerské obci Komprachtice
uskutečnilo společné přátelské setkání obcí Město Albrechtice,
Bialej a Komprachtice s názvem „Česko- polské přátelství 2012“.
Současně proběhla fotovýstava ze společných setkání, např. výjezd naší delegace na Stříbrnou horu, Zlatý Stok a sportovně kulturní akce v Městě Albrechticích. Po celou dobu k poslechu a tanci hrála Dechová hudba Město Albrechtice, která měla u polských
přátel velký úspěch. Nejvíce se líbily české polky a valčíky. Akce
byla podpořena z mikroprojektů Euroregionu Praděd pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.07/12.03138.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

12.03138

—4—

Bc. Vladislav Hlaváček

Letmý pohled na dění ve škole
Již léta se albrechtická základní škola těší velké oblibě. Splňuje totiž nejvyšší požadavky školy 21. století. Moderně zařízené
učebny, počítačové vybavení na vysoké úrovni, aprobovaný pedagogický sbor, rozsáhlá zájmová činnost, přátelská atmosféra.
Škola navíc není jen místem, kde se v šestnácti třídách vzdělává
345 žáků, plní rovněž funkci kulturního a společenského stánku
obce.

Své práci se učitelé i správní zaměstnanci věnují skutečně naplno. Za vše hovoří Výroční zpráva školy za rok 2011/2012. Zájemci
ji najdou v tištěné podobě v kanceláři školy u paní Jany Muroňové
nebo na webu www.zsma.cz.
Jak známo, práce s informačními a komunikačními technologiemi patří k profilujícím činnostem školy. Žáci už dlouhodobě dosahují skvělých výsledků v mezinárodních soutěžích psaní
na počítači. Nejinak tomu bylo v loňském školním roce. Největší
úspěchy slavil Daniel Ondrašík z 6. A. Uspěl v Mezinárodní internetové soutěži kategorie žáků do dvanácti let, dále v ZAV Junior - mistrovství ČR a v Meziškolní soutěži ZAV 2011/2012.
Na školním webu jste rovněž mohli sledovat aktivity mediálního kroužku, foto a videokroužku. Abychom předvedli, co
umíme, účastnili jsme se i mediálních soutěží. Ve FotoAkademii,
nejrozsáhlejší vzdělávací aktivitě v oblasti digitální fotografie pro
žáky základních a středních škol v ČR, zabodovali Tomáš Zemba
z 8. A a Kristýna Břicháčková z 9. A. Oceněny byly jejich snímky
v kategorii Živly.

zení odborných a uměleckých kvalit vybrala porota náš snímek
v kategorii do 15 let mezi šest nejlepších. I vy jste v internetovém
hlasování na www. youtube. com mohli podpořit snímek Daniela
Weisse, Martina Glejtka, Nikoly Šimečkové a Mirky Musilové.
Ani v letošním školním roce nezůstaly dvě kamery Canon
DVX3i a Panasonic SDR - H80 ležet ladem. Základy kameramanské práce se snaží osvojit především chlapci na druhém stupni.
Učí se manipulovat se stativem, vytvořit správnou kompozici záběru či zajistit kvalitu zvuku při natáčení. Ve spolupráci s mladými redaktorkami z mediálního kroužku právě pořizují reportáž
z nově zrekonstruované školní jídelny.
I když počítače, internet, televize a další média hýbou dnešní
společností, uvědomujeme si, že při vzdělávání žáků nesmíme zapomínat na klasické hodnoty. Při výuce neopomíjíme čtenářskou
gramotnost. Vhodnými literárními impulsy se snažíme v dětech
probudit zájem o četbu. Chceme, aby si každý našel knihu svého
srdce, aby se kniha stala každodenní součástí života dítěte. V loňském roce jsme do školní knihovny zakoupili dvanáct nových
publikací po patnácti kusech. Žáci tak mají možnost zapůjčit si
knížku pro povinnou četbu do hodin literární výchovy. Snaha
rozšířit okruh aktivních čtenářů není dnes už pro vyučující českého jazyka pouhou chimérou. Během září a října využilo služeb
školní knihovny na dvě stě žáků.

Autorské čtení. Akce, při níž se každý autor slohové práce stane na chvíli malým spisovatelem. V průběhu školního roku napíšou žáci několik slohových prací. Učitel češtiny pak vybere ty
nejvydařenější. Zároveň dohlédne na rétorický nácvik čtení textu. Při společném setkání mohou děti druhého stupně porovnat
své tvůrčí schopnosti s žáky z vedlejších tříd a vyšších ročníků.
Zjistí, jak se cítí tvůrce při prezentaci svého díla před publikem.
Jen těžko spočítat činnosti a akce, které na naší škole realizujeme. O veškerém dění informuje web www. zsma. cz. Ten je denně
aktualizován. Návštěvník stránek si může přečíst desítky článků,
krátkých zpráv, prohlédnout stovky fotografií a množství videí.
V loňském školním roce stránky zaznamenaly 141 767 návštěv
a více jak 500 000 zobrazených stránek.
Přes veškerý úspěch žáků i učitelů neusínáme na vavřínech.
Nadále se snažíme svou práci zlepšovat a dosahovat ještě lepších výsledků. Škola by neměla být pouze chloubou těch, kteří
se na jejím fungování aktivně podílí. Všichni bychom měli mít
zájem o to, aby se nová generace vzdělávala a vychovávala v prostředí, které ji naučí poznávat své schopnosti a reálné možnosti.
Naučí ji ohleduplnosti, toleranci k jiným lidem, odlišným kulturám a duchovním hodnotám.

Svět médií a mediální komunikace oslovil i mladší děti. Žáci
šestých a sedmých ročníků se symbolicky připojili k oslavám cyrilometodějského jubilea. Do soutěže Velehradská kamera jsme
zaslali soutěžní video Slavíme s Cyrilem a Metodějem. Po posou—5—

Text Nela Akritidis Čtvrtníčková,
fotografie Karel Knapp a Kateřina Chytilová

Základní umělecká škola ve Městě Albrechticích
Základní umělecká škola ve 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, jež se odráží i ve výsledcích
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 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 pobočky, 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 osobní návštěvě.

