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Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít
zasloužený odpočinek a dovolenou.
S příchodem jara a léta se naplno rozběhla turistická sezóna
a s ní plno akcí, mezi něž neodmyslitelně patří otevření Linhartovského zámku, který letos nabízí řadu nových expozic. Mezi
největší lákadla patří výstava nazvaná Safari, zapůjčená od Jiřího
Čížka.
Nejen zámek, ale i naše náměstí žije kulturou. V květnu si přišli na své milovníci a příznivci kvalitní dechové hudby. Potěšil je
druhý ročník mezinárodní přehlídky dechových souborů, při níž
si mohli poslechnout soubory z Města Albrechtic, Kędzierzynu-Koźle, Głogówku, Jeseníku a měst Polska Cerekiew, Zawadzkie
a Biała.
Město Albrechtice, Euroregion Praděd a Dechová hudba Města
Albrechtice připravili odpoledne plné dechové hudby. Průvodem
dechových souborů vše začalo, následoval společný koncert 150
hudebníků pod taktovkou dirigenta L. Tlacha. . Na pódiu se následně představily všechny zúčastněné dechové soubory. Domácí
kolektiv obohatilo vystoupení tanečně pohybové skupiny mažoretky pod vedením ředitelky Mateřské školy Město Albrechtice
Dagmar Lapuníkové a učitelky Miroslavy Včelné.
Počátkem června proběhl na náměstí již třetí ročník Dne sociálních služeb spojený se Dnem dětí. Všem občanům z Města Albrechtic, ale i ze širokého okolí přinesl přehlídku sociálních slu-

žeb. Mezi všemi organizacemi se na náměstí prezentovala Slezská
diakonie, Charita Krnov, středisko Harmonie anebo i Help-in.
Ve stánku albrechtické nemocnice si návštěvníci měli možnost
zkontrolovat tlak, hladinu cukru nebo hladinu alkoholu.
V kulturním programu na velkém pódiu vystoupili klienti
střediska Harmonie, děti mateřské školy s pásmem písní a havajským tancem, žáci základní školy s divadelním představením
pohádky ,,Cesta do srdce osmého trpaslíka“ s tanečním vystoupením. Na albrechtickém náměstí nechyběli ani žáci základní
umělecké školy se svou muzikálovou show a hodinové vystoupení kouzelníka. Místní dobrovolní hasiči připravili ukázku své
techniky a umu ve vyproštění raněného z havarovaného vozidla.
Tentokrát zdatní záchranáři využili k záchraně osoby z auta starou škodovku, kterou nakonec rozštípali. Nechyběly zde naučné
koutky Lesů ČR nebo kreativní koutek s malováním na obličej.
Podvečer rozveselila jazzová kapela z Frýdku–Místku pojmenovaná Šuba Duba Band a krnovská hudební skupina Mash. Večerní zábavu pak vedl DJ Rošťák, což bylo celkovým vyvrcholením
a ukončením letošního ročníku.
Spojili jsme dvě akce v jednu, a chceme ukázat občanům Města
Albrechtic, že podporujeme všechny vrstvy obyvatel našeho města.
Luděk Volek,
starosta

—1—

Informace ze zastupitelstva města
Výběr z programu:
Na 5. zasedání zastupitelstva města dne 23.března 2011 bylo
projednáno:

Na 6. zasedání zastupitelstva města dne 20.dubna 2011 bylo
projednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:
- Vnitřní směrnice č.1/2011 včetně příloh – „Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice a jím
zřízenými příspěvkovými organizacemi“.
- smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
uzavřené podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č.111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů k zajištění
základní a ostatní dopravní obslužnosti části území kraje
Moravskoslezského mezi městem Město Albrechtice a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., , ve výši 21.616,-Kč
- bezúplatný převod pozemku p.č. 1785/5 o výměře 26 m2,
TTP, k.ú. Město Albrechtice jako historický majetek od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice

Zastupitelstvo města schválilo:
- přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 k zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II
v celkové výši Kč 50.000,--Kč
- přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 k zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II
v celkové výši Kč 100.000,--Kč
- změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2011 - rozpočtové opatření č. 2/2011 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 284 515,Kč, financování zvýšení o 145 632,- tis. Kč, výdaje zvýšení
o 430 147,- Kč ukazatele pro příspěvkové organizace na rok
2011 v celkové výši
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- informaci týkající se údržby veřejné zeleně pro rok 2011

Výstavba chodníků bude pokračovat
Zajistit bezpečnost občanů je jistě prioritou každého města.
Proto v roce 2010 město přistoupilo k výstavbě nového chodníku
na ul. Hašlerova a ul. Nerudova v Městě Albrechticích, kde situace pro chodce byla velice kritická hlavně v zimním období. Chodci se pohybovali po krajnici vozovky velice rušné silnice I/57.
Obdobná situace je i na opačném konci Města Albrechtice, a to
v místě křižovatky ul. Krnovská, Nemocniční a K.Čapka. Občané zde přecházejí z ul.K.Čapka přes hlavní silnici I/57 na ul.Nemocniční a zde se opět pohybují po krajnici komunikace směrem
do centra obce.
I tento nevyhovující stav se rozhodlo město řešit. V loňském
roce byla zajištěna projektová dokumentace na výstavbu chodníku ul. Nemocniční a v květnu 2011 bylo MěÚ Krnov, odborem
dopravy a silničního hospodářství, vydáno stavební povolení. Dále v květnu 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby a zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání bude
schvalovat uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou z výběrového řízení.
A odkud a kam chodník povede?
Chodník v dotčeném úseku nyní neexistuje. Je nově navržen
od konce stávajícího chodníku na ul.K.Čapka, kříží silnici I/57
přechodem pro přecházení a pokračuje v zeleném pásu vpravo
podél ul.Nemocniční, kolem plotu úpravny vody. Tuto ulici opět
kříží přechodem pro chodce a napojuje se na zpevněné plochy
před domem s byty pro důchodce s nutnou úpravou stávajícího
oplocení. Oba přechody pro chodce budou nasvětleny. Celková
délka chodníku je cca 180m a náklady na výstavbu jsou cca 860
tis.Kč. Chodník by měl být hotov nejpozději do 30.9.2011.
A co dál město plánuje pro zajištění bezpečnosti svých občanů?
V plánu je rozšíření chodníku na ul.Hašlerova podél silnice
I/57 směrem za železniční přejezd na Třemešnou. 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. V letošním roce bude zpracována projektová
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Realizace výstavby chodníku se předpokládá v průběhu
roku 2012.

Zvony zvoní a kaplička opět slouží
Město Město Albrechtice bylo požádáno Farním úřadem
v Městě Albrechticích o finanční pomoc při zajištění opravy zvonů v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí v Městě Albrechticích. Zastupitelstvo města žádosti vyhovělo a uvolnilo na kompletní opravu zvonů částku 95 tis.Kč. Došlo k demontáži starých
pohonných jednotek a převodů zajišťujících zvonění a k demontáži poškozených srdcí zvonů. Byly namontovány nové moderní pohonné jednotky a nová srdce obou zvonů včetně drobných
oprav a nátěru uchycení zvonů. Oprava zvonů proběhla v měsíci
květnu 2011, takže na den „Noc kostelů“ 27.5.2011, mohly tyto
zvony radostně hlásat do světa zprávu o své opravě.
Začátkem roku došlo k částečnému zničení kapličky v lese
na Žárech pod Poutní Horou. Statný smrk se vyvrátil tak nešťastně, že spadl na kapličku a zničil střechu a zdivo kapličky. I na její
opravu město Město Albrechtice přispělo částkou 15 tis. Kč. Kaplička byla opravena a mohla tak 7.5. 2011 opět sloužit Bohoslužbě,
při které byla kaplička zasvěcena blahořečenému Janu Pavlu II.
Že se jednalo o dobrý počin města, svědčí účast na mši kolem 120
účastníků.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník
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Komunitní plánování sociálních služeb Albrechticka
Práce na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
pokračují. V pracovních skupinách
byla ukončena analytická část a intenzivně se pracuje na tvorbě priorit, které jsou výsledkem dotazníkových šetření, dotazníků obcí, SWOT
analýz, socio-demografické analýzy
a analýzy poskytovatelů. Stanovené
priority pak budou základem pro
rozvoj sociálních služeb na našem
území na období 2012 – 2016. Do konce měsíce října bude zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který bude dán
k připomínkování široké odborné i laické veřejnosti.
Dne 4.6.012 proběhl na náměstí ve Městě Albrechticích již
3. ročník Dne sociálních služeb a dětského dne, kterého se již
tradičně zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb a organizace
spolupracující v této oblasti. Počasí nám všem přálo, sluníčko se
nás usmívalo nejen z oblohy, ale i z jednotlivých stánků. Dobrá
nálada a pohoda provázela celé odpoledne, byl připraven bohatý
kulturní program, jehož součástí bylo vystoupení děti MŠ, žáků
ZŠ a ZUŠ. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci dne a také poděkování patří vám všem, kdo jste nás přišli
podpořit svou účastí. Tento den byl spolufinancován z OP LZZ.
Velké poděkování patří všem .sponzorům, kteří přispěli finanční
částkou či dárkem.

Dále bychom chtěli informovat občany o otevření denního
stacionáře v Krnově, jehož provozovatelem je Charita Krnov. Posláním denního stacionáře je u seniorů a osob s tělesným postižením předcházet osamělosti, zmírnit sociální vyloučení. Hlavním
cílem služby je zbavit tuto skupinu osob pocitu osamělosti, zbytečnosti, podpora udržení nebo zlepšení stávajícího zdravotního
stavu a soběstačnosti. Rodinným pečovatelům je poskytnuta úleva, protože část dne je o jejich blízké postaráno. Veškeré informace lze získat přímo v zařízení u poskytovatele na adrese Hlubčická 297/3, Krnov, nebo na telefonu 554 611 366, 725 104 448.
Další novinkou, se kterou chceme veřejnost seznámit, je zřízení dobrovolnického centra Slezské diakonie. Dobrovolníci působí v sociálních službách, které jsou specifické svým rozsahem,
klientelou a samotným cílem služby. Přinášejí nadšení, kreativitu, nové nápady a vždy kousek něčeho nového, co samotnou
službu obohatí. Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v některých sociálních službách, kontaktujte Veroniku Fofovou, telefon
733 142 402, nebo osobně každé úterý od 13,00 do 16,00 pracovnice v kanceláři na Dvořákově okruhu 7 v Krnově, v budově lékařů
úplně nahoře.
Přeji všem krásné prožití léta, plného radosti, sluníčka a pohody.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

Velké poděkování patří sponzorům, kteří přispěli na Den sociálních služeb a dětský den. Jsou to:
Bosh Termomechanika, s.r.o, Taylor okna dveře, s.r.o., Milan
Schwarz ,ECOVIA Haná, s.r.o., Kamil Lovás, Astra, s.r.o., Lubomír Wolf ml., Liolios Christos, Jiří Čížek, Alice Zelinková, Slezská
Diakonie, ELIM, o.s., Opava, Moravskoslezský kraj, Lenka Tusi
Zemědělský podnik, a.s., Jitka Klanicová, Petr Marek, Petr Kubala, Přemysl Fof, Miroslav Macek, Miroslav Šlor, Oldřich Zelinka, Irena Hudečková, Danuše Volková, Kateřina Vrbová, Božena

