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Vážení spoluobčané,
je před námi období Vánoc o do konce roku nám už mnoho
času nezbývá, a tak nastal čas bilancování. Rok 2011 je prvním
rokem čtyřletého funkčního období staronového vedení města
a tím i prvním rokem nově zvoleného zastupitelstva města.
Rok nám začal ve znamení velkých investičních akcí, které
jsou již dnes úspěšně dokončené a myslím, že každý občan v našem městě musel tyto změny zaznamenat.
Za největší přínos pro Vás občany považujeme výstavbu nového sběrného dvora na Hašlerově ulici, který splňuje veškeré standarty a normy na třídění a separaci odpadů. Provoz byl zahájen
15.9.2011 a nezaznamenali jsme snad ani jediný negativní ohlas.
Celkové náklady přesáhly hranici 20 mil. Kč.
Druhou významnou investiční akcí je nepřehlédnutelná atypická rozhledna, která se tyčí jako dominanta Albrechtic na Hraničním vrchu. Každý, kdo již rozhlednu navštívil, musí uznat, že
výhledy na okolí jsou nádherné a jeden z nejhezčích pohledů je
na naše město. Výška rozhledny v úrovni pochůzné lávky je 24 m
a vede na ni 149 schodů. Rozhledna vznikla ze dvou ocelových
telekomunikačních věží, když došlo k jejich propojení ocelovou
lávkou o délce 16,5 m. Stavba dále zahrnuje také realizaci tří odpočinkových posezení. Hlavním problémem bylo získání finančních prostředků a pochopení u všech zastupitelů města. Výstavba
rozhledny je součástí společného česko-polského projektu s názvem Slezsko bez hranic – rozhledny a vyhlídková místa, jehož
cílem je rozšíření nabídky cestovního ruchu v příhraniční oblasti. Financován je z Operačního programu příhraniční spolupráce
ČR –PL 2007-2013, díky němuž byla získána 90 % dotace.

V naší oblasti tak vznikly tři nové turistické cíle: 1. Úprava anténních věží na rozhlednu ve Městě Albrechticích, 2. Rekonstrukce „Vodní věže“ v Białe, 3. Přestavba a rozšíření stávajícího hospodářského objektu v obci Glogowek na astronomickou observatoř
se stálou historickou expozicí města a kláštera.
Slavnostní otevření proběhlo 4. října t.r. a během několika
prvních týdnů vystoupalo na rozhlednu dle odhadů okolo 2.000
návštěvníků, což jen podtrhuje úspěšnost projektu, který zpočátku někteří odsuzovali a nešetřili mírou kritiky zejména na vedení
města.
Dále byl dokončen chodník na ulici Nemocniční, jehož součástí jsou dva nasvětlené přechody a tím byla patřičně zvýšena
bezpečnost našich občanů. Přínos tohoto chodníku ocenili nejvíce obyvatelé ulic K. Čapka, P. Nováka a Nemocniční. Dále proběhly rozsáhlé generální rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí ČSA a na Nádražní ulici, na ulici Boženy Němcové bylo
vybudováno úplně nové veřejné osvětlení.
Myslím si, že ten, kdo chce, vidí, kam se naše město za posledních pár let posunulo a co nového se zde vybudovalo a zlepšilo.
Bohužel, rozpočet města však není nafukovací a nemůžeme vyhovět vždy všem a hned. To prostě nelze.
Závěrem bych chtěl všem popřát hodně klidu a pohody v době
vánoční a ať do nového roku 2012 všichni vykročíme zdraví, spokojení a splní se nám všechna přání.
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Luděk Volek,
starosta

Informace ze zastupitelstva města
Výběr z programu:
Na 7. zasedání zastupitelstva města dne 22. června 2011 bylo
projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- programové prohlášení Zastupitelstva města Město Albrechtice na volební období 2010 – 2014
- finanční dar ve výši 40.000,- Kč pro TJ Město Albrechtice
na vydání Almanachu
- smlouvu o dílo na provedení entomologického výzkumu
v zámeckém parku Linhartovy
- smlouvu na zajištění ornitologického průzkumu pro potřeby revitalizace zámeckého parku v Linhartovech
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturní památky měšťanského domu
č. p. 21 ve Městě Albrechticích
- smlouvu o dílo na zhotovení výměny 25ks kastlových oken,
jednoho okna schodiště a restaurátorské práce na vstupních
dveřích historické budovy na náměstí ČSA 22. Cena včetně
DPH 793.217,- Kč

-

-

-

Na 8. zasedání zastupitelstva dne 21.září 2011 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Město Albrechtice
pro FK AVÍZO, Osoblažská 1, Město Albrechtice, ve výši
135 000,- Kč na rekonstrukci hrací plochy s instalací umělého
zavlažování
- smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
stavební úpravy kuchyně ZŠ Město Albrechtice, ve stupni realizační dokumentace pro provedení stavby