Místo i pro mě…
…. tak se nazývá projekt, který byl podpořen Nadací OKD
ve výši 150 000,- Kč na rok 2012.
Realizací projektu jsme mohli navázat na aktivity, které byly
zahájeny v roce 2004 v rámci podpory lidí se zdravotním postižením, kteří nemají možnost získat pracovní místo na volném ani
chráněném trhu práce.
Do Sociálně terapeutické dílny v Městě Albrechticích dochází v současné době 30 dospělých lidí se zdravotním postižením,
které podporujeme v pracovních aktivitách a dovednostech, nabízíme jim smysluplné a důstojné naplnění volného času. Projekt
nám umožnil nabídnout aktivity novým 10 lidem s postižením
a rozšířit nabídku pracovních činností ve „svíčkárně“ (dílna
na výrobu svíček).
Naším cílem je především umožnit lidem se zdravotním postižením získat pracovní dovednosti v takové míře, aby se zvýšila jejich šance na umístění na chráněném nebo otevřeném trhu
práce. Nabídnout jim alternativu – tedy možnost aktivně trávit
volný čas v době, kdy „zdraví lidé“ mají možnost pracovat. Cílem
projektu je také aktivně měnit pohled široké veřejnosti na lidi se
zdravotním postižením, kteří žijí v našem městě a blízkém okolí.
Chceme rozšířit povědomí široké veřejnosti o problematice lidí se
zdravotním postižením, probudit jejich sounáležitost (např. vytvoření chráněného pracovního místa) a chuť pomáhat.
Terapeutická dílna v Městě Albrechticích má své místo v podpoře lidí se zdravotním postižením již 7 let. Projekt, který byl
Nadací OKD podpořen, má kontinuální charakter a vzhledem
k tomu, že cílová skupina projektu jsou obyvatelé Krnovska, Albrechticka a Osoblažska, je jejich podpora nezbytná dlouhodobě.
Činnost dílen bude pokračovat i v následujících letech s kapacitou
30 osob se zdravotním postižením.
Mgr. M. Fofová
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Za kolektiv a žáky ZUŠ Město Albrechtice
Martin Kachlík,
ředitel ZUŠ

Senioři 2012
Sedmým rokem nabízí Klub důchodců v Městě Albrechticích
celoroční program pro seniory, kterým podporuje vzájemné soužití seniorů a pomáhá narušit společenskou izolaci, do které se
senioři dostávají. Přínosem těchto aktivit je prodloužení aktivního života i v seniorském věku. Klub důchodců má v současné
době 79 členů.

čovali komentovanou prohlídkou Ostravsko - slezského hradu.
Na poslední měsíce roku jsme připravili návštěvu Těšínského divadla a lázní Karlova Studánka.
Květoslava Vondráková

Senioři se pravidelně setkávají každou první středu v měsíci.
Během těchto schůzek si členky vyzkoušely techniky muzikoterapie pod vedením Jany Sedláčkové. V rámci přednáškové činnosti
přivedla do klubu paní Jiřina Neuwirthová brněnské lékaře, kteří
seznámili členky s alternativními způsoby léčby. Jako tradičně
jsme připravili oslavy MDŽ a vánoční posezení.
V červnu jsme se vydali na cvilínskou a úvalenskou rozhlednu,
navštívili jsme linhartovský zámek. Tradičně jsme vyjeli do polského Otmuchowa na Den květů. V srpnu jsme v rámci projektu
připravili poznávací zájezd do Slezských Rudoltic, Dívčího Hradu, Bohušova a Osoblahy. V září čekalo na členy divadelní představení ostravského Divadla loutek. Viděli jsme hru Řeč duše.
Část členů si prohlédla ZOO Ostrava. Všichni jsme pak pokra-

Co dělají zahrádkáři?
Členové ZO ČZS v Městě Albrechticích vyhlásili na jaře soutěž O nejhezčí předzahrádku. Byla sestavena hodnotící komise, ve které kromě členů ČZS byli i pracovníci městského úřadu
ing. Jitka Hanusová a V. Hlaváček. V rámci hodnocení obešla
a objela komise dvakrát město, nejzajímavější objekty byly vyfotografovány a pak následovalo celkové hodnocení, jehož výsledky
vypadají takto:
1/ V kategorii rodinných domů získali ocenění (poukázku na zboží v hodnotě 400,- Kč)
- manželé Barešovi, ulice Dělnická
- manželé Macoškovi, ulice Poštovní
- manželé Raptisovi, ulice K. Čapka
- pan Rudolf Vyroubal, ulice Bezručova
2/ Stejné ocenění v kategorii bytových domů, získaly paní Eva
Pírková a Marie Santariusová, které pečují o úpravu prostranství před domy, v nichž žijí na Nádražní ulici.
Hodnotící komise konstatovala, že se občané našeho města
většinou dobře starají o pozemky kolem svých obydlí. Přibývá
i těch, kteří do své péče zahrnují také části veřejných ploch, jež
na jejich vlastní pozemek bezprostředně navazují. Organizátoři
soutěže doufají, že podobné soutěže, jež chtějí vyhlašovat i v příštích letech přispějí k tomu, že se o své okolí začnou zajímat i ti
občané, kteří jeho vzhled dosud ignorovali.