Polanská, Zdenka Hudeczová, Ferram stavebniny, s.r.o., Vinné
sklepy Lechovice, Van Gansewinkel, a.s., Městský úřad Krnov,
Zdravotnické potřeby KEDAR, Akvaristika, M. Jurčíková, Rostislav Gajdoš, Lukáš Včelný, Zdeněk Baláš, Geopa, s.r.o, Opava,
Josef Žídek, Stihl – Petr Chovanec, Zdeněk Caisberger, Petr Chovaniok, Harmonie, př. org., dala své výrobky k propagaci služeb,
které provozuje.
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Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s matrikou městského úřadu pořádá pravidelně setkání jubilantů naší obce. Tyto
čestné akce se doposud konaly čtyřikrát ročně v obřadní síni a zasedací síni na Městském úřadě v Městě Albrechticích.
Pozvánky na toto setkání byly zasílány ročně více než 120 jubilantům, k setkání na městský úřad se však dostavila vždy jen
malá část pozvaných. V loňském roce přišlo na naše akce za celý
rok pouze 27 jubilantů a v roce 2009 se dostavilo také jen 28 z pozvaných oslavenců.
V letošním roce jsme se pokusili o změnu. V měsíci květnu
jsme uspořádali první slavnostní setkání jubilantů v klubovně
tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích. Na setkání byli
pozváni jubilanti za období od ledna do června roku 2011, a proto
bylo nutné přemístit tuto akci do větších prostor. Setkání jubilantů v nové podobě hodnotíme úspěšně, neboť ze 76 pozvaných se
dostavilo celkem 37 oslavenců.
Všichni pozvaní jubilanti byli obdarováni kytičkou z rukou

paní místostarostky Ing. Jitky Hanusové, paní místostarostka
přítomné přivítala a ve svém slavnostním projevu jim poblahopřála k jejich jubileu. O příjemnou atmosféru se postaraly děti
z mateřské školy, které si pro jubilanty připravily několik krásných písniček. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté
občerstvení. K poslechu zahrál pan Zdeněk Břicháček, s nímž
byla jako se zaměstnancem města uzavřena také smlouva o hudební spolupráci na akcích pořádaných městem.
Doposud se těchto společenských událostí aktivně účastnili
nám všem známí hudebníci pan Josef Vyhlídal a pan Josef Zikl.
Při této příležitosti bychom rádi připomenuli jejich letité zásluhy a poděkovali oběma pánům za dlouholetou spolupráci
na akcích pořádaných sborem pro občanské záležitosti. Za jejich
záslužnou a obětavou činnost jim ještě jednou patří velký dík.
Vlasta Lednická a Jana Helienková,
matrika

Nejen divákům kabelové televize
V tomto kalendářním roce končí po padesáti letech vysílání
analogového televizního signálu v normě PAL, aby bylo zcela
nahrazeno v novém digitálním standartu DVB-T. Pro uživatele
kabelové televize se však nic nemění. Nadále mohou používat
své staré televizory, poněvadž dále budeme šířit námi nabízené
programy analogově – nemusí staré televizory vyhazovat nebo
k nim přikupovat SET-TOP-BOXY. Od ledna 2011 jsme v kabelovém rozvodu začali šířit i digitální signál všech tří, na Ostravsku
dostupných multiplexů, a to na kanálech 32, 34 a 36. Podle našich
informací by v srpnu mělo začít digitální vysílání i z polských
vysílačů. Aby to nebylo zase moc jednoduché – Polsko používá
jinou normu digitálního signálu, což se u některých moderních
digitálních televizorů projeví tím, že budou schopny rozkódovat
pouze zvuk, obraz už nezvládnou! Tímto způsobem se výrobci
snaží ušetřit náklady a tím i snížit koncovou cenu televizoru pro
zákazníky, což se mnohdy ukazuje jako kontraproduktivní.
V úterý 7. června 2011 proběhlo v Ostravě setkání mezi zástupci Českého telekomunikačního úřadu, Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR a zástupci dotčených obcí
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Z jednání vyplynulo,
že do konce tohoto roku bude u nás ve Slezsku dokončen proces digitalizace a teprve poté bude přikročeno k řešení problémů
spojených s digitalizaci. U nás již jeden problém máme. Na stejné
frekvenci vysílají stejný signál vysílače Lysá Hora a Ostrava. Nápad to byl docela dobrý- v případě výpadku jednoho vysílače je
v provozu druhý vysílač a divák doma nezjistí, že je někde nějaký
problém. Ovšem u nás se toto duální vysílání jeví jako rušený

signál! Výsledek je, že se divákům v domácnostech rozpadá obraz
na velice dobře známé kostičky. Existuje elegantní technické řešení, které by se provedlo na vysílači a bylo by u nás po problémech.
Doufám, že se nám podaří přesvědčit firmu České radiokomunikace, aby signál obou vysílačů v mezích normy odlišili. Bylo
by opravdu velmi smutné, kdyby proces digitalizace v některých
lokalitách měl horší výsledky, než ukončené analogové vysílání.
V současné době probíhá na vysílači Praha-Žižkov experimentální vysílání nového systému pozemního digitálního vysílání
a to DVB-T2. Tento nový způsob umožní lépe využít datovou
kapacitu jedné frekvence, a to tím, že přenese i rozlišení programů ve FULL HD. Dále je signál více imunní na vzájemné rušení,
které nyní řešíme i v Albrechticích. Dnes, kdy není dokončena
digitalizace v normě DVB-T, se již nahlas uvažuje o nové generaci, a to DVB-T2. Musíme si přiznat, že zatím nejsou televizory
ani DVD rekordéry k dispozici v běžných kamenných obchodech.
Určitě to v mnohých vyvolá otázku, zda si tímto způsobem výrobci nezajistí větší odbyt svých výrobků tím, že si zákazníci budou
muset častěji kupovat televizory, DVD rekordéry nebo satelitní
přijímače. U satelitních přijímačů dochází k přechodu ze starého
a piráty prolomeného kódového systému CryptoWorks na Irdeto.
Předpokládá se, že podpora satelitních karet CryptoWorks bude
maximálně 5 let. Potom si každý uživatel satelitní karty vymění
starou kartu za novou a pořídí si přijímač s kódovým systémem
Irdeto.
Bc. Vladislav Hlaváček

Úhrada poplatku
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 2011, ať tak učiní v nejbližším termínu.
II. pololetí je splatné do 15.8.2011.
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Recyklace odpadů
Naše obec prvním rokem poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televizory a monitory.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu
prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu v roce 2010. Informace
nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jednoho televizoru uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého
svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo
zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění
přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizorů a monitorů
na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému
zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 68 televizorů a 39 monitorů. Tím jsme uspořili 16 MWh elektřiny, 315
litrů ropy, 80 178 litrů vody a 720 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 4 tuny CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 16 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.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televizory a monitory,
přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni občané, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce
do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.
Iveta Adámková,
odbor životního prostředí

Do knihovny za zábavou…,
byl název letošní soutěže pro mladé čtenáře, kterou uspořádala
městská knihovna. Soutěž probíhala od ledna do dubna letošního
roku a zúčastnilo se ji 44 soutěžících. Do finále však postoupilo
pouze 35 mladých čtenářů. Soutěžící obdrželi každý měsíc kvizové otázky, které pak následující měsíc odevzdali v knihovně.
V kategorii 1. -5. tříd správně odpovědělo 17 soutěžících, v kategorii 6. – 9. tříd jen 6 soutěžících.
Ve středu 25. 5. proběhlo slavnostní ukončení této soutěže.
Místostarostka Ing. Jitka Hanusová vylosovala z nejúspěšnějších
soutěžících deset, kteří byli odměněni knihou. Všechny děti, které splnily podmínky soutěže a vydržely až do finále, byly odměněny malými dárky a občerstvením.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny
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Noc kostelů v Městě Albrechticích
V pátek 27.5.2011 se poprvé otevřel náš chrám široké veřejnosti
při akci Noc kostelů.
Přesto, že počasí nebylo zrovna ideální a pořadatelé neměli
žádné předchozí zkušenosti, zvládli tuto akci na výbornou. Aspoň touto cestou bych za všechny chtěla poděkovat otci Randovi
a manželům Jedelským.
Tato noc začala večerní mší svatou, po ní přivítal kněz všechny
přítomné a seznámil je s programem. Potom jsme se shromáždili
na prostranství před kostelem a úderem 19 hodiny zazněly z věže
Staročeské fanfáry, které nádherně odtroubil Norbert a jeho kamarád Pavel do všech čtyř světových stran.
Následovala prohlídka věže a zvonice, samozřejmě na vlastní
nebezpečí. Zejména pro děti bylo dobrodružství stoupat po úzkém točitém schodišti až pod střechu kostela, kde nás přivítala
usměvavá paní Lenka a trpělivě odpovídala na zvídavé otázky.
Celý prostor prosvěcovaly malé čajové svíčky, což bylo velmi působivé. Poslední příkré schody vedly do zvonice pod nově
zrekonstruované zvony kostela. Odměnou byl pohled z výšky
na naše městečko.
Zajímavá byla prohlídka interiéru kostela s výkladem o jeho

historii. Vystavena byla také mešní roucha a lidé mohli nahlédnout do matričních knih.
Milovníci výtvarného umění byli nadšeni obrazy místního
malíře pana Kurečky.
Všichni jsme se těšili na koncert mladého varhaníka Edy
Mullera s fundovaným výkladem pana faráře. Kdo měl zájem,
mohl usednout do lavice a na plátně sledovat životopisy obou posledních papežů.
Ve 22 hodin se opět ozvaly fanfáry a většina lidí, zejména rodiče s dětmi odcházeli domů
plní dojmů a zážitků. Jen ti nejvytrvalejší zůstali v přítmí chrámu až do půlnoci a mohli si vychutnat vzácné chvíle ticha a modlitby.
V Městě Albrechticích máme chrám s 250 letou křesťanskou
tradicí, která má jistě co říci i dnešní chaotické době. Musíme být
vděčni, že smíme svobodně prožívat svou víru, což tolika křesťanům po celém světě není dopřáno.
Takže příští rok se těšíme na další Noc kostelů.