-

smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PL. Maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů z 9 635,- €.
smlouvu o dílo na realizaci stavební akce II. Etapa rekonstrukce střechy historické budovy, nám. ČSA 21/22 částkou
1.214.971,- Kč bez DPH
přijetí dotace poskytnuté z Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši 290 000,- Kč na realizaci stavební akce
II. Etapa rekonstrukce střechy historické budovy
smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Operačního
programu životní prostředí a komunikace se SFŽP až do akceptace žádosti k záměru: „Snížení imisní zátěže z dopravy
ve Městě Albrechtice“
mandátní smlouvu na Poradenské a konzultační služby –
Administrace projektu „Stavební úpravy a modernizace
ZŠ Město Albrechtice - kuchyně a jídelna“
mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce zadávané v souladu s metodickými pokyny pro
zadávání veřejných zakázek a podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice - kuchyně
a jídelna“
smlouvu o dílo na realizace výsadby 28 ks stromů Aesculus
carnea Bruotii 16/18
smlouvu o dílo na akci: „Územní plán Město Albrechtice“
za celkovou cenu 780.000,- Kč bez DPH
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Otevření sběrného dvora.
Konečně se občané Města Albrechtic dočkali. Dne 15. září 2011
byl vedením města otevřen a uveden do provozu sběrný dvůr.
Sběrný dvůr se nachází po pravé straně u hlavní komunikace
směrem na Třemešnou. Občané na území města Město Albrechtice tak mají možnost se zbavit nepotřebných věcí jejich odevzdáním ve sběrném dvoře. Jedná se např. o nábytek, drobnou suť ze
stavebních prací, větve, elektrospotřebiče, koberce, pneumatiky,
ale i nebezpečné látky, jako jsou oleje, baterie, výbojky, zářivky,
úsporné žárovky, barvy, ředidla a podobně. Už nemusí vymýšlet,
jak se těchto věcí nelegálně zbavit jejich odložením do příkopy
u cesty nebo v remízku a svým neuváženým chováním zbytečně
znečišťovat přírodu, jak to zatím mnozí dělali. Stačí dojet do sběrného dvora a pracovníkům odevzdat odpad. Za odevzdaný odpad
se nevybírá žádný poplatek. Taktéž město předpokládá, že zmizí
i odpad od popelnic a kontejnerů, který zde někteří lidé volně nechávají, protože se už nevejde do popelnicových nádob. Jedná se
o pytle se starými hadry, nábytek, pneumatiky, papír apod.
Znovu apeluji na občany, aby odpad z domácností třídili.
Důvodem je, že papír, plasty a sklo budou odváženy do sběrného dvora. Tam bude dovezený materiál tříděn - u plastů na bílý
a barevný, papír na novinový, kartón a ostatní. Takto vytříděné
odpady lze pak výhodně prodat a tím snížit náklady na likvidaci
odpadů v obci. Každý z občanů si musí uvědomit, že tříděním
odpadů se sníží náklady na odvoz tuhého komunálního odpadu
a to se pak projeví na výši vybíraného místního poplatku za svoz
TKO.
Závěrem chci upozornit, že sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické osoby žijící na území obce Město Albrechtice a prozatím nelze přebírat odpad od občanů z okolních obcí a právnických osob.

Ke sběrnému dvoru máme ještě jednu „dobrou zprávu“. Žádost
o dotaci na výstavbu kompostárny, kterou podalo naše město
Státnímu fondu životního prostředí, byla úspěšná. Její výstavbou
a uvedením do provozu bude dořešena otázka likvidace bioodpadu (zeleň, tráva, bioodpad z domácností) v obci. Kompostárna
bude stát hned vedle sběrného dvora. Společně budou propojeny
a budou tak tvořit jeden provozní komplex.
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Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Chodník dokončen
Dne 10.10.2011 byla dodavatelem KARETA s.r.o., Bruntál
předána městu dokončená stavba chodníku na ul.Nemocniční
a Krnovská v Městě Albrechticích. K tomu pár technických údajů. Chodník na ul. Nemocniční má délku 131 m a na Krnovské
31 m. Je ze zámkové dlažby s obrubníky a šířkou chodníku 2 m.
Součástí chodníků jsou přechody pro chodce. Jeden je umístěn
na ul. Nemocniční naproti domova s byty pro důchodce a druhý
na ul. Krnovské. Oba přechody jsou opatřeny svislým a vodorovným dopravním značením a z bezpečnostních důvodů jsou nasvětleny. Celkové náklady na výstavbu činí 791.599,- Kč včetně
DPH. Dokončení chodníků přivítali především občané bydlící
na ul. K. Čapka a P. Nováka, kterým umožnil bezpečnější přechod přes frekventovanou silnici I/57 do centra obce.
Ing. Hynek Vavera, tajemník