Další větší akcí, kterou zahrádkáři připravili, byla výstava
ovoce, zeleniny a květin. Výstavy se zúčastnilo 21 vystavovatelů,
z nichž každý se pochlubil více výpěstky, takže výstavní plochy
byly zcela zaplněny. Vystavené exponáty si přišlo prohlédnout
285 žáků škol (MŠ, ZŠ, SŠZS) a 129 dospělých. Všichni obdivovali
krásná jablka, hrušky, hrozny, obrovské i dekorativní dýně, rajčata a papriky různých velikostí a barev, mrkve, celery, hlávky zelí
i pestrobarevné fazole a další plody, jež byly vypěstovány na zdejších zahrádkách. Podle ohlasu u návštěvníků ocenili organizátoři
tyto pěstitele:
1/ Originální výpěstek
- vyřezávaná dýně a jablka pana Chmelaře
2/ Kolekce ovoce
- ing. Jiří Neuwirth
- Josef Klepáč a Eliška Křištofová
3/ Kolekce zeleniny
- obrovské dýně – V. Hančilová a J. Starečková
- papriky – manželé Ledererovi
- rajčata a papriky – manželé Tomíčkovi
Každý jednotlivec získal poukázku na zboží v hodnotě
400,- Kč, oceněné dvojice se o stejnou částku podělily.
Pořadatelé děkují všem vystavovatelům i všem návštěvníkům
za účast. Zvláště jsou vděčni paní K. Vrbové za květinové aranžmá, včelařům za přípravu včelařského koutku, pánům Hlaváčkovi a Holubovi za fotografování, natáčení a propagaci obou akcí,
ředitelství ZŠ za propůjčení výstavního prostoru a ing. Hanusové
za účinnou organizační pomoc.
Mohli bychom říci, že jsme s výsledky své práce spokojeni, ale
není tomu tak. Přáli bychom si, aby se našich akcí zúčastňovalo
více občanů, protože je připravujeme především pro ně. Zatím
však v našem městě panuje podivný zvyk: stále si stěžujeme, že se
tady nic neděje, ale pokud se děje, máme tendenci to ignorovat.
Nejde jen o akce zahrádkářů, ale také o to, co připravují ochránci
přírody, dechovka, hasiči a další. Někteří spoluobčané nereagují
ani na osobní pozvání, což je pro každého pořadatele velké zklamání.
I když na naši snahu dopadají tyto stíny, nehodláme se vzdát,
protože věříme, že si k nám veřejnost cestu najde.
Za výbor ZO ČZS: Zd. Šlagorová
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Topná sezona začíná. Máte v pořádku komín?
Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo
jiné znamená, že topná sezona již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno
riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby
byly splněny zákonné požadavky platné v České republice?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Tento právní předpis nahradil zastaralý právní předpis – vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která byla v platnosti bezmála 30 let a již neodpovídala současným podmínkám a požadavkům.
Platným nařízením vlády je stanoveno, že provoz spalinových
cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
-

před jejím uvedením do provozu,
při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření
na trhlinu ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
-

revizním technikem komínů
specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo
revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného
umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů,
posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti
a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním
místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště
při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními

konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů
jsou uvedeny v tabulce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např.
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu
a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti
od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž
dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa,
např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se
obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
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Několik poznámek k rozvoji hasičského hnutí v Městě Albrechticích
Činnost dobrovolných hasičů je po celý můj život mou hlavní
zálibou, nějaký čas jsem pracoval jako hasič z povolání, a proto
jsem si za téma svého příspěvku zvolil vyprávění o historii hasičství v našem městě - Městě Albrechticích.
Podle záznamů v kronice byl sbor dobrovolných hasičů v našem městě založen v roce 1874. Až do roku 1945 byla většina
obyvatel německé národnosti, ale po jejich odsunu sem přesídlili
obyvatelé ze všech koutů tehdejšího Československa.
Protože v okolí řádili po válce záškodníci, kteří zapalovali domy a stodoly, rozhodli občané, že bude činnost hasičského
sboru obnovena. To se jim skutečně podařilo a členové sboru
uspořádali sbírku a pak i různé kulturní akce, z jejichž výtěžku
byla zakoupena technika potřebná k hašení požárů. Byl pořízen
podvozek vozidla AERO a jedna prostějovská firma zhotovila hasičskou nástavbu.
U zrodu tehdejšího hasičského sboru stál Jan Zaoral st., můj
otec Josef Klepáč st., Jan Štěrbáček a také František Lakomý, který
je v současné době jediným žijícím pamětníkem těchto událostí. Když vzpomíná na ty dávné začátky, má v očích slzy, protože
nikdo z jeho tehdejších kamarádů - hasičů již nežije. Vzhledem
k tomu, že můj otec byl velmi aktivním členem hasičského sboru,
byl jsem častým návštěvníkem hasičské zbrojnice i já.
Heslo hasičů „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ na mne vždy
silně působilo. Začal jsem navštěvovat kroužek mladých požárníků, který vedli dva vynikající muži, a to Jan Štěrbáček a Jan Zaoral ml. Od nich jsme se já i mí kamarádi, kteří byli také členy
kroužku, hodně dověděli o práci hasiče.
Jan Štěrbáček byl v civilním životě školníkem na základní škole a vykonával řadu let funkci velitele sboru. Když odešel do důchodu, přestěhoval se zpět do svého rodiště na Brněnsko.
Po něm se stal velitelem sboru Jan Zaoral mladší, v civilním životě byl zaměstnán u Okreního stavebního podniku jako kamnář
- obkladač. Oba tito velitelé se svědomitě starali o přípravu svých
nástupců a vychovali značný počet dobrovolných hasičů. Pod vedením Jana Zaorala mladšího se náš sbor brzy propracoval mezi
nejlepší sbory v okrese. Ve veškeré činnosti se projevovaly jeho
bohaté znalosti a zkušešnosti a byl také nesmírně obětavý. Nikdy
nelitoval času ani námahy, pokud šlo o práci ve sboru. Organizoval výcvik, školení a soutěže, což přispívalo ke zvýšení prestiže
našich hasičů. Výsledkem bylo i dobré umístění našich družstev
v různých soutěžích.
Významným mezníkem v činnosti sboru bylo vytvoření tak
zvaných „výpadových středisek“ ve větších obcích. Díky tomu,
že náš sbor byl do tohoto programu zařazen, bylo nám přiděleno vozidlo Praga RN AS16. Protože se jednalo o vozidlo civilní
obrany, mělo proveden nástřik vojenskou zelenou barvou. Opět
se projevila cílevědomost našeho velitele, který dbal na to, aby důkladně proškolil členy sboru v obsluze tohoto vozidla, které mělo
speciální čerpadlo na předním nárazníku. Prováděl s námi častý
výcvik, abychom si osvojili práci s touto technikou.
Časem jsme dostali přidělenou i cisternu PragaRN, takže se
naše technické vybavení zase o něco zlepšilo. Netrvalo dlouho
a místo cisterny PRAGA jsme dostali cisternu na podvozku Š706
CAS 16. A opět bylo nutno provádět výcvik a školení obsluhy tohoto vozidla.
V roce 1965 se Jan Zaoral ml. rozhodl k velmi důležitému kroku. Přijal místo hasiče z povolání u požárního útvaru v Krnově.
Prošel celou řadou školení a výcviku a stal se velitelem směny.
Svou činnost v místním sboru dobrovolných hasičů však neukončil. Právě naopak - i nadále nám předával všechny získané poznatky a zkušenosti, čímž se naše práce i nadále zkvalitňovala.
Jan Zaoral se uplatnil v následujících letech také jako člen okrskového i okresního výboru tehdejšího Československého svazu
požární ochrany, kde se opět uplatnily jeho bohaté zkušenosti
a znalosti v tomto oboru. Mnoho let se zúčastňoval požárních
soutěží hlavně jako rozhodčí, a to na různých úrovních.