Linhartovské kulturní léto
Příznivci Linhartovského zámku srdečně zvou občany Města
Albrechtic a přilehlých obcí k návštěvě zámku. V letošním roce
jsme připravili nejen pro milovníky myslivosti a africké divočiny velice zajímavou výstavu pod názvem „Expozice safari“, která
zabírá celé přízemí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout exotická zvířata. Můžete vidět zebru, levharta, několik lvů a antilop,
párek krokodýlů a nosorožce. Pan Jiří Čížek nám zapůjčil opravdové skvosty evropských lesů, počínaje medvědy, jeleny, srnci
a konče ptactvem a hady. Tato nevšední výstava je zajisté velkým
lákadlem pro školní výpravy. Také další expozice jsou neméně zajímavé. Například Kouzlo starého porcelánu, či Krása vánočních
ozdob. Tatínci se svými dětmi se mohou těšit z výstavy modelů letadel, lodí, tanků a vojenské techniky. Pro ty úplně nejmenší děti
máme připravenou velkou kolekci figurek z Kinder vajíček. Více
informací včetně otevírací doby naleznete na našich stránkách:
www.zameklinhartovy.cz
Jaroslav Hrubý
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Marie Vitásková

Desátý měsíc je červen …
Po desíti měsících končí další školní rok. Pro někoho ten „poslední“, což se týká paní učitelky Radmily Gavendové, která po 37
letech práce ve školství odchází do důchodu. Na naší škole působila od roku 1981. Paní učitelka Magdaléna Handlířová dovedla
své žáky do deváté třídy a přechází k prvnímu září učit do místa
svého bydliště - Krnova, na ZŠ Janáčkovo nám. 17, kde je již třetím rokem ředitelem náš bývalý kolega Karel Handlíř. Přejeme
kolegyním do dalších let jen to nejlepší a děkujeme za odvedenou
práci ve prospěch nás všech.
Podrobně o aktivitách školy vždy vypovídají Výroční zprávy.
Ta za školní rok 2009/2010 je již historickým materiálem uloženým v kanceláři s možností nahlédnout do ní pro každého zájemce. Nová ještě není zpracována. Zatím tedy jen zmínka o některých důležitých skutečnostech a aktivitách školy za uplynulých
deset měsíců školního roku 2010/2011.
Vážíme si všech žáků, kteří mají zájem na sobě pracovat. Nedělíme je na jedničkáře a pětkaře, ale na ty, kteří chtějí překovávat
sami sebe a na ty pohodlnější. Na děti, co vědí, že znalosti nepřicházejí samy od sebe, a na ty, které ze svých neúspěchů viní své
okolí. Rodiče, učitele, spolužáky. Rádi pomůžeme všem dětem,
jež to potřebují. V žádném případě ale nechceme zaměňovat individuální přístup k žákům za neodůvodněné snižování nároků
na ně. Nakonec by se vše vymstilo jim samotným.
Kvalitu vzdělávání na škole není dobré hodnotit jen podle výsledků dětí nejlepších a nejhorších. Rozhodující je, jakých výsledků dosahují žáci v průměru. Snažíme se snižovat počet neprospívajících dětí a hledat cesty, jak podporovat žáky nadané. Z tohoto
důvodu organizujeme řadu školních aktivit.
Počet dětí na škole
K 1. září 2010 do školy nastoupilo 353 dětí do 16 tříd. Pro velký počet odkladů byla otevřena jen jedna první třída s počtem
32 dětí. Opakovala se stejná situace z minulých let, která se týká
současných čtvrťáků. V průměru na škole dochází do jedné třídy
22,4 dětí.
Očekávaný vývoj počtu dětí pro školní rok 2011/2012
Pro školní rok 2011-2012 předpokládáme docházku stejného
počtu dětí. K zápisu pro školní rok 2011-2012 se dostavilo téměř

padesát dětí. Malý počet podaných žádostí o odklad povinné
školní docházky a relativně vysoký počet dětí u zápisu nasvědčují
tomu, že do dvou prvních tříd nastoupí k 1. září 2011 44 dětí,
které budou vyučovat paní učitelky Zdenka Závodná a Ludmila
Grčková. Předběžně se hlásí k docházce na II. stupeň 8 nových
žáků. Letos vychází 51 deváťáků.
Plánovali jsme rozdělení současné 4. třídy s vysokým počtem
dětí na dvě páté za předpokladu, že k nám přejdou v dostatečném
počtu jako v předcházejících letech děti ze ZŠ ze Slezských Rudoltic, tentokrát v očekávaném množství nejméně šesti. Situace
se však změnila, jedna naše čtvrťačka se odstěhovala – počet dětí
ve třídě klesl z 32 na 31. Podobná situace nastala i v mimospádové oblasti. Počet nově přihlášených dětí se proto snížil na čtyři.
Po zvážení všech pro a proti jsme nakonec přijali pouze jednoho žáka z Rudoltic, jehož sourozenec k nám do školy již dochází
a třídu dělit v příštím školním roce tedy ještě nebudeme.
Rozdělení 32 dětí do dvou tříd by bylo sice z pedagogického
hlediska prospěšné, bohužel při průměrném počtu 16 dětí na jednu třídu z ekonomického dopadu na financování platů všech pracovníků školy neúnosné. A to i přesto, že pro takový případ byla
zajištěna dohoda s naším zřizovatelem, který se rozhodnutím
rady města zaručil dofinancovat rozdíl mezi normativně přidělenými prostředky z krajského úřadu a skutečnou potřebou do odhadované výše 325 000 Kč pro kalendářní rok 2012.
Personální změny
Za odcházející paní učitelky nastoupí Kateřina Chytilová –
bude vyučovat především tělesnou výchovu dívek a jazyk český
a paní učitelka Veronika Glötzerová se zaměří na výuku hudební
výchovy a jazyka německého.
Výsledky přijímacího řízení na střední školy
Deváťáci úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na střední
školy. Neudělali ostudu ani sobě, ani nám, učitelům. Po prvním
kole bylo přijato 49 žáků z 51, dva podali odvolání. Nejúspěšnější
z nich si mohli po vyhodnocení testů vybírat „svoji“ budoucí školu ze všech tří podaných přihlášek. O přínosu zdravé konkurence
mezi žáky a odpovídající náročnosti naší vlastní klasifikace vypovídá skutečnost, že v pololetí deváté třídy získalo vyznamenání
30% žáků. Pavlína Kostelníková obsadila první příčku mezi všemi zájemci o studium na Gymnáziu Krnov. 33 z 51 vycházejících
žáků, tj. 60%, bude studovat čtyřleté obory s maturitou.

Název školy

Počet přijatých
5

Gymnázium Krnov
SPgŠ a SZŠ Krnov

6

SOŠ dopravy a cestovního ruch u
SŠ automobilní, mechanizace a podnikání Krnov
SPŠ chemická akademika Heyrovského a gymnázium Ostrava
SPŠ Opava
SPŠ Bruntál
SOU Olomouc
SŠ zemědělství a služeb Město Albrechtice
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk
Střední soukromá škola Praktik Horní Benešov
IUVENTAS Soukromé gymnázium a SOŠ s.r.o.
Obchodní akademie Opava
Střední škola profesora Matějíčka, Ostrava-Poruba
Vítkovická SPŠ a Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka
Střední škola podnikání a služeb, Ostrava-Poruba

7
6
2
3
2
1
10
1
1
1
1
2
2
1
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Způsob přijetí
Příjímací zkoušky, prospěch ZŠ
Přijímací a talentové zkoušku, aktivity
v soutěžích, prospěch ZŠ
Příjímací zkoušky, prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Příjímací zkoušky, prospěch ZŠ
Příjímací zkoušky, prospěch ZŠ
Příjímací zkoušky, prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Příjímací zkoušky, prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ
Prospěch ZŠ

Desátý měsíc je červen …
Zatímco v letošním školním roce přijímaly některé střední
školy žáky jen na základě prospěchu z kmenové školy, příští školní rok již tomu tak zřejmě nebude. V některých krajích se již letos
konaly jednotné přijímací zkoušky (Pardubický kraj 52 škol z 54).
V následujícím roce lze očekávat stejné rozhodnutí u krajů dalších, včetně kraje Moravskoslezského, přitom ministerstvo školství může nařídit povinné příjímací zkoušky pro všechny střední
školy centrálně. Zodpovědný přístup žáků k přípravě na vyučování se začne v takovém případě všem žákům opět vyplácet.
Rozšiřující vzdělávací aktivity školy
Výuka je uskutečňována podle školního vzdělávacího programu „Cesta“. Jak vyplývá ze závěrů inspekce ze září 2010 (zpráva je
dostupná na www.zsma.cz), vše probíhá podle stanovených cílů.
Ve větším rozsahu nabízíme výuku finanční gramotnosti, zvládání kvalifikované práce na klávesnici PC (psaní všemi deseti)
a nadstandardní uživatelskou práci s výpočetní technikou – s informačními a komunikačními technologiemi i mediální výchovu.
Projekty, soutěže, kurzy …
Od září 2010 jsme zapojeni do projektu EU Peníze školám. Jsme
partnerskou školou OU Ostrava při realizaci projektu „Výuka
přírodovědných předmětů na ZŠ“. Průběžně jsou plněny záměry
projektu financovaného z prostředků EU „ZŠ Město Albrechtice,
škola pro 21. století“. V jednání je zapojení do programu prevence
sociálně-patologických jevů ve spolupráci se SPC Opava.
Snažíme se motivovat žáky k přípravě a zapojení se do řady
soutěží. Vážíme si jejich účasti ve školních kolech, máme radost
z umístění ve vyšších kolech – okresních, krajských, republikových i na mistrovství světa. Pro stručnost a bez uvedení podrobných výsledků uvádím jen některé letošní aktivity.
Účast v okresních kolech Chemické olympiády, Olympiády JČ,
Biologické olympiády, Ekologické soutěže, Mladého Démosthena, Vánoční notičky, Krnovské Regíny, florballu, Olympiády JA,
Zeměpisné olympiády, Recitačních soutěží pro I. a II. stupeň, Pythagoriády, ZAV Bruntál – kvalifikované psaní na klávesnici PC.
Účast v krajských kolech Chemické olympiády, v recitaci, odbíjené, biologické olympiády. Účast v celostátních soutěži týkajících
se výuky finanční gramotnosti a v soutěži o nejlepší žákovský
podnikatelský záměr. Zisk 1. místa v celostátní soutěži „Respektuj originál“ pod vedením p. uč. Nely Čtvrtníčkové. Velkou radost máme z účasti naší reprezentace na M ČR v psaní ZAV v Havlíčkově Brodu, na ZAV Junior Praha, na M ČR v Karviné a řadě