Mezinárodní spolupráce v roce 2011
7. května proběhlo v Komprachticích společné přátelské setkání a navázání vzájemné spolupráce mezi hasičskými sbory. Spolupráce hasičů se v letošním roce dále rozvíjela na soutěžním setkání dne 18. června v rámci Memoriálu Petra Šolce. Další setkání se
uskuteční v listopadu tohoto roku.
V sobotu 21. května jsme uspořádali poznávací zájezd pro naše
družební město Komprachtice z Polské republiky. První zastávka byla v Karlové Studánce, poté jsme pokračovali do Bruntálu,
kde jsme navštívili zámek Bruntál. Zájezd byl ukončen výšlapem
na známý Uhlířský vrch.
19. června naše město bylo pozváno partnerskou obcí Komprachtice do polského města Nysa. Nysu mnozí z nás znají pouze
jako místo nákupů, nám však byla představena její bohatá historie.
Součástí poznávacího zájezdu byla návštěva dvou vodních elektráren. Velkou zajímavostí byla návštěva vojenského opevnění.
27. srpna jsme byli pozváni do polského městečka Krasiejow
s Jura Parkem. Zde se nachází 1,5 km dlouhá trasa procházející
unikátní Jurskou scenérií, asi 250 modelů dinosaurů v životní velikosti, téměř 70 druhů prehistorických zvířat.
24. září jsme polské přátele pozvali na prohlídku hradu Bouzov. Určitě zajímavým místem byla návštěva městečka Loštice,
kde se vyrábí všem známé olomoucké tvarůžky. Krásnou tečkou
na závěr byla návštěva Javoříčských jeskyní.
V pátek 21. října jsme naše přátele z Komprachtic pozvali
na naši novou rozhlednu na Hraničním vrchu a do areálu sběrného dvora.
Tak jak tradičně každým rokem bude naše družba ukončena
společným kulturním setkáním v měsíci listopadu u našich přátel
v Komprachticích.
Naše město má také velice dobrou spolupráci s partnerským
městem Biala v Polské republice. Jedná se o kulturní a společen-

ské akce. V měsíci květnu proběhl společný projekt podporovaný
Euroregionem Praděd přehlídka dechových hudeb pod názvem
„Na společnou notu“. U nás akce proběhla v sobotu 14. května
a v neděli probíhala v Bialej. Také jsme byli partnerem v projektu „Léto bez hranic“. V rámci tohoto projektu jsme se setkávali
po celé léto na společných akcích. 26. června se naše družstvo
utkalo v klání ve sportovnězábavných hrách. V srpnu proběhl netradiční závod ručně poháněných drezin.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří mi s mezinárodní spoluprací pomáhají a ve svém volném čase se účastní těchto setkání.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka
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Kultura a sport v česko – polském pohraničí
V návaznosti na dosud realizované projekty spojené s kulturou a sportem v rámci mezinárodní spolupráce s obcí Biala vznikla také potřeba uskutečnit vánoční setkání na náměstí. Projekt je
realizován městem Město Albrechtice ve spolupráci s partnerem
projektu, Střediskem kultury, sportu, turistiky a rekreace v obci
Biala. Jeho úkolem je přiblížit obyvatelům partnerských obcí
dlouholetou tradici spojenou s vánočními zvyky, ukázkou vánoč-

ních tradic, kulinářských výrobků, řemesel a zvyků spojených
s tímto svátečním obdobím. Adventní setkání se uskuteční dne
2. prosince 2011 na náměstí v Městě Albrechticích od 13:00 hod.
Po celé odpoledne bude zajištěn doprovodný program a občerstvení.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
Práce na střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb Albrechticka finišují.
Je dokončena 1. verze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka(dále SPRSS).
Byla dokončena analytická část,
která obsahovala:
Dotazníková šetření pro:
- veřejnost
- seniory
- zdravotně postižené
- děti, mládež
- poskytovatele sociálních služeb
- obce
- odbornou veřejnost

Pracovní skupina rodina, děti, mládež, etnické skupiny,
osoby bez přístřeší, osoby v nouzi a jiné na základě výstupů analytické části naplánovala:
Priorita

2. Zajistit socilání služby pro
rodiny s dětmi

SWOT analýzy zaměřené na:
- proces realizace plánování sociálních služeb
- poskytování stávajících sociálních služeb 2x

Opatření

1.1 Klubovna registrovaná jako
nizkoprahové zařízení pro
děti a mládež
1. Zajistit sociální služby pro rizikovou skupinu dětí a mládeže
1.2 Streetwork - terénní forma
nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež
2.1 Udržitelnost sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi v nepříznivé sociální
situaci - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
2.2 Udržitelnost sociální služby
raná péče pro rodiny s dítětem se specifickými potřebami, poskytovatel SLEZSKÁ
DIAKONIE

Dále byly naplánovány průřezové priority, které jsou důležité
pro celý proces.
Priorita

Opatření

Ráda bych vás touto formou seznámila s prioritami naplánovanými v 1. SPRSS Albrechicka.