O tom, že jeho činnost byla skutečně velmi bohatá, svědčí
řada ocenění, která mu byla udělena místními, ale i okrskovými
a okresními orgány.
V roce 1960 ........
1966 ........
1984 ........
1995 ........
2004 ........
2005 ........
2010 ........

Čestné uznání OSH
Medaile za příkladnou práci
Čestné uznání SHČMS
Medaile „Za zásluhy“
Medaile sv. Floriána
Titul“Zasloužilý hasič“
Věrnostní medaile za 60 let členství ve SDH

Možná se zdá, že těch ocenění není tak mnoho, ale tak už to
bývá. Jan Zaoral jako velitel sboru podával návrhy na ocenění pro
ostatní členy a sám na sebe nikdy nemyslel. Proto musel čekat, až
si jeho nadřízení na něj vzpomenou a jeho práci ocení.
Bylo nesmírnou výhodou, že pracoval jako hasič z povolání,
měl možnost srovnávat činnost dobrovolných hasičů a hasičů
profesionálů a vždy se snažil, aby rozdíly v odborných znalostech a při hasebních zásazích byly co nejmenší. V jeho stopách šli
mnozí jeho odchovanci a někteří s ním dokonce pracovali jako
hasiči z povolání. Jan Zaoral je ročník 1935, ale stále je aktivní,
pomáhá radou i osobně při konání soutěží dospělých i mládeže.
Ani se nechce věřit panu Lakomému, který vzpomínal na začátky a říkal o něm, že byl v začátcích takové nezkušené „ucho“.
Byl však již tehdy do této práce zapálený a této práci věnoval mnoho ze svého volného času. Těžko si lze představit tu spoustu času,
který věnoval údržbě požární techniky, výstroje a výzbroje, přípravám vozidel na technické prohlídky, jejich kontrolami po zásazích a v neposlední řadě úklidem budovy a topením v zimním
období. To vše na úkor svého volného času a rodiny. Tuto práci
mohl zodpovědně vykonávat pouze s pochopením své manželky a prakticky celé rodiny. Díky dobrému rodinnému zázemí se
mohl tomuto velice náročnému koníčku věnovat a věřím, že se
bude věnovat i nadále, i když zdravíčko toho tolik již nedovoluje.

Všichni víme, že dnešní složitá situace ve státních financích
činnosti dobrovolných hasičů moc nepřeje a neusnadňuje ji. Nebýt takových lidí, jako je Jan Zaoral, nebyla by požární ochrana
na takové úrovni, na jaké je dnes. Musíme smeknout před tím,
co za svůj život vykonal pro sbor dobrovolných hasičů ve městě,
v okrsku i v okrese. S úctou pohlížíme k tomu, kolik sil a námahy
vynaložil při ochraně zdraví, života a majetku občanů v širokém
okolí. Je možno odpovědně a objektivně prohlásit, že kdyby naši
političtí představitelé věnovali tolik nezištné práce a volného času
ku prospěchu společnosti, jako to dělají mnozí dobrovolní hasiči,
žilo by se v naší krásné zemi mnohem lépe a lidé by byli spokojenější.
Chtěl bych jménem svým, ale i jménem široké obce hasičské
panu Janu Zaoralovi za jeho dlouholetou práci moc a moc poděkovat a popřát mu hodně zdraví a elánu do dalších let a ať je tady
s námi co nejdéle.
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Josef Klepáč

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
„Albrechtický puchýř“
Blíží se závěr turistické sezony roku 2012, a tak se v retrospektivě pokusíme seznámit albrechtickou veřejnost s činností turistického oddílu.
Hned v úvodu můžeme vyslovit přesvědčení, že letošní sezona byla mimořádně úspěšná. Plán činnosti na rok 2012 byl opět rozšířen o další 2
akce a podle účasti turistů se dá říci, že je o turistiku stálý a již vyrovnaný zájem.
Jak se odvíjel letošní rok:
1. Vycházka na Nový rok – na chatu Anna byla již tradiční. Účast
byla opět vysoká – 56 turistů a dalších 333 účastníků bylo spokojeno jak
s trasou, tak se stylovým občerstvením, které rovněž tradičně zajistili
myslivci společnosti „Oldřich“.
2. Vycházka - 24. 3. Byla zahajovacím výšlapem po nově zřizované
naučné stezce „Dubí vrch“. Na akci byli pozváni turisti z Krnova, a tak
byla i účast vysoká - 47 turistů albrechtických a 45 turistů krnovských
a dalších 10 nečlenů se prošlo po nové stezce, jejíž obnova byla kvitována
s povděkem. Délka 8 km je sympatická a výhledy jak do holčovického
údolí, tak na Albrechtice jsou úchvatné.
3. Vycházka - 14. 4. směřovala do Hradce nad Moravicí včetně prohlídky zámku. Zúčastnilo se celkem 45 turistů a trasa výšlapu v okolí
zámku byla 12 km s tím, že někteří si ji ještě prodloužili o dalších 5 km.
4. Vycházka - 28. 4. byla zaměřena na Slezskou Hartu a na bývalou
sopku Velký Roudný. Náročný výstup zvládlo všech 46 turistů a ušli
celkem 12 km. Za pěkného jarního sluníčka se jednalo o velmi zdařilý
výšlap.
5. Vycházka - 5. 5. byla již tradičním setkáním turistů u kapličky. Mimořádně vydařená poutní akce s uvedením zpívané Truvérské mše a výstupem na Poutní horu. Společně s krnovskými turisty jsme ušli 10 km.
Účast 40 turistů M. Alce a 32 turistů z Krnova.
6. Vycházka - 19. 5. Představovala již tradiční společnou akci s Mysliveckým sdružením „Oldřich“ na chatě Anna. Setkání na Anně je vždy
spojeno s atrakcemi pro děti a hodnocením turistů za minulý rok, dále
pasováním nových členů do turistického oddílu a letos i s připomínkou
5. výročí založení turistiky v M. Albrechticích. Vše doplněné o písničky
při harmonice p. J. Vyhlídala a country skupiny. Účast byla vysoká - 60
turistů a 11 nečlenů. Trasa 11 km.
7. Vycházka - 9. 6. Ramzová - Šerák - Keprník - Lipová. Byla skutečnou prověrkou fyzických i psychických sil, včetně záchranářské činnosti
našich členů. I když bylo počasí zpočátku špatné, mlhavé a chladné, postupně se vyjasňovalo, a tak jsme do Lipové dorazili již za svitu sluníčka.
Účast 51 turistů a ušli jsme 12 km.
8. Vycházka - 23. 6. Je již tradičním nejdelším pochodem na počest
bývalého starosty Města Albrechtic – „Pochod Petra Šolce “. Jedná se
o hřebenovku z Heřmanovi přes Kraví horu do Albrechtic v celkové délce 22 km. Opět došlo na prověření fyzických i psychických sil a celkové
výdrže. Únavu vždy v půli cesty částečně odstraní občerstvení v podobě
chleba s nefalšovaným sádlem a cibulí a pak na závěr výborný buřt - guláš završený dobrým pivkem. Účast 37 turistů.
9. Vycházka – 7. 7. Ovčárna - Skřítek. Jedna z nejkrásnějších vycházek
- výborné počasí, dokonalý výhled a kouzelný region. Jelení studánka