soustředění. Výborné výsledky ve všech těchto soutěžích opravňuji našeho Milana Musila k účasti na červencovém Mistrovství
světa v Paříží pod vedením trenérky p. uč. Taťány Kurečkové.
Tradiční součástí výuky jsou návštěvy divadelních a filmových
představení, besedy v místní knihovně i prezentace žáků na veřejnosti při kulturních vystoupeních. K získávání praktických dovedností jsou organizovány plavecké a lyžařský kurz. V letošním
roce po krátké odmlce se opět vrátil kurz předtaneční výchovy.
Samozřejmostí jsou výlety na konci školního roku.
Bezpečnost žáků a pracovníků školy, prevence …
Všichni zaměstnanci školy na počátku školního roku absolvovali školení k poskytování první pomoci, které jako vždy výborně
a nezištně vedly pracovnice SPgŠ Krnov, školení k požární ochraně. Řadou praktických školení a seminářů se stejným zaměřením
prošli i žáci včetně besed s Policií ČR a pracovníky K-centra Krnov. Na konci května se uskutečnilo celoškolní námětové cvičení
se zaměřením na zajištění požární bezpečnosti žáků a pracovníků školy v součinnosti především s ing. Petrem Křištofem, velitelem SHD Město Albrechtice.
Připravujeme žáky na soutěže sportovního i naukového charakteru. Od kvalifikovaného psaní na klávesnici PC po stolní tenis, šachy a nově i Kinn-Booll. Věnujeme se i dětem s poruchami
učení, s vadami řeči, žákům integrovaným. Umožňujeme všem
zájemcům zapojení do rozsáhlé zájmové a mimoškolní činnosti školy. Na tomto poli úspěšně spolupracujeme s TJ Město Albrechtice – šachovým oddílem, oddílem tenisu i stolního tenisu.
Poslední společnou akcí je spoluúčast žáků školy na úpravě turistické cesty na vrch Dubí, kterou ve spolupráci s Lesy ČR upravují
členové turistického oddílu.
Údržba, opravy a modernizace zařízení
Konec srpna byl ve znamení oprav a údržby. Oprava střechy tělocvičny v hodnotě za víc jak milion korun byla dokončena proti
smluvnímu termínu až na konci září. Jakoby navazovala na předchozí velké akce vedoucí k modernizaci a rekonstrukci školního
prostředí. Na generální opravu rozvodů požární vody ve všech
budovách školy, opravy šaten, kanalizace a především výměny
oken v obou budovách školy, zateplení fasády a především realizaci stavebně i technicky náročné půdní vestavby. Relativní klid
v nadcházejících prázdninových měsících, kdy se bude provádět
jen běžná údržba, bude předzvěstí další velké akce - rekonstrukce
a modernizace školní jídelny. Společným postupem školy a jejího zřizovatele se podařilo získat po téměř 12 letech snažení prostředky z Evropských fondů ve výši dosahující částky 8 milionů
korun. Správních zaměstnanců se dotklo nejen snížení platů,
zároveň došlo i k nezbytnému zvýšení úklidových ploch na jednoho pracovníka. Již se nedá mluvit o normě úklidové plochy,
která v minulosti představovala 1 200 m2 na jednu pracovnici,
ale po předání do užívání nových učebních prostorů se zvýšila
na 1 800 m2 (včetně lavic, koberců, WC). Škola nejsou kanceláře,
kde sedí dospělí lidé, a tak se nejfrekventovanější prostory musí
uklízet i několikrát denně. Kdo školu navštěvuje pravidelně, ví,
že si naši správní zaměstnanci zaslouží za odváděnou práci jedině
pochvalu.
Komunikace s rodiči, předávání informací o dění ve škole
Do školy dochází přes 200 dětí bydlících přímo ve Městě Albrechticích. Přes 150 dalších dojíždí z 20 spádových i mimospádových obcí. Při komunikaci s rodiči vítáme především osobní
jednání za přítomnosti jejich potomků na třídních schůzkách
a při individuálních konzultacích. Zároveň však nabízíme další
možnosti.
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Desátý měsíc je červen …
Ze statistických zjištění zpracovaných žáky vyplývá, že 100%
žáků a učitelů má přístup k internetu ve škole. Z domova má přístup k internetu přes 90% rodičů a jejich dětí. Až na malé výjimky denně aktualizované internetové stránky www.zsma.cz spolu
s možností mailové komunikace se tak staly běžným prostředkem
pro výměnu informací mezi rodiči, žáky i učiteli. Mimo desítky
článků, videí a stovky fotografií vypovídajících o každodenních
aktivitách školy slouží stránky jako vstupní brána pro přihlašování k odběru stravy ve školní jídelně, k dennímu výběru ze dvou
nabízených jídel. Především pak jako vstup do elektronické žákovské knížky.
Po dvou letech využívání „Iškoly“ bude od září zaveden jiný
systém se stejným posláním, který je distribuován pod názvem
„ELKA“. Důvodem změny je širší nabídka nabízených funkcí, přehlednější ovládání systému pro všechny uživatele a lepší
grafické zpracování. Po dvou letech souběžného využívání elektronické žákovské knížky a klasické papírové žákovské knížky
nastane od 1. září 2011 zásadní změna. Ta zamezí u 90 % žáků
zbytečně zdvojenému způsobu předávání informací. Papírová žákovská knížka bude vydána pouze dětem, jejichž rodiče si o ni
požádají, protože nemají možnost přístupu k internetu z domova
či z jiného prostředí. I krátké, ale především pravidelné nahlížení do elektronické knížky zrychlí a zpřesní předávání aktuálních
informací všem zájemcům o tom, co se každý den ve škole událo.
Jak vypadá klasifikace dítěte, jaké akce školy nebo třídy se chystají. K dispozici bude přehled o vybírání peněz od žáků, čerpání
třídního fondu i zadání úkolů, kontrolních prací a látky, kterou
je potřeba se doma naučit. Nový systém umožňuje jednoduchým
způsobem chráněnou výměnu zpráv mezi rodiči a učiteli.
Školní družina
Provoz školní družiny od 6.00 do 16.30 je organizován tak,
aby vyhovoval především dojíždějícím dětem a dětem s oběma
zaměstnanými rodiči. Kapacita družiny je omezena na 90 žáků.
Paní vychovatelky upřednostňují především rekreační a zájmové
činnosti s dětmi, nezapomínají však ani na jejich přípravu na vyučování.

nácviku a divadelních vystoupení svých žáků, úspěšně využívá
projektových metod práce. Zúčastňuje se veřejného života v obci,
patří k aktivním členkám TJ – je jednou z vedoucích cvičení rodičů s dětmi.
Sponzoři školy
Finančně prostřednictvím SRPDŠ přispěli manželé Maršálští
a Bányácští, dále Jana Kučová a Dalibor Tesař. Práci, každý v rozsahu několika desítek hodin na výrobě podia, odvedli p. Zdeněk
Dvořák, Václav Kuřec, Milan Trebulák a Bohumil Veleba. Režijní
náklady si neúčtovali p. Ondřej Maršálský a František Menzel,
kteří také neváhali přiložit ruku k dílu. Mezi sponzory se zařadil
i předseda TJ Karel Handlíř st. (zajistil téměř dva kubíky řeziva). Na děti myslel i pan Berkovec, kterým každému prvňákovi
věnoval bezpečnostní reflexní vestu. Nesmíme zapomenout ani
na několik desítek pravidelných sponzorů, kteří opakovaně věnují věcné ceny a další materiál ve prospěch pořadatelů a účastníků
tradičních školních plesů.
SRPDŠ
Výbor SRPDŠ se pod vedením paní Miluše Kaletové spolupodílí na organizování školních plesů, dbá na řádné využívání
takto získaných finančních prostředků i prostředků získaných
od sponzorů.
Snažíme se vést žáky k celoživotnímu učení, k tvořivému myšlení, umění řešit problémy, ke zvládání vzájemné komunikace
a spolupráce, k umění ochránit své duševní a fyzické zdraví, k vytváření hodnot a ochraně životního prostředí. K ohleduplnosti
a toleranci k ostatním lidem, odlišným kulturním a duchovním
hodnotám. K umění poznávat své schopnosti a reálné možnosti
pro budoucí profesní uplatnění. K umění sebehodnocení.

Krajské ocenění paní učitelky Regíny Hajné
Ke Dni učitelů 2011 získala na návrh ředitele školy krajské
ocenění paní učitelka Regína Hajná. Patří nejen mezi výborné
učitele, ale věnuje velké množství svého volného času přípravě,

Nabízíme žákům bezpečné, zdravé, vstřícné a přiměřeně náročné, estetické a motivující školní prostředí. Věnujeme péči
všem dětem bez rozdílu. Vytváříme podmínky k rovnému přístupu ke vzdělávacím příležitostem, k získávání a rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro každodenní život. Snažíme se
poskytovat co nejlepší péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami, žákům mimořádně nadaným i integrovaným s tělesným či jiným zdravotním postižením.
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Karel Knapp,
ředitel školy

Svět očima dětí
Naše mateřská škola se zapojila do celostátní výtvarné soutěže vyhlášené ministerstvem vnitra pod názvem „Svět očima
dětí „
Cílem této soutěže byl projekt:prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.
Záštitu nad tímto projektem převzal ministr vnitra Jan Kubice.
V kategorii mateřských škol se umístil Tomáš Gebauer – MŠ
Město Albrechtice, ze třídy U Vodníka, s tématem „Bezpečně
do školy i ze školy.
Poděkování patří také p. učitelce Leoně Tuhé za podporu při
jeho výtvarných činnostech.
Tomášku, blahopřejeme…..
Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ

Šly panenky silnicí ...
Touto cestou šly úspěšně mažoretky z mateřské školy z Města Albrechtic , které vznikly na jaře letošního roku pod vedením
paní ředitelky.
Z podnětu p. Stanislava Konečného a p. Petra Volného tak
vznikla spolupráce s dechovou hudbou v Městě Albrechticích.
Společně se oba soubory představily na přehlídce dechové hudby
na náměstí.
Tak jak krásně šustily červené třásně v ladném provedení , tak
přesně působily kroky malých mažoretek, které si získaly velký
obdiv veřejnosti.
Co může být krásnějšího , než vidět dětská očka a radost z pohybu, který dojemně každého upoutá.

Další vystoupení s dechovou hudbou nás čeká na ukončení Štítu Města Albrechtic 25.6.2011 v 18.00 hod. na hřišti fotbalového
klubu.
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Pohyb děti rády mají,
s úsměvem si zazpívají.
Na světě je plno krásy,
Kdo má radost , zazpívá si.
Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Sbor dobrovolných hasičů Město Albrechtice.
V únoru tohoto roku se Sbor dobrovolných hasičů Město Albrechtice zapojil do obnovy kaštanů na ulici B. Němcové. Jednalo se o pokácení 60 stromů a 6 pahýlů, odvoz dřeva a úklid větví. Dřevo jsme jako SDH prodali zájemcům s tím, že výtěžek je
uložen na účtu SDH Město Albrechtice a finance budou sloužit
na chod tohoto sdružení, protože sdružení nemá žádný zdroj
příjmů. Stromy jsme na základě usnesení rady města č. 01/10/2
ze dne 15.11.2010 odkoupili tzv. na stojato za 200, - Kč za strom.
Tímto chci všem hasičům, kteří se na této akci podíleli, poděkovat a rovněž omluvit se zájemcům o dřevo, na které se nedostalo.
Díky práci skupiny těchto lidí došlo k ušetření značných finančních prostředků města. Dle sazebníku firem, které se zabývají
kácením vzrostlých stromů, by se jednalo o částku ve výši téměř
450 000,- Kč. Takto městem ušetřené peníze mohou být použity
na výsadbu nových kaštanů na této ulici, což se již postupně provádí.