1. Zlepšit informovanost o nabíd- 1.1 Zajištění informovanosti
ce sociálních služeb
občanů v rámci jednotlivých
obcí

Pracovní skupina senioři, osoby se zdravotním postižením
a osoby pečující o osobu blízkou na základě výstupů analytické
části naplánovala:

2. Rozvíjet kvalitu sociálních
služeb

2.1 Rozvoj kvality stávajících
i nově vzniklých sociálních
služeb

3. Zajistit specializované poradenství

3.1 Poskytování základního a odborného poradenství

Priorita
1. Posílit a rozšířit kapacitu
terénních služeb
2. Zřídit pobytové zařízení pro
seniory

Opatření
1.1 Udržení kapacity pečovatelské služby
1.2 Rozšíření časové a místní dostupnosti pečovatelské služby
2.1 Zřízení domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem

3.1 Udržení kapacity služby chráněné bydlení
3. Udržet stávající služby Harmonie, př.org
3.2.Udržení kapacity sociálně
terapeutických dílen
4. Transformace služeb Harmonie, př.org

4.1 Vznik chráněného bydlení

Do konce roku 2011 proběhne připomínkové řízení SPRSS,
v průběhu měsíce ledna 2012 budou připomínky zapracovány,
v období února – března 2012 bude SPRSS schvalován na zastupitelstvech obcí Albrechticka.
Do konce měsíce června 2012 bude vydána tištěná verze 1. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechicka. Celý průběh tohoto procesu můžete sledovat na www.mesto-albrechtice.cz.
Sepsáním SPRSS práce nekončí, aby byly naplánované priority
splněny, čeká nás spousta práce.
Poděkování patří všem, kteří se na tvorbě 1. střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb podíleli.
Přeji všem krásné prožití svátků vánočních, v příštím roce
hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru
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Změny v činnosti sociálního odboru
S účinností od 1.1.2012 má vstoupit v platnost novelizace zákona o hmotné nouzi. V době, kdy píši tento článek, zákon nebyl
schválen, ale dle vyjádření MPSV nic nebrání, aby zákon vstoupil v platnost. Pro klienty hmotné nouze dochází k velké změně.
Na Městském úřadě v Městě Albrechticích bude ukončena výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi a jejich výplata bude od 1.1.2012
probíhat na úřadu práce.

10. Zabývat se problematikou národnostních menšin, etnik
a multikulturismu.
11. Zabývat se problematikou sociálního vyloučení z důvodu
zdravotního postižení a stáří na území obce.
12. Vyhledávat klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí.
13. Zajišťovat zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.
14. Zajišťovat koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci.
15. Zajišťovat sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižené, rodiny v dětmi, cizince, osoby v hmotné
nouzi a seniory.
16. Zajišťovat terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života v obci.
17. Zajišťovat aktivizační služby pro cílové skupiny: zdravotně
postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi
a seniory.
18. Na dožádání provádět šetření různých aspektů životní situace klientů.
19. Vykonávat funkci opatrovníka.

Na MěÚ zůstanou sociální pracovníci,jejichž pracovní náplní
bude:
1. Vytvářet koncepční materiály (metodické a analytické) pro
sociální práci v obci a sociální či související služby.
2. Realizovat proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování.
3. Podporovat (finančně, metodicky, aj.) sociální práci v obci
a sociální či jiné související služby.
4. Vytvářet koncepci pro-rodinné politiky obce.
5. Spolupracovat s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
6. Sledovat účelnost prostředků vynaložených na sociální práci v obci.
7. Realizovat pro-rodinnou politiku v obci.
8. Realizovat protidrogovou politiku v obci.
9. Zabývat se problematikou rizikového chování a trestné činnosti.

Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru

SBĚRNÝ DVŮR - Ulice Hašlerova
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

Telefonní kontakt: 777 781 195
Informace o odpadech, které je možno odevzdat, podají vyškolení pracovníci sběrného dvora

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

Iveta Adámková,
odbor životního prostředí

Nejen divákům kabelové televize.
Dne 11. listopadu 2011 bude ukončeno pozemní vysílání analogových programů v normě PAL
z vysílačů Ostrava, Praděd i Lysá Hora. Pro diváky kabelové
televize, kteří mají staré televizory, se nic nemění a nemusí si
žádné nové televizory nebo SET-TOP-BOXy kupovat. Musíme
smeknout před techniky německé firmy Telefunken, kteří tento
standard (PAL), jejž používala téměř polovina planety, stanovili
již v roce 1967. V souvislosti s ukončením analogového vysílání
dojde ještě k přeladění vysílačů multiplexu 3 z 51. na 48. kanál,
což se dotkne všech uživatelů, kteří jej přijímají pomocí klasické televizní antény. Uživatelé kabelové televize si nic přelaďovat
nemusí, přeladění provedeme my na přijímačích v hlavní stanici.
V říjnu byl zařazen do programové nabídky TKR československý filmový kanál CS Film, který dopoledne vysílá pro děti s názvem CS Mini. Od listopadu 2011 začíná běžet jednoroční lhůta,
ve které obě komerční televize – Nova a Prima – hodlají spustit
další celoplošný televizní kanál. Předběžně se počítá s názvy Prima Family a Kanál 5. Od 1. října 2011 se ujal své funkce nový
generální ředitel České televize, který má v plánu rozšířit stáva-

jící nabídku ČT o pátý kanál s názvem ČT3. Je tedy možné, že
do roka budeme mít v nabídce další 3 nové televizní programy. Ať
bude jejich programová skladba jakákoliv, výsledkem bude více
filmů a televizních pořadů americké produkce.
V posledních měsících začali výrobci nabízet kabelovým operátorům také konvertory, které stávající analogový signál převedou na digitální. Ukazuje se, že při průchodu rozvodem TKR se
kvalita digitálního signálu nezhoršuje. Očekáváme, že se vylepší
jeden parametr digitálního signálu, a to chybovost. Ta je způsobena vzájemným rušením vysílačů, které dočasně vysílají na stejných frekvencích. Citlivost tunerů v televizorech je rozdílná.
Drtivá většina televizorů má od výrobce kvalitní tuner, který si
s běžnou úrovní chybovosti bez problému poradí. Existují však
televizory, které na tento signál reagují kostičkováním. Jsme zvědaví, jak se s tím České radiokomunikace poperou.
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Bc. Vladislav Hlaváček,
odbor sdělovacích prostředků a IT

Transformace Harmonie pokračuje
V roce 2010 došlo k připojení organizace Krajánek Město Albrechtice k Harmonii Krnov, čímž pokračuje transformace zařízení pro zdravotně postižené spoluobčany v oblasti Města Albrechtic a Krnova. Již dříve byl k Harmonii připojen ústav z Jindřichova a jeho dočasným domovem se stala budova Slezské univerzity v Krnově. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, je
řízena Moravskoslezským krajem a zprostředkovává tyto služby:
-

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 85,
Krnov
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Za Drahou 3,
Krnov
Domov pro osoby se zdravotním postižením, B. Smetany 35,
Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Petra Bezruče 4, Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 26, Město Albrechtice
Chráněné bydlení Krajánek, Krnovská 1, Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Opavská 40, Krnov
Sociálně terapeutické dílny, Míru 7, Město Albrechtice
Sociálně terapeutické dílny, Opavská 40, Krnov

stavby. Proto jsme velmi rádi, že nám vyšlo vstříc Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a uvolnilo nám k přechodnému pobytu
část budovy Nemocnice v Městě Albrechticích. Do nových prozatímních prostor by se měli uživatelé a zaměstnanci Domova
v Městě Albrechticích přestěhovat v říjnu 2011.
Budeme rádi, když se tato informace dostane hlavně ke všem
občanům Města Albrechtic a okolí. Naši klienti jsou součástí
města a vzájemné dobré soužití je již dlouho pravidlem. Proto vás
o této nové situaci včas informujeme a budeme rádi, když naše
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Někdy stačí jen pochopení a úsměv, vždyť všichni si zasloužíme žít plnohodnotný a spokojený život.

Transformace Krajánku v Městě Albrechticích probíhá ve dvou
etapách. V 1. etapě byla provedena rekonstrukce nemocniční vily
v Městě Albrechticích, kde nyní žije 11 uživatelů.
V současné době by v rámci 2. etapy mělo dojít k rekonstrukci
budovy na ul. B. Smetany 35. Zde budou vybudovány 4 nové byty
pro 16 uživatelů a sociálně terapeutické dílny, které budou využívat zdravotně postižení lidé z Města Albrechtic, Krnova a okolí.
Přestavba budovy by měla začít v lednu 2012 a v lednu 2013 by
měla být celá zrekonstruovaná budova předána k novému využití. Tato rekonstrukce bude financována z evropského fondu pro
regionální rozvoj ROP.
V současné době je však potřeba budovu bývalého ÚSP, později Krajánku v Městě Albrechticích, uvolnit a předat zhotoviteli