- výborná studená voda, Ztracené skály - romantika, prostě pohádka.
Účast 36 turistů, 13 km.
10. Vycházka - 21. 7. Králický Sněžník - prameny Moravy. Mimořádně náročný výšlap, dlouhé trvalé stoupání, zvláště od Stříbrnic. Splnili jsme si jako Moravané povinnost poklonit se pramenům Moravy
a ochutnat, jakou má na začátku chuť. Poznali jsme, že i v současné době
existuje moře borůvek. Bylo to na závěr sympatické. Účast 47 turistů,
trasa 14 km.
11. Vycházka - 11. 8. Radhošť - Mamněnka - Pustevny. První vycházka, kterou nám mimořádně špatné počasí nedovolilo uskutečnit, a tak
snad se to za rok podaří.
12. Vycházka - Červenohorské sedlo - Švýcárna - Velký vodopád Bělá. Pěkný výšlap i když některé úseky jsou mimořádně náročné, zvláště po dešti. Účast 30 turistů, délka 13, 5 km.
13. Vycházka - Velký Roudný byla přesunuta a spojena s výšlapem
na Slezskou Hartu pro vzájemnou návaznost.
14. Vycházka – 15. 9. Mimořádná akce k otevření naučné stezky
„Dubí vrch“ a k podpoře prvního ročníku „Koláčkobraní“ pořádaného
ochránci přírody. Účast 20 turistů, délka 8 km.
15. Vycházka – 22. 9. - Tradiční vycházka na Lesní farmu Bellama
a jejím okolím, spojená s valnou hromadou turistického oddílu. Pěkné
prostředí již tradičně s občerstvením a prohlídkou celého areálu budovaného safari zajišťuje sponzorsky p. J. Čížek. Účast 47 turistů, trasa 6 km
v okolí farmy a dál zájemci 11 km do M. Albrechtic.
16. Vycházka - 6. 10. - Pastviny – okolí přehrady, obranný systém II.
Světové války „Hanička“ a výšlap na Zemskou bránu. Vynikající počasí,
příjemná vycházka. Účast 43 turistů. 13 km.
17. Vycházka – 20. 10. . Krnov – Ježník – Rozhledna. Mimořádně
pěkná, jen mírně náročná vycházka podzimní přírodou prozářenou sluníčkem a všemi barvami padaného listí byla kouzelná. Polovina turistů
ještě stihla vystoupit na krnovskou Mohylu. Účast 28 turistů a trasa 12
- 13 km.
18. Vycházka na nás ještě čeká, jedná se o putování na sněhu v okolí
Albrechtic, ještě se rozhodneme zdali to bude Poutní hora, nebo Dubí
vrch, případně jiná zajímavá trasa se zakončením u Mrazíka na „Došlapné“. A tak v souhrnu můžeme konstatovat: v roce 2008 jsme začínali se 7
akcemi a 76 ušlými km, letos to je 18 akcí a celkem 181 km. Rovněž počet
účastníků se více jak zdvojnásobil.
Závěrem výbor oddílu děkuje všem turistům za účast na akcích, všem
organizátorům, fotografům, kronikářce a hlavně sponzorům za podporu veškeré činnosti. Zároveň vyslovujeme přesvědčení, že i příští turistický rok bude zajímavý a opět přitáhne velký počet zájemců o toulky přírodou za poznáním, posilováním fyzické i psychické rovnováhy
a všeobecnou pohodou.
„TURISTICE ZDAR“
Za výbor turistického oddílu „Albrechtický puchýř“
Ing. J. Jiřík

Plán akcí turistického oddílu na rok 2013
Poř. č. : Měsíc - datum:

Název akce:

1/
2/
3/
4/
5/
6/

VI. Novoroční výšlap - Ch. Anna - rozhledna 9
Bruntál - Uhlířský vrch - Po sopkách
12
Osoblažské pochody
11
Velké Losiny - Desná
12
Kaplička - setkání - pouť
9
M. Al-ce - Třemešná - Ch. Anna
- pasování - hodnocení
- společná akce s MS Oldřich
10
Moscanka - Biskupská kupa
12
Heřmanovice - Pochod P. Šolce
21
Radhošť - Mamněnka - Pustevny - kaple
11
Česká ves - Čertovy kameny - Jeseník
12

7/
8/
9/
10/

Leden:
Březen:
Duben:
Květen:

Červen:

1. 1.
23. 3.
13. 4.
27. 4.
11. 5.
25. 5.