V rámci prověření odborné přípravy a výcviku jednotek požární ochrany a hlavně ověření chování žáků a zaměstnanců
místní základní školy bylo v pátek 27. května 2011 provedeno
utajené taktické cvičení - požár podkrovní třídy v budově staré
základní školy i se zadýmením schodiště a chodeb v této části,
a to asi 20 minut po přestávce. Tímto si hasiči procvičili záchranu uvězněných 30 žáků a dvou učitelů. Po dlouhé době se jednalo o cvičení, o kterém nikdo nevěděl a tudíž se podobalo reálné situaci. Cvičení se zúčastnily dobrovolné jednotky z Města
Albrechtic, Jindřichova, Slezských Rudoltic a profesionální jednotka z Krnova. Podrobné informace najdete na webu hasičů:
www.hasicimestoalbrechtice.webnode.cz
Ing. Petr Krištof,
velitel jednotky

V sobotu 7. května 2011 jsme pořádali okrskovou soutěž v požárním sportu na ulici Opavická společně pro okrsek Město Albrechtice a Osoblaha:
Pořadí albrechtického okrsku:
1. místo SDH Vraclávek, 2. místo SDH Město Albrechtice,
3. místo SDH Spálená
Pořadí osoblažského okrsku:
1. místo SDH Liptáň, 2. místo SDH Bohušov, 3. místo SDH
Osoblaha, 4.místo SDH Dívčí Hrad, 5. místo SDH Třemešná
ve Slezsku, 6. místo SDH Slezské Rudoltice, 7. místo SDH Hlinka
Pořadí družstev žen:
1. místo SDH Jindřichov ve Slezsku, 2. místo SDH Bohušov,
3. místo SDH Hlinka

Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2,
příspěvková organizace
V současné době navštěvuje naši speciální školu 60 žáků školou
povinných a 9 žáků kurzu pomocné školy. Přestože v naší oblasti je úbytek dětí a demografická křivka klesá, počty našich žáků
mají mnohem strmější křivku dolů. Letos vychází 4 žáci, příští
školní rok 16 žáků a nepřichází téměř nikdo. Kromě celkového
úbytku dětí je na vině nezájem běžných škol navrhovat děti s lehkým mentálním postižením do speciální školy a zároveň špatná legislativa s normativním přidělováním peněz na počet žáků.
I zákonní zástupci raději nechají své dítě opakovaně neprospívat
v běžné škole, než by využili služeb naší speciální školy. V příštím
roce oslavíme 55. výročí založení naší školy, ale co potom?
Vybavení školy je na výborné úrovni a dává žákům možnost
názorným způsobem si osvojit učivo podle námi vytvořených
školních vzdělávacích programů. Velmi dobře zpracovaným projektem se nám podařilo získat z dotace Evropské unie přes 573
tisíc korun na zpracování 180 digitálních učebních materiálů
do fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Zároveň jsme vybavili učebny interaktivními tabulemi a notebooky do výuky informatiky.
Na škole je 35 počítačů, z toho 32 s připojením na internet. Škol-

ní projekty (Světový den zvířat, Vánoce, Velikonoce, Den dětí)
a akce s dětmi (Les v zimě, Zasaď si svůj strom ve spolupráci
s Lesy ČR, dále stolní tenis, kopaná, bocce, rehabilitace našich
žáků s partnerskou speciální školou v polském Prudniku, vědomostní, dovednostní a sportovní soutěže mezi školami tohoto
typu v okrese Bruntál) dávají žákům nejen možnost získat vědomosti, dovednosti a návyky, ale i možnost seberealizace a získání
sebedůvěry ve vlastní osobnost.
Jistě jste si všimli dnešní nevzhledné podoby budovy školy.
Zvýšená silniční doprava, následky povodní, zatékání do základů
a stěn ze státní silnice, z okapů a svodů, vlhké stěny z nepálených
cihel jsou hlavní příčiny praskání těchto stěn a narušení hlavních
nosných konstrukcí budovy. Projektová dokumentace je hotová,
stavební povolení vyřízeno, a tak havarijní stav by měl být za finanční pomoci zřizovatele Moravskoslezského kraje odstraněn
do konce srpna.
Mgr. Jiří Kropáč,
ředitel školy
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OZNÁMENÍ
Na členské schůzi ZO Českého zahrádkářského svazu v Městě Albrechticích, která se konala 18. 3. 2011,
bylo zvoleno nové vedení v čele s předsedkyní paní Věrou Zahradníkovou.
Naší hlavní snahou je oživit činnost organizace, pořádat akce, které budou pro občany zajímavé, a tím získat nové členy.
Těšíme se na všechny nové spolupracovníky.
Hlavní body plánu práce ZO ČZS na rok 2011
1/ Přednáška a beseda na téma „Využití biohnojiv“
2/ Uspořádání soutěže o nejhezčí okno, balkon
3/ Výstava výpěstků – ovoce, zelenina, květiny
4/ Instruktáž a nácvik vánočních vazeb
5/ Spolupráce s městským úřadem, s tělovýchovnou jednotou a s klubem důchodců
6/ Propagace činnosti, snaha o rozšíření členské základny

POZOR – SOUTĚŽ!
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Městě Albrechticích
ve spolupráci s Městským úřadem Město Albrechtice vyhlašuje soutěž O NEJHEZČÍ OKNO – BALKON
Hodnocení bude probíhat v červenci a na přelomu srpna a září.
Výsledky budou vyhlášeny v září – při příležitosti výstavy výpěstků.
Ceny pro nejlepší: poukázky na zboží v hodnotě 1.000,-, 500,- a 300,- Kč.
Výbor ZO ČZS
Město Albrechtice

Poznámka ke dni
Je známo, že zhruba před čtyřiceti lety byla zrušena zahrádkářská osada uvnitř obce, protože musela ustoupit výstavbě rodinných domů v dnešních ulicích před parkem. Zahrádkářům
byl nabídnut pozemek mezi silnicí a železniční tratí za silem. Už
tehdy se vědělo, že jde o podmáčenou půdu, která se navíc nachází v „mrazové kotlině“. Zahrádkáři však jsou zvyklí zúrodňovat,
a tak se nedali odradit. Namáhavou i piplavou prací zpracovávali
půdu, kopali rigoly pro odvodnění, odstraňovali plevele, svépomocí vybudovali vodovod i oplocení pozemku. Postupně začaly
vznikat i chatky, od zeleniny a brambor se přešlo ke květinám
a ovocným stromům. Proti mrazivému severnímu proudění se
bránili výsadbou souvislé řady stromů.
Tam v těch minulých dobách jsme za užívání pozemku o velikosti zhruba čtyři ary platili ročně asi 100,-Kč. Dnes je situace taková, že drátěný plot je rezavý a drží pohromadě doslova jen silou
vůle, rigoly kolem celé osady jsou zaneseny a navíc se v důsledku
prací na železničním zabezpečovacím systému nahromadily pod
náspem v těsné blízkosti plotu hromady větví a dřeva z pokáce-

ných stromů a keřů. V posledních několika letech jsou při každém vydatnějším dešti zahrádky zaplavovány, ovocné stromy
a keře, okrasné dřeviny a květiny hynou, úroda zeleniny, brambor
a ovoce je špatná. A pokud se přece jen něco urodí, postarají se
o to zloději, protože prokopnout vetchý plot je velmi snadné.
V době, kdy slyšíme, že obecní a městské úřady jinde v republice poskytují zahrádkářům půdu zdarma nebo jen za symbolický
poplatek, náš městský úřad nám předepsal nájem 1,- Kč za metr
čtvereční.
Zahrádkaření je záliba, ale pokud zápal, úsilí a námaha nenesou výsledky, zůstávají jen ti opravdu „skalní“ zahrádkáři. Ti
méně vytrvalí rezignují a zahrádky opouštějí. Dnes je neobdělaných parcel několik a jsou jen semeništěm plevelů. A samozřejmě
hyzdí vzhled celé kolonie.
Tato moje poznámka je reakcí na výzvu pana tajemníka na infokanálu kabelovky. Je totiž třeba, aby případní zájemci byli informováni i z druhé strany.
Z. Šlagorová
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Rotary Město Albrechtice
Náš florbalový tým má za sebou další náročnou sezónu. Letos
by se daly naše výsledky shrnout do tří částí. Na úvod tápání a hledání se, poté zlepšování až po závěrečný vzestup. Ale popořádku.
Pro letošní sezónu jsme spojili své účinkování ve 3. Opavské lize
okresního přeboru. První zápasy se nám nedařily a soupeři nás
velice přehrávali. Čím více zápasů jsme však odehráli, tím více šly
naše výsledky nahoru. Nejvíce se to projevilo v závěrečných dvou
kolech. Dokázali jsme oba zápasy vyhrát, což se nám za celou sezónu podařilo jen třikrát. Celkově jsme však skončili na posledním místě. V prosinci jsme opět v našem městě pořádali florbalový turnaj. Našemu týmu, ač nebyl favoritem, se velice dařilo a my
se dokázali probojovat až do finále. V něm jsme bohužel prohráli.
Ovšem i druhé místo je vynikající výsledek. Poslední částí sezóny
byl dubnový turnaj v Karlovicích. Dokázali jsme se vyburcovat
ke skvělému výkonu a po vyhrané základní skupině jsme se dostali až do semifinále. To jsme bohužel prohráli jako i následný
boj o třetí místo. Radost nám to ale nezkazilo. Byli jsme vděčni
za výsledek v tomto velice těžkém turnaji, kde nám nikdo moc
šancí na úspěch nedával. Sezóna se dá tedy považovat za úspěšnou. Celková bilance ze všech soutěžních zápasů je následující:
10 vítězství, 3 remízy a 15 porážek. V následujících měsících nás
čeká důkladná letní příprava, bez které, jak jsme zjistili, to nejde.

Plánem na další ročník je pokračovat v Opavské lize a účastnit se
místních turnajů. Také letos budeme pořádat další ročník námi
pořádaného turnaje Rotary Cup, na který všechny srdečně zveme.
Jan Šperl ml.

Tělovýchovná jednota slaví 65. výročí vzniku
V rámci našeho města i okresu patří albrechtická tělovýchovná jednota k nejstarším i největším společenským organizacím.
Stručné dění a průřez sportovních odvětví od roku 1946 si připomínáme v Almanachu, který v těchto dnech vychází. Do tohoto
významného dokumentu jsme zařadili i sporty, které nebyly přímo pod naším TJ, ale byly velmi úspěšné a neměly by být v paměti našeho města zapomenuty. Jedná se například o velmi úspěšné
svazarmovské hnutí, ŠTJ při ZOU, SK Nováci atd.
Děkujeme zastupitelstvu města za schválení finanční výpomoci. Almanach bude k dispozici k volnému prodeji v novinové prodejně na náměstí za symbolickou cenu. Výtěžek z tohoto prodeje
bude sloužit k finančnímu pokrytí vzniklých nákladů.