Klub důchodců v Městě Albrechticích
V roce 2005 založilo pět členek Klub důchodců v Městě Albrechticích. Za šestileté období se klub rozrostl o 83 členů. Každoroční program láká do klubu důchodců stále nové členy. Činnost klubu důchodců výrazně podporuje také město Město Albrechtice. Díky pravidelné finanční podpoře je klubová činnost
velmi pestrá.
V rámci projektu Senior 2011 jsme se v červenci vydali do Rožnova pod Radhoštěm. Areál Dřevěného městečka v Rožnově,
včetně ukázek rukodělných prací a původního zařízení beskydských chalup si prohlédlo 51 účastníků zájezdu. Mohli porovnat
způsob obživy a zaměstnání v minulém století se svou osobní
zkušeností. Při výstupu na horu Radhošť nám počasí nepřálo,
velmi pršelo a horu zahalila mlha. Proto jsme se jen krátce prošli
kolem jednotlivých dřevěných hotelů.
V měsíci září jsme pak podnikli cestu do Kunína spojenou
s prohlídkou zámku a zámeckého parku. Navštívili jsme Muzeum
Jana Amose Komenského ve Fulneku, kde jsme mohli zavzpomínat i na vlastní školní léta. Svou krásou nás udivilo i město Nový
Jičín, kde se v bezprostřední blízkosti opraveného náměstí nachází Muzeum klobouků v Novém Jičíně. Někteří z 45 účastníků si
vyzkoušeli řadu modelů klobouků.
K činnosti klubu důchodců patří pravidelná setkání v klubovně, oslava Dne žen, vánoční posezení, společná návštěva divadla
a koncertů, společné procházky blízkým okolím města, návštěva
Dnů květů v polském Otmuchowě.
Květoslava Vondráková
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Mgr. Miloslav Juráň

Co dělají zahrádkáři?
V době uzávěrky tohoto vydání finišovali se sklizní pozdního
ovoce a zeleniny, s rytím zahrádek a s jejich úklidem před přicházející zimou. Ti, co jsou navíc členy ZO ČZS, se pokusili rekapitulovat svou činnost.
1/ Proběhla soutěž „O nejhezčí okno, balkon“. Hodnotící komisi tvořili členové výboru ZO, paní ing. Jitka Hanusová
za městský úřad a po odborné stránce spolupracovala paní
Kateřina Vrbová. Počátkem července a na konci srpna objeli členové komise město a hodnotili květinovou výzdobu
oken a balkonů. Při druhé prohlídce byly zajímavé objekty
fotografovány a snímky pomohly komisi při sjednocování
stanovisek. Rozhodování bylo velmi obtížné, a proto komise
rozhodla, že ocení místo tří pět majitelů. Poukázkou na zboží v hodnotě 400,- Kč byla oceněna paní Ledererová, Lednická, Pořízková, Vávrová a Zikmundovi. Celá řada dalších
občanů měla rovněž pěkná okna a balkony a komise konstatovala, že estetika převážné většiny obydlí je na dobré úrovni. Některé balkony v domech na Nádražní ulici rozkvetly
bohužel až po uzávěrce soutěže, jiným ubralo na kráse prádlo vlající v pozadí. Celkové hodnocení soutěže je kladné
a v příštím roce si chceme všímat předzahrádek.
2/ Ve dnech 20. a 21. září se uskutečnila výstava zahrádkářských výpěstků. ZO ČZS ji zorganizovala ve spolupráci
s městským úřadem a SŠZS. Svými výpěstky se pochlubili
manželé Tomíčkovi, Mroščákovi, Ledererovi, pan B. Šimečka, B. Zahradník, Chovaniok st., ing. Jiřík, paní Vondráko-

vá, Lošťáková, Horňáková, Hančilová, Pečivová, Platošová
a V. Zahradníková.
Při zahájení výstavy byly předány ceny vítězům soutěže
„O nejhezčí okno, balkon“.
Vystavené exponáty si přišlo prohlédnout 72 dospělých návštěvníků, 54 dětí z mateřské školy s ředitelkou D. Lapuníkovou
a učitelkami Měrkovou a Blažkovou, 68 dětí z nižšího stupně základní školy a jejich učitelky Vopelková, Hlaváčková, Grčková
a Kynická a také dvě třídy žáků oboru zahradník ze SŠZS s vedoucími ing. Škrobem a K. Vrbovou.
Výbor ZO ČZS srdečně děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu výstavy, jmenovitě:
- paní Kateřině Vrbové a jejím žákům za aranžování výstavy
a výzdobu výstavní místnosti
- paní ing. Jitce Hanusové za aktivní přístup a pomoc
- panu V. Hlaváčkovi za pořízení fotodokumentace
- zvláště pak panu Z. Ledererovi, který obětavě pomáhal při
přípravě výstavy i při její likvidaci
Třebaže byl průběh výstavy zdařilý, mrzí nás, že se jí nezúčastnilo více vystavovatelů. Jsme přesvědčeni, že v našem městě
je početná skupina úspěšných pěstitelů a věříme, že v příštím roce
bude účast větší. Věříme také, že si někteří další občané najdou
cestu do naší prozatím malé rodiny členů – zahrádkářů.
Výbor ZO ČZS M. Albrechtice