8. 6.
22. 6.
Červenec: 13. 7.
27. 7.

cca km:

11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/

Srpen:

10. 8. Masiv Orlíku - Sokolí hora - Medvědí hora 12
24. 8. Javoříčko - Jeskyně - okolí
13
Září:
7. 9. Lipová - Lesní bar
10
21. 9. Jelení - Bellama - valná hromada
6 + 11
Říjen:
5. 10. Čevenohorské sedlo - Suchý vrch
12
19. 10. Volný termín
Listopad: 9. 11. M. Al-ce - Dubí vrch - Došlapná - Mrazík 11

Poznámka: - délka tras je orientační, upřesnění bude vždy na pozvánce
na kabelovce a na plakátech. Podtržené akce jsou každoroční. Náhradní akce:
Bohušov - Liptáň. Andělská hora - M. Morávka. Bouzov - okolí.
M. Albrechtice 30. 10. 2012.
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Za TO: Ing. J. Jiřík

Nová turisticko – naučná stezka
Když v roce 2010 proběhla pod Poutní horou u kapličky první
Truvérská mše, začalo se mezi turisty nesměle mluvit o obnovení
tradice tzv. Křížové cesty, která by kopírovala více jak staletou
náboženskou tradici. Velkým příkladem byl vznik stezky Dubí
vrch. V listopadu 2011 se sešlo 8 lidí, kteří zmapovali celou trasu.
Byly podány konkrétní návrhy, kde budou stát odpočívadla,
lavičky, schůdky, kde se postaví odvodňovací studánka atd. Dále
následovalo zpracování projektu, zařazení do plánu, výběrové
řízení – to vše pod taktovkou vedení LS M. Albrechtice. Rok se sešel s rokem a místní stavební firma Metzl, která vyhrála výběrové
řízení, již od 8. listopadu urychleně provádí zednické práce na renovaci studny na burkvízském hradě Lungsland, staví betonové
patky k směrovkám a naučným tabulím, tvoří stavební základy

studánky pod památným bukem. To vše se musí stihnout před
sněhem a mrazy. Zimní měsíce budou sloužit k tomu, aby se vyrobil dřevěný sortiment a na jaře roku 2013 usadil.
Svěcení kříže nad koupalištěm a oficiální uvedení této turisticko naučné stezky bude se vší pravděpodobností provedeno
11. května 2013, jeho součástí bude již tradiční Truvérská mše
u kapličky pod Poutní horou. Zdá se to všechno moc jednoduché?
Tak to v žádném případě ne. Obrovské poděkování patří především vedení LS M. Albrechtice hlavně za financování celé akce
a za mimořádně aktivní přístup. Děkujeme.
Ing. Karel Handlíř,
turistický oddíl

Tenis v Městě Albrechticích v roce 2012
Aktivní činnost oddílu tenisu v Městě Albrechticích pokračovala i v r. 2012. Na výroční členské schůzi byla odsouhlasena
členská základna – 40 dospělých členů a 22 členů tvoří mládež.
K 31. 12. 2011 ukončil funkcionářskou činnost dlouholetý předseda oddílu tenisu Miloslav Juráň a výbor v r. 2012 začal pracovat
v tomto složení : předseda Miroslav Šlor a členové Karel Kotrla
a Martin Hajný.
Sportovní činnost probíhala celoročně hlavně na kurtech nad
parkem a v zimních měsících v tělocvičně ZŠ. Muži se i letos zúčastnili okresní soutěže ATL, probíhal již 22. ročník. Této dlouhodobé soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev a naši muži si
opět vedli výtečně. Získali 5 vítězství a 2 porážky a obsadili celkové 3. místo. Většinu zápasů hrálo družstvo ve složení M. Šlor, J.
Mízner, T. Svoboda, Z. Eichler a M. Juráň. Nejvíce bodů získal M.
Šlor – 9, který zvítězil ve všech svých zápasech, J. Mízner získal 4,
5 bodu a M. Juráň 3 body.
Naši tenisovou budoucnost však vidíme především v práci
s mládeží. Již dlouhodobě zde pracuje tenisová přípravka, kterou
vede V. Galuška a má 10 členů. Oddíl žáků vede M. Šlor a trénuje zde 12 členů. Protože náš oddíl spolupracuje s oddílem tenisu
TK Krnov, naši nejlepší členové již pravidelně reprezentují Krnov
v krajských a okresních registrovaných soutěžích. Jejich největším letošním úspěchem však je, že se stali okresními přeborníky
ve svých kategoriích. Daniel Galuška v mladších žácích, kde ve finále porazil rovněž našeho Michala Šlora. V kategorii mladších
dorostenek získala titul okresního přeborníka Lenka Šlorová.
Všem je potřeba upřímně poblahopřát a popřát jim mnoho úspěchů v jejich dalším tenisovém růstu.
Oddíl tenisu i letos na závěr sezony uspořádal pro své členy 4
tradiční turnaje. Nejdříve to byl turnaj „O pohár starosty Města
Albrechtic“ ve čtyřhrách mužů, kterého se zúčastnilo 10 dvojic.
Putovní pohár po tuhých bojích získali otec a syn Šlorové, na 2.
místě skončili otec a syn Juráňovi a 3. místo získali J. Hudeček s I.
Libou. Dalším turnajem byly přebory žen „Lady cup“, kde vítězkou se stala L. Šlorová před I. Gadzialovou. Třetím turnajem byly

smíšené čtyřhry „Apartmány Relax“. Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 dvojic a ve finále se utkali L. Šlorová s T. Svobodou proti manželům Šlorovým. Z vítězství se nakonec radovala prvně jmenovaná a mladší dvojice. Posledním byl tradiční turnaj seniorů „K+K
cup“, jehož pořadatelem byl Karel Kotrla a vítězové byli všichni,
kteří si dobře zahráli a dokončili turnaj v pohodě a bez zranění.
Posledním hracím dnem na kurtech byl pátek 26. října 2012.
Potom již kurty pokryl první letošní sníh a veškerá činnost tenisového oddílu se od listopadu přesune do sportovní haly při
ZŠ. Závěrem bych chtěl všem aktivním členům tenisového oddílu
poděkovat za sportovní činnost v průběhu celého roku, popřát
klidné a aktivní prožití závěru letošního roku a do příštího roku
2013 hlavně pevné zdraví a pohodu, která je předpokladem k další radostné a úspěšné sportovní činnosti v letech příštích.
Mgr. Miloslav Juráň