Na sportovně-mysliveckém dnu 21. května 2011 na chatě Anna
bylo poděkováno za dlouholetou práci pro sportovní hnutí v našem městě těmto spoluobčanům: Jan Ambroz, Zdeněk Dvořák,
Štěpán Frančák, Jan Chovaniok, Jiří Gojný, Josef Jiřík, Karel
Handlíř, Marta Hatalová, Miloslav Juráň, Karel Kotrla, Karel
Knapp, Petr Krátký, Jana Měrková, Josef Michálek, Marie Michálková, Stanislav Moravec, Jiří Mokroš, Svatava Ovčačíková,
Zbyněk Píca, Marie Pícová, Milan Pokorný, Drahomíra Tichavská, Ondřej Vella, Květa Vondráková, Radek Václavík, Bohumil
Vopelka, Rudolf Vyroubal, Ivo Vykopal a Josef Zikl.
Výbor Tělovýchovné jednoty
Město Albrechtice

Výroční členská schůze TJ
Dne 18. března 2011 se uskutečnila Výroční členská schůze naší TJ, která zhodnotila výsledky roku 2010
a vyhlásila nejlepší kolektivy a sportovce roku.
Nejlepším sportovcem naší TJ byl vyhlášen:
Nejlepší mužstvo:
Skokan roku:
Nejsympatičtější kolektiv:

Tomáš Svoboda – hráč moravskoslezského volejbalového mužstva starších
žáků, kteří obsadili na mistrovství ČR 3. místo.

hokejisté
šachové A družstvo
tenistky z Lady cupu

Nejlepšímu sportovci byl předán osobní dar, který sponzorsky věnovala Pošta v M. Albrechticích.
Ostatní kolektivy převzaly dorty ve tvaru hokejového hřiště, šachovnice a tenisové rakety.
Výbor TJ
M. Albrechtice
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Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“
Blíží se polovina roku 2011, a tak se ohlížíme za tím, co se podařilo splnit turistickému oddílu z jeho ročního plánu. Východiskem pro letošní rok bylo závěrečné hodnocení roku minulého.
Na valné hromadě byly schváleny výsledky roku 2010 a bylo konstatováno-členská základna dosáhla čísla 116 členů a výkonnost
turistů postupně narůstá.
Zatímco v roce 2008, kdy byla turistika zahájena, jsme ušli
76 km a celková účast byla 320 osob, již v roce 2009 to bylo 111 km
s účastí 538 osob a v roce 2010 jsme dosáhli 153 km a účast byla
728 osob. Na základě těchto výsledků byl i koncipován plán akcí
na rok 2011. Tentokrát byla dána možnost členům oddílu vybrat
si z nabídky ty trasy, které nejvíce lákají. Bylo vybráno 12 akcí
s tím, že se pokusíme navíc zdolat i Medvědí vrch, na který jsme
se v loňském roce kvůli nepřízni počasí nedostali. Zcela spontánně byla do činnosti zařazena i akce na pomoc přírodě, a to
na obnovení naučné stezky v zámeckém lesoparku k vrchu Dubí
ve spolupráci s LČR a ZŠ.
Rovněž bylo na loňské valné hromadě odsouhlaseno, že některé výšlapy budou zařazovány do plánu již jako tradiční, čili
každoroční. Jedná se o tyto akce:

okolí se vydařila a za to patří poděkování všem, kteří se na opravě podíleli. Šestý výšlap z Amalína přes oboru na chatu Anna
byl opět mimořádně vydařený. Krásné počasí, odborný výklad
Ing. V. Závodného o oboře, pěstování lesa a chovu zvěře byl fundovaný a poutavý. Na chatě Anna proběhlo připomenutí 65. výročí založení TJ v M.Albrechticích, ocenění zasloužilých pracovníků TJ, dále pasování nových turistů a ocenění za výkon v roce
2010, které provedl tajemník OVV ČSTV Jan Urban a předseda
TJ Ing. K.Handlíř. Myslivci sdružení Oldřich se postarali již tradičně o výborné pohoštění, J.Vyhlídal přidal fanfáry a několik
písniček, dál pak kántry hudba naplnila pěkné odpoledne. Škoda, že hrozící bouřkové mraky přinutily mnohé k předčasnému
odchodu. Účast 67 turistů a nepočítaně dalších osob. Do pololetí
nám zbývá poslední akce-pochod Petra Šolce- hřebenovka Heřmanovice –M.Al-ce 25.6. Doufejme, že bude pěkné počasí, abychom nejdelší pochod mohli uskutečnit.
Závěrem děkujeme všem účastníkům pochodů, sponzorům
a spolupracovníkům, kteří svojí činností maximálně pomohli
uskutečnit všechny akce a tím přispěli k celkové pohodě při turistických toulkách přírodou.
Turistice zdar!

- Nový rok - výšlap na chatu ANNA ve spolupráci s MS Oldřich,
- Setkání pod Poutní horou u kapličky - první sobota v květnu
- Chata Anna - pasování nových členů a hodnocení nejzdatnějších turistů spojené s výšlapem v okolí chaty (8-12 km) –
3.sobota v květnu,
- Pochod „Petra Šolce“ – 4. sobota června,
- Jelení - poslední sobota září.
Termíny ostatních výšlapů budou do plánu zařazovány podle
možností výběru. Celý letošní plán akcí je zveřejněn v rubrice TJ
na kabelovce a je i součástí přehledu společenských akcí v Městě
Albrechticích.
Jak jsme plnili první pololetí plánu? Tradiční novoroční výšlap
se opět vydařil. O úspěšnosti vždy rozhoduje počasí a to bylo letos
mimořádně pěkné, a tak se pochodu zúčastnilo 69 turistů a dalších 362 zapsaných osob. O příjemný prožitek se postarali i myslivci sdružení „Oldřich“, kteří již tradičně zajistili občerstvení
kuchařskými specialitami a J.Vyhlídal písničkami při harmonice.
Druhý výšlap byl plánovaný do Zlatých Hor-speleoterapie-Dolní
Údolí. Příděl nového sněhu nedovolil akci uskutečnit, a tak byl
zařazen náhradní výšlap na Pěnkavčí vrch. Délka 11 km a účast
24 turistů. Třetí výšlap ze Supíkovic do Jeseníku byl z důvodu
velké náročnosti změněn na trasu Lipová lázně - jeskyně Na pomezí-Jeseník. Účast 46 turistů a délka trasy 9 km. Čtvrtá akce
byla pracovní. V rámci „pomoci přírodě se 30.4. sešlo 26 turistů
s pracovním nářadím a upravili podstatnou část budované naučné a rekreační stezky od zámeckého parku na Dubí vrch. Druhá
skupina pracovala na úpravě areálu v okolí kapličky pod Poutní
horou. Práce turistů byla hodnocena pracovníky LZ velmi pozitivně.
Pátou akcí bylo poutní setkání u Kapličky s celebrovanou
Truvérskou mší. Došlo k přátelskému setkání s turisty z Krnova
a společným výstupem z M.Albrechtic pod Poutní horu. Celková
trasa byla cca 8 km a účast vysoká. Albrechtických turistů bylo
42, krnovských 45 a ostatních účastníků 31, takže celkový počet
byl 118 osob. Krásné počasí, zpívaná mše pod vedením J.Bosco
i výborné pohoštění zapříčinilo, že mnozí si zážitek ještě prodloužili výstupem na Poutní horu. Byl to opravdu krásný den.
Hřálo i to, že kaplička opět zazářila v plné kráse. Obnova i úprava
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Ing. Josef Jiřík

Žáci pomáhají přírodě
Ve čtvrtek 26. května se žáci 6. a 7. tříd ZŠ zúčastnili brigády
na vznikající naučné turistické stezce Dubí vrch. Je třeba hluboce
smeknout a pochválit děti i pedagogický doprovod za neskutečné
množství vykonané práce, která celý záměr posunula zase o něco
blíže konečné realizaci.
Brigád na této naučné stezce je možno se zúčastňovat i v malých skupinkách kdykoliv, iniciativě se meze nekladou. Jedná
se v podstatě již o lehčí pracovní úkony. Je třeba se vždy hlásit
u brigadýra Antonína Šišky (mob. 725 593 083), který zájemcům
přidělí práci. Turistický oddíl plánuje předkolaudační brigádu
na měsíc srpen.
Všechny přátele lesa a turistiky srdečně zve
Lesní správa TJ M.Albrechtice
M. Albrechtice turistický oddíl

Blahopřání
Jen málokterý fotbalový oddíl v kraji se může pochlubit tak
skvělou sezonou 2010/2011 jako FC Avizo M. Albrechtice. Je radost sledovat fotbalové tabulky s čelním postavením albrechtických družstev. Postupy do vyšších tříd jsou zavazující a svědčí
o vynikající práci vedení klubu a hlavně trenérů, jejichž práce je
v mnoha případech nedoceněna.

Jako sesterská tělovýchovná jednota přejeme všem postupujícím družstvům hodně úspěchů a dobrou letní přípravu do nadcházející sezony. I my máme radost z úspěchu fotbalistů.
Tělovýchovná jednota
Město Albrechtice

Stolní tenis 2010/11
Oddíl stolního tenisu TJ završil 15 let existence. Úvod sezóny
předznamenala neúspěšná baráž o setrvání A-družstva v krajské soutěži, kdy jsme dvakrát prohráli s Přerovem D. Nakonec se
do soutěže nepřihlásila všechna družstva s právem startu, takže
nás Krajský svaz stolního tenisu Olomouc jako prvního náhradníka opět zařadil mezi dvanáctku soutěžících.
Oddíly, které sestupují, pak hrají svůj okresní přebor (Šumperk, Jeseník, Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov). A zatímco
ve všech okresech se najde minimálně 10 a někde i 30 hrajících
týmů, bohužel pouze na okrese Bruntál se tento přebor koná
z důvodu malého počtu účastníků pouze jako jednorázový turnaj
tříčlenných družstev. Pro jeho vítěze však roční pauza v pravidelné soutěži následně většinou znamená herní nekonkurenceschopnost v kraji a opětovný sestup…
Aby se podobná situace neopakovala i letos, bylo třeba skončit v závěrečné tabulce 2010/11 do 8. místa z 12 účastníků – jen
prvních osm týmů má jistotu, že nesestoupí (loni jsme se umístili
na 9. příčce a hráli baráž). Nakonec se nám toto 8. místo podařilo vybojovat a máme tedy právo startu v krajské soutěži i v roce
2011/12. Vítězem KS II.B se stal Bludov A před Šumperkem B
a Jeseníkem D, jistými sestupujícími jsou Zlaté Hory A, Bruntál
B a Kolšov B.
Na celkové bilanci družstva 8 vítězství – 2 remízy – 12 porážek
se podíleli následující hráči: Zdeněk Brunclík (40 výher z 55 utkání, úspěšnost 73%), Štěpán Adamec (40 z 83, 48%), Antonín Muroň (32 z 77, 42%), Milan Pokorný (17 z 45, 38%), Gustav Santarius
(14 z 47, 30%), Leo Vrabka (1 z 8, 13%), Jan Chovaniok (1 z 20, 5%).
Úspěšnost ve čtyřhrách byla následující: Brunclík (10 výher ze
14 zápasů, 71%), Adamec (11 z 21, 52%), Muroň (10 z 20, 50%),
Pokorný (6 z 12, 50%), Santarius (5 z 11, 45%), Vrabka (0 ze 2, 0%),
Chovaniok (0 ze 4, 0%).