Činnost Klubu důchodců v Hynčicích v roce 2011
Letos v září jsme uskutečnili zájezd na zámek v Hradci nad
Moravicí. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den jako stvořený na procházku zámeckým parkem. Průvodkyně nás provedla
interiérem zámku, seznámila nás s jeho historií a přestavbami.
V Hradci opakovaně pobývali a komponovali skladatelé Ludwig
van Beethoven a Ferenc Liszt. Dodnes se tam uschovávají hudební nástroje, kterých se tito velikáni dotýkali.
Po občerstvení v místní restauraci jsme se vydali do Arboreta
v Novém Dvoře, kde právě probíhá rekonstrukce. Chaotická pro-

hlídka areálu a nedostatečný popis exponátů v parku nám však
náladu nezkazily.
V klubu se scházíme jednou měsíčně, předáváme si kuchařské
recepty a pěstitelské zkušenosti. Na říjnovém setkání nám lektorka ukázala, jak správně uvázat kytku a vyrobit adventní věnec.
Děkujeme zastupitelům města, že díky grantu můžeme v naší
činnosti pokračovat.
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Klub důchodců v Hynčicích

Hasiči radí – topná sezóna se blíží
Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní i nebezpečí vzniku
požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel v roce 2008 vzniklo 102 požárů, v roce 2009 to bylo již
145 požárů a v roce 2010 132 požárů.
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem
uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravidelné čistění komínů
a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky - kominíky!
A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv obnáší? Dle nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nebylo účinnosti 1. ledna 2011 je povinností
majitele nemovitosti zajistit čištění spalinové cesty, kontrolu spalinové cesty, a to ve lhůtách stanovených následující tabulkou.
Dále se provádí revize spalinové cesty odborně způsobilou
osobou např. před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou nebo novou instalací nového spotřebiče (např. kotle), nebo
hodláte-li změnit druh paliva.
O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty
vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, která je důležitá
nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.

A co když dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte
na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste
vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína, nikdy však nejednejte riskantně.
Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!!
Ing. Antonín Ušela
HZS MSK ÚO Bruntál, oddělení prevence
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

3x

1x

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Pevné
Celoroční
provoz

Čištění spalinové cesty

nad 50 kW

Kapalné

Plynné

Sezónní
provoz

3x

2x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí
a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
65. výročí vzniku TJ a MS
V tomto roce slaví dvě významné společenské organizace našeho města 65. výročí svého vzniku. TJ vydala k tomuto výročí Almanach, který budoucí generaci zmapoval vývojovou řadu
sportu v tomto městě, která by pravděpodobně jinak byla zapomenuta. 21. května jsme v přírodním prostředí chaty Anna, při
dnes již tradičním pasování na Albrechtického puchýře, oslavili
toto výročí skromně, sportovně a důstojně.
MS Oldřich své výročí oslavil 13. srpna v prostorách jídelny zemědělské školy. Slavnostní fanfáry trubačů, výstava historických
fotografií – to vše vytvářelo slavnostní atmosféru pro všechny
zúčastněné.