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Cvičíme od října do května od 17. 00 do 18. 00 hodin ve velké tělocvičně.
Cvičení je určeno pro děti od 2 do 7 let a jejich maminky, tatínky,
babičky a dědečky. Hrajeme si, zpíváme, tancujeme a dobře se bavíme.
S sebou sportovní oblečení, dobrou náladu.
Těší se Regína, Alenka a Jana
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TJ ROTARY Město Albrechtice
První rok pod ochrannými křídly TJ Město Albrechtice pomalu končí. Jsme velice rádi, že jsme se mohli stát právoplatnými členy této organizace a doufáme v další úspěšnou spolupráci. Nová
sezona se nám pomalými kroky rozbíhá. My jsme plni odhodlání
dokázat v tomto roce, že naše tvrdá práce, kterou odvádíme, sklidí zasloužené ovoce. Poprvé od vzniku našeho florbalového týmu
posíláme do boje vedle oddílu mužů také nedávno vzniklý žákovský oddíl. Vkládáme do něj velké naděje a doufáme, že se kluci
budou hrou hlavně bavit. Muži jako již tradičně zamíří do Opavské florbalové ligy okresního přeboru. Loňské celkové 7. místo
bylo lehkým zklamáním. Určitě jsme očekávali daleko víc. Cílem
pro letošní sezonu je pohybovat se ve vyšších patrech tabulky.
Budeme se snažit ze všech sil, aby se nám to podařilo. V družstvu proběhla řada změn. Někteří hráči odešli, ovšem podařilo
se nám mezery po nich vzniklé zaplnit a mužstvo stabilizovat.
Osa týmu však zůstává stejná. Doufejme, že se našim hráčům vy-

hnou zranění, která nás v minulé sezoně často sužovala. V plánu
je opět účast na místních turnajích, které velice rádi navštívíme
a kde sbíráme cenné zkušenosti. V rámci žákovského oddílu však
vstupujeme do neprozkoumaných vod Okresní florbalové ligy.
Žáci jsou velice odhodláni poprat se o příčky nejvyšší. Budou zde
měřit své síly s týmy Bruntálu, Rýmařova, Vrbna p. Pradědem,
Andělské Hory, Karlovic, Horního Benešova a Břidličné. Přáním
je držet se v popředí tabulky. Naší snahou však zůstává, aby kluky florbal hlavně bavil a měli potěšení ze hry. Výsledky v tomto
věku tak moc důležité nejsou. Jako již bývá zvykem i letos náš
tým uspořádá v tělocvičně ZŠ florbalový turnaj. Letošní ročník
je naplánován na 15. 12. 2012. Na tuto akci bychom chtěli pozvat
nejen občany Města Albrechtic, ale také všechny příznivce tohoto
stále populárnějšího sportu.
Jan Šperl

Mladí šachisté vystrkují růžky
Ve dnech 24. 10. – 28. 10. 2012 proběhlo v Loučné nad Desnou
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu. V kategorii hráčů
ročníků 2001/02 se zúčastnilo celkem 58 hráčů z 22 oddílů zlínského, brněnského, moravskoslezského, olomouckého a kraje Vysočina. Této vrcholné události se zúčastnili i naši mladí šachisté
a nevedli si napoprvé špatně. Hrálo se na 9 kol s hrací dobou 90
min. + 30 sec na tah pro každého hráče.
Bodové zisky: Kohut 2, Veselý 2, 5, Galuška 3, 5, Bušos 5
Nadprůměrný výkon Daniela Bušose a jeho celkové 26. místo je vynikající. Celkových 13 bodů, které z tohoto mistrovství
vezeme, je příslibem do budoucna. Pětidenní pobyt byl finančně
velmi náročný. 75% nákladů zaplatili rodiče. Mrzí nás, že tato mimořádná akce nebyla aspoň symbolicky podpořena výborem TJ.
Startovné a dopravné uhradili sponzoři – děkujeme.
Ing. Karel Handlíř,
šachový oddíl
Úspěšný hráč Daniel Bušos
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FK AVÍZO Město Albrechtice
Blíží se konec roku 2012 a tím i ukončení
podzimní části sezony 2012/2013. Nastává čas
bilancování toho, co se dělo v našem klubu.
Do soutěžního ročníku 2012/2013 jsme přihlásili 6 mužstev. Čtyři hrají krajské soutěže ( muži
A, dorost, žáci starší a mladší) a dvě v rámci
okresu (muži B a přípravka). V době psaní této
zprávy zbývá všem mužstvům odehrát poslední kolo. Muži A se
museli během celé sezony vyrovnat s absencí několika hráčů základní sestavy, kterým nedovolil nastoupit jejich zdravotní stav.
Často byli nahrazováni z řad nadějných dorostenců. I přes určité výpadky byla podzimní část hodnocena trenérem pozitivně
a během jarní části budeme chtít stoupat tabulkou výš. Muži B
byli přihlášeni do 3. třídy okresní soutěže. Do zápasů nastupovali
s cílem zahrát si pohledný fotbal a jak se říká, udělat si žízeň. Průběh sezony byl neočekávaný a dosažené výsledky nás řadí mezi
nejlepší tři mužstva soutěže. Hráči dorostu hrající druhým rokem
krajskou soutěž byli oproti loňsku doplněni hráči končícími v žákovské kategorii a pod vedením trenéra Kaly předvádí atraktivní
fotbal plný gólů a oku lahodících akcí. Letos jsme si nevybírali
nováčkovskou daň a hned od začátku jsme ve vrchních patrech
tabulky. Žáci hrají druhou nejvyšší soutěž hranou na Moravě.
Zde musím vyzdvihnout práci trenérů a jejich asistentů. O starší
se starají M. Lhotka s M Grygarem a o mladší J. Hudeček a J. Mlčoušek. Všichni opravdu věnují naší mládeži spoustu svého volného času a patří jim velký dík.

Teď k samotným výsledkům. Starší žáci hrají krásný fotbal
a nebýt smolné prohry na domácím hřišti s Vratimovem, tak by
v posledním kole nastal boj o první místo s FK Slavia Orlová. Ale
i přesto jsou dosažené výsledky krásné a podpora rodičů je vynikající. Předvedená hra a výsledky nenechaly klidnými trenéry
ligových mužstev a projevili zájem o některé naše hráče. Mladší
žáci mají výsledky o něco horší. Velká snaha se jim nemůže upřít.
Věříme, že v jarní části se zlepší a budeme vidět častěji radost
z vítězství v jejich tvářích. Tou poslední kategorií je přípravka vedená P. Kmínkem a R. Bočkem. Tito dva mají velké zkušenosti
s těmi nejmenšími a připravují je na vstup do velkého fotbalu.
Práci mají rozdělenou. O ty starší se stará P. Kmínek a výsledky
jsou vynikající. Druhé místo, jak říkal trenér, opravdu nečekal
a je moc pyšný na dosažené umístnění. R. Boček pracuje s těmi
nejmenšími a pomalu je zapracovává do týmu ke starším. Říká, že
je náročné ty „bobany“ trénovat, ale odměnou pro nás všechny je
ta radost, když se děti oblečou do dresů a běhají po hřišti. Nesmíme zapomenout ani na podporu rodičů, babiček, dědečků a všech
blízkých. Do konce roku nás čeká uspořádání halových turnajů
pro mladší a starší žáky a také 16. ročníku halového turnaje o pohár starosty, který je už tradičně na programu 26. 12. 2012
Do Nového roku 2013 vám chci jménem FK Avízo Město Albrechtice popřát mnoho osobních úspěchů a našim hráčům klidný čas strávený s rodinou a samozřejmě úspěchy v jarní části sezóny 2012/2013
Ivan Polách,
předseda FK