Oddíl má v současnosti nejnižší počet členů ve své 15leté novodobé historii, zaznamenali jsme úbytek dospělých a zastavena
byla i práce s mládeží. Změna k lepšímu předpokládá příliv nových zájemců ochotných pravidelně trénovat a podílet se na vedení mládeže i klubu. Další nutnou podmínkou je každoroční
přísun potřebných financí. Problémy se státní podporou masového sportu a se způsoby jeho financování demonstruje jak příklad
krachující společnosti Sazka, tak nefungující příspěvkový systém
ČSTV, který aktuálně nahrazují dotace měst a obcí.
Naštěstí ze zkušeností plyne, že po každé krizi přichází oživení
– takže sportu zdar!
Milan Pokorný
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Šachový den se vydařil
V sobotu 30. dubna proběhla v hospůdce u Rybníčku valná
hromada šachového oddílu. V úvodu předseda šachového oddílu
Radek Václavík zhodnotil mimořádně úspěšnou sezonu obou našich šachových mužstev v okresní a hlavně v krajské soutěži. Ocenil i naše mladé šachisty, kteří se prosazují nejen individuálně,
ale i v čtyřčlenných družstvech v rámci okresu a kraje. Předseda
šachového oddílu předal kapitánovi A týmu Mirkovi Hrbáčkovi
překrásný šachový dort. Předseda TJ Ing. Karel Handlíř nastínil
budoucnost albrechtického šachu, včetně spolupráce se šachovým oddílem Lokomotiva Krnov a polským Prudnikem. Rovněž
vyzvedl nutnost od 1. září letošního roku výrazně zvýšit spolupráci se ZŠ v oblasti šachového kroužku. Potom předal vítězům
KS trička s šachovým logem TJ.
Popřát nám přišel velký kamarád, mezinárodní velmistr Robert Cvek, s kterým jsme sehráli simultánku s obvyklým výsledkem. Pak následoval turnaj každý s každým, který skončil
v pozdních odpoledních hodinách.
Musíme poděkovat našim sponzorům, kteří celou tuto slavnostní akci podpořili: MS Oldřich, TAYLOR okna dveře s.r.o.
a stavební firma Malinovský Krnov.
šachový oddíl TJ

Tato královská hra je vhodná pro každý věk i stav. Na obrázku
sestry Boromejky z albrechtické komunity.

Šachová sezona 2010/11 se vydařila
Když jsme v roce 2008 obnovili šachový oddíl, chtěli jsme navázat na slavnou tradici albrechtického šachu. Do okresního přeboru jsme přihlásili družstvo dospělých, kteří tuto soutěž celkem
bez problému vyhráli. Do krajské soutěže jsme nechtěli postoupit,
poněvadž nám scházelo materiální vybavení. Rok nato jsme již
v OP (okresní přebor) měli dvě družstva a podařilo se nám dokoupit šachovnice a hlavně nové šachové hodiny, které již odpovídaly statutu krajské soutěže. V OP jsme hráli s hodinami starými více než 25 let. Postupně se nám dařila práce s mládeží, které
jsme umožňovali hrát za B tým a zúčastňovat se různých soutěží
jak jednotlivců, tak i turnajů 4-členných mládežnických družstev. Výsledky se dostavily velmi rychle. Mládež si v rámci okresu
i kraje vedla velmi zdatně. Zisk titulu přeborníka okresu v jednotlivcích, ale i v družstvech svědčí o kvalitní práci s mládeží.
Pravidelné hraní v mistrovských zápasech, kdy působí nervozita
a zodpovědnost za výsledek celého mužstva, to byl ten startovací
motor, který vedl naše mladé hráče k obrovskému výkonnostnímu růstu.
Když šachové A družstvo již podruhé za sebou vyhrálo OP, pořád jsme měli obavy postoupit do vyšší třídy. Zde se již hraje na 8
šachovnicích. Zároveň nás trápily otázky, stačíme-li na to výkonnostně a zda bude disciplína taková, abychom vždy absolvovali
všechny zápasy v plném počtu. Nakonec po doplnění hráčského
kádru, kdy se vrátili hráči, kteří za nás hrávali před více než 20-ti
lety (např. Ervín Pospíšil z Jindřichova, Jiří Polách z Osoblahy),
jsme do soupisky zařadili 12 hráčů, vč. dvou našich mládežníků
(Ondra Gebauer a Milan Musil, který sehrál 2 mistrovské zápasy).
Musím pochválit celý A tým, který byl v krajské soutěži největším překvapením a kromě jediné remízy v Opavě, nenašel přemožitele a celou soutěž suverénně vyhrál. Výbornou práci odvedl
kapitán tohoto mužstva M. Hrbáček, který má na celkovou organizaci a atmosféru v tomto družstvu rozhodující vliv.
V okresním přeboru naše mladé B družstvo bojovalo rovněž
velmi srdnatě a ještě v posledním kole v Moravském Berouně
za jistých okolností sahalo na titul okresního přeborníka. Konečné třetí místo je i tak skvělý výsledek. Chtěl bych poděkovat

předsedovi šachového oddílu Radkovi Václavíkovi za vedení B
týmu a za neúnavnou práci s mládeží. Také mu všichni gratulujeme k zvýšení jeho Ela na 1.618 bodů. O tom, jak dál v příští sezóně, hodně napovědělo rokování na Šachovém dni. Prioritou zůstává i nadále práce s mládeží. Ve spolupráci s vedením
ZŠ bude od 1. září fungovat na škole kroužek šachu i pro mladší
žáky. Ochrannou ruku nad šachovou mládeží drží a pro mnohé je
velkým vzorem náš kamarád a příznivec - mezinárodní šachový
velmistr Robert Cvek, který náš oddíl pravidelně navštěvuje.
V historii albrechtického šachu jsme prožili nejúspěšnější sezonu. Úspěch je vždy směsicí tvrdé práce a velkých snů.
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Ing. Karel Handlíř
předseda TJ

O historii a současnosti Štítu Albrechtic
Na podzim roku 1973 přišli funkcionáři tehdejší TJ Sokol
Velké Albrechtice s námě- tem uskutečnit fotbalový turnaj obcí
Albrechtic. Myšlenka byla přijata a po nezbytné diskusi byl přijat návrh uskutečnit setkání občanů obcí A1brechtic z celé České republiky.
Akce dostala do vínku název „Štít Albrechtic“ a k prvnímu
setkání došlo v sobotu dne 29. června 1974 ve Velkých Albrechticích.
Signatáři Štítu Albrechtic se staly obce:
- Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
- Albrechtice u Českého. Těšína, okres Karviná
- Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
- Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
- Lesní A1brechtice, okres Opava
- Město A1brechtice, okres Bruntál
- Velké Albrechtice, okres Nový Jičín
- Albrechtice u Mostu, okres Most
V roce 1987 přistoupila ke Štítu Albrechtic i 9. obec
- Albrechtice nad Vltavou, okres Písek.
Byl přijat systém pravidelného setkávání, Štít Albrechtic tak
probíhá nepřetržitě každoročně. Dosud proběhlo 37 ročníků.
Na pořadatelství se podílejí střídavě všechny Albrechtice, četnost
pořadatelství jedné obce je zatím maximálně šestinásobná, pouze Albrechtice u Mostu byly pořadatelem pouze jednou - v roce
1980. V roce 1983 pak Albrechtice u Mostu zmizely z mapy ČR,
když obec ustoupila těžbě uhlí. Ovšem fotbalisté tamního TJ
Tatran jezdili nadále na fotbalový turnaj, celkem se Albrechtice
u Mostu zúčastnily 16 ročníků Štítu, naposledy v roce 1997.

Stěžejní náplní Štítu Albrechtic je fotbalový turnaj, za 37 ročníků jsme poznali 6 vítězů a to:
- 14 krát Město Albrechtice
- 12 krát Albrechtice u Českého Těšína
- 7 krát Albrechtice nad Orlicí
- 2 krát Velké Albrechtice
- a jednou Lesní Albrechtice a Albrechtice nad Vltavou
V rámci Štítu Albrechtic bylo sehráno 517 zápasů, padlo v nich
1183 branek, v dlouhodobé tabulce vedou Albrechtice u Českého
Těšína před Městem Albrechtice. Nejlepším střelcem je momentálně Ondrej HRIC z Albrechtic u Čs.Těšína se 30 brankami. Počet účastníků jednotlivých ročníků je vesměs 8 družstev, všech 9
obcí se setkalo pouze 2 krát — v roce 1988 a 1989, v 7 ročnících
naopak zaskakovala B mužstva pořadatele.
Výraznou součástí Štítu Albrechtic je od počátku akce přítomnost přestavitelů veřejného a po1itického života v jednotlivých
Albrechticích, Přítomnost současných starostů obcí Albrechtic
výrazně přispívá k úspěšnosti Štítu Albrechtic.
Od založení Štítu Albrechtic působí Stálý výbor Štítu, jehož
předsedou je nepřetržitě iniciátor této akce Jan Škrobánek z Velkých Albrechtic. S pořadatelstvím Štítu Albrechtic se počítá i nadále, a to v roce 2011 v Městě Albrechticích a o rok později v Lesních Albrechticích, v roce 2013 v Albrechticích u Č.Těšína.
Stovky občanů jednotlivých obcí s názvem Albrechtice si přejí,
aby nadšení, chuť i zájem o tuto akci vydržel co nejdéle
Čerpáno z archívu Stálého výboru Štítu Albrechtic

FK AVÍZO Město Albrechtice
Jarní sezonu 2011 zahájila družstva FK AVÍZO Město Albrechtice tradičně účastí na halových turnajích mládeže OFS
Bruntál, některé z nich se odehrály v naší hale a naše družstva
byla vcelku úspěšná – nejlépe si vedlo družstvo mladších žáků
v Bruntále, kde vyhrálo turnaj Alfaplastiku. Během přípravy hráli žáci na turnajích i v Polsku.
Muži se pod vedením G. Santariuse a R. Vávry připravovali
jak v hale, tak i venku na umělé trávě v Mikulovicích, Krnově
a Bruntále. Do přípravy se zapojili i bývalí naši hráči Šípek a Matějíček, z nových hráčů pak Juchelka z Brumovic a Halenka ze
Slavkova. Do mistrovských soutěží vstoupili domácí výhrou se
Světlou Horou a pak následovala dlouhá série vítězství – do konce května 10 utkání a deset výher a jasné první místo v okresním přeboru s postupem do krajské soutěže I.B třídy. Nejčastěji
hráli: Šípek, Maliník L., Baczke, Mlčoušek J., Lapuník, Pořízka,
Matějíček, Novák, Pavlíček, Vavřík R., Vavřík L., Burda, Pelán,
Mlčoušek A., Rys. Škoda zranění Juchelky, který odehrál pouze
dvě necelá utkání. Nejlepším střelcem jara byl Burda, který dal
zatím 15 branek, Pavlíček 6 a Lapuník 5.
Muže B vedl na jaře T. Kropáč a i když měl někdy problémy
s účastí hráčů nejen na tréninku , ale i při utkáních venku, díky
výpomoci dorostenců vždy utkání zvládli a po celé jaro si drželi první místo, které získali s více jak desetibodovým náskokem.
Nejlepším střelcem mužstva byl Hančil s pěti brankami.
Dorostence vedl R. Kala a celé jaro šlo mužstvo za svým cílem
– vyhrát okresní přebor a postoupit do krajské soutěže. To se podařilo, když za celé jaro vyhráli všech sedm zápasů se skórem 30:4
a dvě kola před koncem měli jistý postup. Nejlepšími střelci byli
Hažík s 11-ti, Hricko a Pietras se šesti brankami. O postup se zasloužili: Boček, Svoboda, Dudek, Moravec, Včelný, Kala, Hricko,
Fiebrich, Múka, Drahotušský, Novák Jar., Pietras, Hažík, Pospíšil,
Pastyřík, Obšivač.
Starší žáci pod vedením M. Lhotky ztratili na jaře jediný bod
remízou v Kravařích, a když se podařilo vyhrát na hřišti do té