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Gabriela Šustková
Tereza Kováčová
Samuel Hovadík
Sára Hamdani
Daniel Křištof
Klára Lovásová

nar. 13. 07. 2012
nar. 24. 07. 2012
nar. 24. 07. 2012
nar. 31. 08. 2012
nar. 03. 09. 2012
nar. 12. 09. 2012

Daniel Morbitzer
Eva Stárková
Julie Šrajbrová
Veronika Hricková
Denisa Kuhejdová
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nar. 25. 09. 2012
nar. 01. 10. 2012
nar. 06. 10. 2012
nar. 25. 10. 2012
nar. 02. 11. 2012

Informace z města

Město Město Albrechtice pořádá ve čtvrtek 27. prosince 2012

VÁNOČNÍ KONCERT S OHŇOSTROJEM
Akce se uskuteční v kostele Navštívení P. Marie v 16:00 hod.
Vystoupí Pěvecký sbor Bílovec. Spuštění ohňostroje v 17:15 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Pěvecký sbor Bílovec
Svou dnes již dvacetiletou
historii zahájil pěvecký sbor
pod vedením svého dirigenta
pana Karla Kostery 13. října
1992 na Festivalu chrámové
hudby v rýmařovském kostele. První veřejný koncert v Bílovci se uskutečnil 27. října 1992
při oslavách vzniku první samostatné Československé republiky.
Od této doby Pěvecký sbor absolvoval desítky koncertů převážně v našem i v sousedních regionech, ale také v Polsku v Katovicích a Kietrzi, v Německu v Bad Neustadtu, na chorvatské Istrii
v Umagu a Poreči a v neposlední řadě na Slovensku v Prievidzi.
V Bílovci založil Pěvecký sbor tradici Jarních písňových festivalů, na kterých kromě bíloveckého souboru vystoupily také
pěvecké sbory z různých oblastí Moravy a Slezska, z Uherského
Brodu, Brušperku, Kopřivnice, Bruntálu, Vítkova, Klimkovic, aj.
Ze zahraničních sborů je třeba jmenovat Pěvecké sbory Sängerkranz z Bad Neustadtu, Rozkvet z Prievidze, Vox Siparis z Umagu a Pěvecký sbor z polských Glubczyc. V rámci těchto festivalů jsme mezi sebou přivítali takové umělce, jakými byli Eduard

Haken a Radovan Lukavský. Tradicí se rovněž stala úzká spolupráce a pravidelné vystupování dětských pěveckých sborů z bíloveckých mateřských a základních škol na jarním písňovém festivalu. Další sborem udržovanou tradicí jsou Vánoční koncerty,
na kterých dnes již zaznívají kromě „České mše vánoční“ Jakuba
Jana Ryby i další skladby skladatelských velikánů, např. Dvořáka
a Vivaldiho.
Soubor také úspěšně spolupracoval se symfonickými tělesy
našeho regionu, např. s Janáčkovým komorním orchestrem při
provedení „České mše vánoční“, s orchestrem Slezského divadla
v Opavě při provedení kantáty „Česká píseň“ a se symfonickým
orchestrem z Frýdku - Místku při provedení skladby „Te Deum“
Antonína Dvořáka.
Repertoár sboru sahá od klasických sborů, renesanční polyfonii až po soudobou českou tvorbu a zahrnuje také úpravy lidových písní našich i cizích národů. Mezi skladatele, jejichž skladby
nejčastěji sbor prezentuje, patří B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, A. Tučapský, W. A. Mozart, F. Schubert, D. S. Bortňanskij.
V současnosti má Pěvecký sbor 40 aktivních členů a pracuje
a vystupuje pod vedením mladého dirigenta Jiřího Šikuly.

PF 2013
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Informační servis
Městský úřad
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí
7. 45 - 12. 00 13. 00 – 16. 45
Středa
7. 45 - 12. 00 13. 00 – 16. 45
Pátek
12. 30 - 14. 15
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí 8. 00 – 12. 00 13. 00 – 16. 30
Středa
8. 00 – 12. 00 13. 00 – 16. 30
Pátek
12. 30 – 14. 00

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

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

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

Česká spořitelna
Pondělí 8. 30 - 12. 30
Úterý
8. 30 - 12. 30
Středa
8. 30 - 12. 30
Čtvrtek 8. 30 - 12. 30
Pátek
8. 30 - 12. 30
Telefon 554 652 528

tel. 554 690 552

Urologie
Út 8. 00 – 13. 00 (pouze v sudý týden) tel. 554 690 528

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

Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8. 00 - 12. 00
Sobota
8. 00 - 10. 00
Telefon 554 653 065

Gynekologie
Po, Čt
7. 00 – 14. 30

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
13. 00 - 17. 00

Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8. 00 – 15. 00
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá 8. 00 – 12. 30

13. 00 – 16. 30

13. 30 - 17. 00
TUTY potraviny, Ulice Míru 128
Pondělí 6. 30 – 18. 00
Úterý
6. 30 – 18. 00
Středa
6. 30 – 18. 00
Čtvrtek 6. 30 – 18. 00
Pátek
6. 30 – 18. 00
Sobota
6. 30 – 12. 00
Neděle
7. 00 – 11. 00

13. 30 - 17. 00
13. 30 - 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

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
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Po
8. 00 – 15. 00 tel. 554 690 518
Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8. 00 – 14. 00 tel. 554 690 518

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

Rychlá záchranná služba 112 nebo 155
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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.

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

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.
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 28. 2. 2013.
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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