doby vedoucího mužstva Oder už první místo nikomu nepustili
a mohou se těšit na postup do krajského přeboru. Bude to mnohem náročnější a také dražší. Mužstvo bude doplněno z kádru
mladších žáků a využijeme rovněž možnosti střídavých startů
z okolních oddílů. Nejlepšími střelci byli: Boček 12, Olejniczák 7,
Tilkeridis a Caisberger po 5 branek. Hráli: Darda, Král, Balicki,
Grigoriadis, Bártek P., Kropáč, Turek, Marek, Tilkeridis, Ondrašík, Olejniczák, Caisberger, Sobolčiak, Pastyřík a nejlepší z mladších žáků.
Mladší žáci s trenérem Hudečkem bojovali do posledního kola
rovněž o první místo se Slavojem Bruntál, ale jediná branka při
utkání v Bruntále, kterou jsme dostali v nastaveném čase a rozhodla o remíze 1:1, znamená konečné druhé místo. Nejlepšími
střelci byli: Wilczek, který dal 10 branek, Hrabovský 8 a Novák
O. 7 branek. Hráli: Juřík, Bártek, L. Hudeček, Hajný, Vasiliadis,
Kaštovský, Baránek, Caknakis, Pořízka, Novák O., Kohoutek, Pospíšil, Wilczek, Zetek, Hrabovský a Katka Kynická.
Přípravku vedl Petr Kmínek a s výkony na jaře byl mnohem
spokojenější než na podzim. S vedoucími mužstvy OP hráli naši
nejmenší vyrovnané zápasy a mužstva ze spodní poloviny tabulky vysoko poráželi. S konečným sedmým místem můžeme být
spokojeni. Nejvíce branek dal Vajdík – 17, Hanslík 9 a Banovec
8. Hráli: Pšenica, Banovec, Caisberger, Dudík, Hanslík, Kmínek,
Kocur, Mlčoušek, Řepka, Schaffartzik, Tarabík, Tuhý, Vajdík
a Varga.
Na ukončení jarní sezony plánujeme uspořádání již 38. ročníku Štítu Albrechtic a třetí ročník turnaje mladších žáků „Memoriál Dušana Ondrášecha“.
Výbor FK AVÍZO touto cestou děkuje všem trenérům a vedoucím mužstev za obětavost, s kterou se věnují práci v našem oddíle,
divákům za povzbuzování a hlavně zastupitelstvu města za podporu činnosti našeho oddílu.
Josef Zikl
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Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Jan Michna
Vojtěch Marek
Anna Pokludová
Soﬁe Šimonová
František Varecha
Tomáš Juna
Klára Tesaříková
Viktorie Kotulková
Richard Šebela

Ema Mozgová
Jakub Menzel
Karolína Murová
Štěpánka Muroňová
Matěj Levý
Nikola Šimková
Dominik Orság
Michaela Holubová

nar. 13.12.2010
nar. 14.12.2010
nar. 29.01.2011
nar. 02.02.2011
nar. 11.02.2011
nar. 21.02.2011
nar. 24.02.2011
nar. 25.02.2011
nar. 03.03.2011

nar. 15.03.2011
nar. 16.03.2011
nar. 18.03.2011
nar. 21.03.2011
nar. 26.03.2011
nar. 01.04.2011
nar. 06.05.2011
nar. 26.05.2011

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci 2011
Dagmar Ondráková, Marcela Koudelková, Milada Lysoňková,
Mária Mrkvová, Johana Švehlová, Miroslav Janešík, Josef Štíbr,
Jindřich Maňák, Anna Kunická, Jindřiška Sedláčková, Jaromír
Sháněl, Milan Trebulák, Rudolf Vyroubal, Zdeňka Bradová, Drahomíra Tichavská, Vladimír Nosek, Božena Hradilová, Božena
Kvasnicová, Ludmila Konopková, Anna Kozáková, František
Kobliha, Alena Adamcová, Anna Hanzlíková, Dušan Bednařík,
Marie Leszková, Emilie Pelková, Leo Vrabka
Jubilantům v měsíci srpnu 2011
Emilie Rogalová, Božena Žáčková, Antonín Mrkva, Marie
Pilecká, Marie Tomaníková, Hana Stolková, Emilie Mertová,
Milena Hasilová, Kristián Jurčík, Despina Krybusová, Slavina
Šafaříková, Antonín Jurašík, Josef Varecha, František Lakomý,
Karel Merta, Jan Savický, Emilie Cserniková, Helena Vojáčková,
Soňa Karolová, Vladimír Klecker, Anna Akritidu, Marie Váňová,

Zdeňka Menzelová, Ivan Graňák, Alena Šimečková, Vladimíra
Žandovská, PhMr. Jiří Kutálek, Josef Polák, Ing. Jiří Poděbradský, Naděžda Paprskarzová, Helena Kaperová, Margita Musilová,
Marie Pennová, Marie Římanová, Ing. Jiří Mlčoušek, Jitka Šimčíková, Marie Demjanovičová, Ludmila Kalužová, Anna Jahodová,
Miloslava Huserová
Jubilantům v měsíci září 2011
Aristidis Teodoridis, Karel Strouhal, Josef Petřík, Nikoleta
Koparanidisová, Jan Pospíšil, Ing. Karel Suda, Libuše Mlčochová, Jaroslav Palůch, Lumír Kadlec, Ing. Jaroslava Hellebrandová,
Jan Mrozek, Ernest Schreier, Ludmila Blahutová, Ing. Dušan Gavenda, Ing. Jiří Hlisnikovský, Ing. Vlastimil Sedláček, Karel Venkrbec, Jiřina Martinková, Božena Nekudová, Zdeňka Orlíková,
Ludmila Cágová, Karel Blažek, Helena Kučerová, MUDr. Vlasta
Zendulková, Irena Kalašová, Veronika Tarabiková, Anna Faifková, Miroslava Tarabíková, Václav Kuřec
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38. ročník Štítu Albrechtic v Městě Albrechticích
V sobotu 25. června byl klub FK AVÍZO Město Albrechtice
pořadatelem 38. ročníku Štítu Albrechtic, setkání občanů obcí
stejného jména Albrechtice. Tohoto ročníku se zúčastnilo sedm
výprav z naší republiky z okresů Jablonec nad Nisou, Rychnova nad Kněžnou,Ústí nad Orlicí, Opavy, Nového Jičína, Karviná a Bruntálu. Poprvé jsme přivítali také výpravu družební obce
z Polska, takže hlavní program – fotbalový turnaj – měl osm
účastníků ve dvou čtyřčlenných skupinách. Hrálo se na hřištích
v Krásných Loučkách a Městě Albrechticích, kde bylo docíleno
těchto výsledků:

Finálová utkání:
O 3. místo :
Velké Albrechtice – Albrechtice nad Orlicí 1:1 (pok. Kopy 3:1)
O 1. místo:
Albrechtice u Českého Těšína – Město Albrechtice 0:0 (p.k. 4:2)

Konečné pořadí Štítu 2011:
Skupina A:
1. Albrechtice u Č. Těšína
2. Město Albrechtice
3. Velké Albrechtice
4. Albrechtice nad Orlicí
5. Albrechtice u Lanškrouna
6. Albrechtice v Jizerských horách
7. Olbrachtice
8. Lesní Albrechtice

Město Albrechtice

– Velké Albrechtice 0:0 (3:1 na p.k.)
– Albrechtice v Jizerských horách 2:1
– Olbrachtice 4:0
Velké Albrechtice
– Albrechtice v Jizer. Horách 2:1
– Olbrachtice 1:0
Albrechtice v Jizer. Horách – Olbrachtice 5:0
Tabulka skupiny A:
1. Město Albrechtice
2. Velké Albrechtice
3. Albrechtice v Jiz. h.
4. Olbrachtice

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
2
3

6:1
3:1
7:4
0:10

8
7
3
0

Při závěrečném hodnocení byli hodnoceni i nejlepší hráči:
brankář Jiří Červenka z Města Albrechtic, střelec David Hořínek
z Albrechtic nad Orlicí a hráč Jaroslav Goj z Albrechtic u Č. Těšína. Doměny všem mužstvům, hráčům a rozhodčím předávali starosta Města Albrechtic Luděk Volek, předseda FK AVÍZO
Ivan Polách a předseda Štítu Jan Škrobánek, který na závěr předal
putovní štít Albrechtic a vlajku příštímu pořadateli Lesním Albrechticím.

Skupina B:
Albrechtice u Č. Těšína

– Albrechtice n. Orlicí 0:2
– Albrecht. u Lanškrouna 4:0
– Lesní Albrechtice 5:0
Albrechtice nad Orlicí
– Albrechtice u Lanškrouna 2:3
– Lesní Albrechtice 5:1
Albrechtice u Lanškrouna – Lesní Albrechtice 3:1
Tabulka skupiny B:
1. Albrechtice u Č. Těšína
2. Albrechtice nad Orlicí
3. Albrechtice u Lanškrouna
4. Lesní Albrechtice

3
3
3
3

2
2
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
3

9:2
9:4
6:7
2:13

6
6
6
0

Velké poděkování za obětavou práci je třeba vyslovit desítkám
členů FK AVÍZO a příznivcům fotbalu, kteří nejprve připravili
vše potřebné a pak také odsloužili od pátku do něděle řadu dobrovolných hodin ke spokojenosti všech účastníků.
Uspořádání Štítu bylo podpořeno Městem Město Albrechtice, dík patří starostovi Luďku Volkovi a místostarostce Ing. Jitce
Hanusové, kteří pomohli zajistit dostatek finančních prostředků
z Fondu Euroregionu a také pomohli při jednání o účasti polského družstva.
Nemalé poděkování patří i místním firmám za podpoření celé
akce, zvláště pak řediteli podniku Bellama Jiřímu Čížkovi, vedení Střední školy zemědělství a služeb za poskytnutí ubytování
a stravování všech výprav, R. Královi za reklamní zajištění celé
akce a mnoha dalším.
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Placená reklama
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Placená reklama
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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

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
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Po
8.00 – 15.00

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

Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 14.00

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

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 14.30
Interní amb.
Út
12.30 – 14.30
St
8.00 – 12.00

12.30 – 14.30

Ordinační doba praktických lékařů:
Knihovna
Pondělí
13.00 - 17.30
Úterý
10.00 - 12.30 13.00 - 16.00
Čtvrtek
13.00 - 17.30
Pátek
10.00 - 12.30 13.00 - 15.00
Telefon 554 652 637
knihovna.malce@spcnet.cz
Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8.00 - 12.00
Sobota
8.00 - 10.00
Telefon 554 653 065
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

MUDr. Hana Jelínková
Tel. 554 652 206
Pondělí 12.30 – 15.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
13.00 - 17.00

Pátek

7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
10.00 - 12.00

16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti

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

13.30 - 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 Vachová

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
Pátek
7.30 – 11.00

13.00 – 14.30 kojenecká poradna

Ortopedická ambulance
MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
Uzávěrka příštího čísla 31. 5. 2011.
Vydává Město Město Albrechtice. Odpovědný redaktor Dagmar Horáková tel. 554 652 637, e-mail: knihovna.malce@spcnet.cz.
Jazykový redaktor Zdenka Šlagorová, člen redakční rady Ing. Jitka Hanusová tel. 777 781 901, mistostarosta@mesto-albrechtice.cz.
Náklad 1400 ks. Neprodejné. Sazba, tisk: RETIS GROUP s.r.o., Nádražní 2, Krnov, www.retisgroup.cz.
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