Co však těmto dvěma významným oslavám scházelo? Z našeho pohledu je to naprosto neuvěřitelné, ale je to tak. Nejvyšší
představitelé naší obce, a to i přes písemné i ústní pozvání, tyto
akce naprosto ignorovali. Tím nám výrazně dali najevo, jaký je
jejich vztah k společenským organizacím, které se nejen v poslední době, ale po celých 65 let snažily v tomto městě vytvářet
určitou společenskou atmosféru a výrazně se v minulosti podílely
na výstavbě tohoto města v akci Z.
Představitelé města svou nepřítomností jasně ukázali, že jejich
priorita je úplně někde jinde, a to je pro obě naše společenské organizace velmi smutné zjištění.
Ing. Karel Handlíř
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“
Pomalu se blíží závěr turistické sezóny v tomto roce, a tak turistický oddíl může navázat na hodnocení práce za první pololetí, se kterým jsme seznámili albrechtickou veřejnost ve zprávě
z 27.5.2011. Do druhého pololetí jsme vstoupili 7. Akcí – Pochodem Petra Šolce - již tradiční hřebenovkou Heřmanovice - Solná
Hora – Kraví Hora – Dubí - M.Albrechtice v délce 21 km. V nejistém počasí se zúčastnilo 48 turistů. Trasa je nám již dobře známá,
ale letos nás dokonale prověřilo počasí. Celou třetinu trasy jsme
šli ve velmi silném dešti až na Kraví horu, kde jsme pod vyhlídkou opět tradičně posvačili, trochu oschli a museli se rozhodnout
jak dál. Počasí se nelepšilo, a tak třetina turistů pochod přerušila a nechala se odvézt do M.Albrechtic. Zbývajícím přálo štěstí,
déšť ustal a dokonce v závěru trasy zasvítilo i sluníčko. O to pak
víc chutnal i guláš v restauraci u Vlasty. 8. Akce: Dlouhé Stráně - Videlský kříž - Vidly, jednalo se o mimořádný výšlap díky
krásnému počasí, pěkné trase-10,5 km a prohlídce PVE-Dlouhé
stráně-technického unikátu v ČR. Pro mimořádný zájem byla
akce zopakována s týdenním posunem, opět s krásným počasím.
Celková účast byla 94 turistů. 9. Akce: Zlaté hory - speleoterapie
- Táborské skály - Dolní Údolí. Pro nepříznivé počasí v týdnu
před akcí se na náročnou trasu Táborských skal vydala skupina
15 nejzdatnějších turistů, ostatní si zopakovali již známou cestu
na Zlatorudné mlýny-Ztracené štoly a kolem říčky Olešnice zpět
do Z.Hor. Ve Z.Horách jsme měli možnost zhlédnout defilé gardy a vojáků v dobových krojích, kteří se chystali na reprodukci
bitvy pod Sv. Rochem. Účast 44 tur., délka trasy 7,5 km. 10. Akce:
Rešovské vodopády - Sovinec - Jiříkov. Krásná, ale mimořádně náročná trasa. Na vodopády jsme absolvovali příkré klesání
a rovněž to samé stoupání při cestě zpět v délce 3,2 km. Dál následovala přiměřená vycházka na hrad Sovinec – 9,3 km, ovšem
ztížená rozsáhlými polomy po vichřici, které ještě nebyly odklizeny, a tak jsme je museli zdolávat všemi možnými i nemožnými
způsoby. Nejhorší bylo stoupání k hradu z Valšovského dolu. Klima se dalo přirovnat k sauně, a tak pot se počítal na litry. Na Sovinci jsme se pokochali krásou tohoto pamětníka dávných časů
a posilněni a odpočati jsme se vydali do Křížkova na autobus. Jen
jsme dosedli, přišla doslova průtrž mračen. V ní jsme přejeli 2 km
do Jiříkova na Halouzkovu galerii. Déšť slábnul, až ustal, takže
jsme si mohli prohlédnout i exponáty umístěné na volném prostranství. V Albrechticích nás opět vítalo sluníčko, i když jsme
přijeli s hodinovým spožděním. Účast 51 tur., 13,5 km.
11. Akce: Ovčárna - Petrovy kameny - Velký Kotel - Karlov
- M.Morávka – mimořádně vydařená vycházka , krásné počasí,
dokonalé výhledy i přiměřená náročnost. Účast 49 tur., 9,5 km.
12. Akce: M.Albrechtice - Jelení rozhledna - Farma Bellama
- M.Al-ce. Výšlap byl spojený s valnou hromadou turistického
oddílu. Trasa na rozhlednu a zpět na farmu má 5 km, a dál trasa
Jelení –M.Al-ce, dalších 11 km. Celou trasu šla přibližně polovina
turistů. Účast 44 turistů. Celková délka 16 km.
13. Akce: Drakov - Medvědí vrch - Suchý vrch - Drakov.
Krásné počasí nám konečně umožnilo splnit trasu plánovanou
již z roku 2010. Díky mimořádné přípravě, materiálnímu zajištění
a odbornému vedení našich již tradičních sympatizantů, vedoucích pracovníků LČR Ing. V.Závodnému a Ing.M.Košuličovi se
jednalo o dosud nejnáročnější, ale doslova překrásnou procházku CHKO masivu Orlíku, s nepopsatelnými výhledy do širokého okolí. Naše cesta začala u Chaty pod IX dál přes Suťovisko
- Malý Orlík - Orlík - Starý Srub - Heřmanovickou chatu - Medvědí vrch - Hraniční skály - Suchý vrch až na chatu pod Suchým
vrchem. Zdolali jsme mimořádná převýšení, stoupání i klesání,
cestou i necestou, maximálně unavení, ale s nezapomenutelnými
zážitky, výhledy z oblasti kam jsme se mohli dostat jen za pomoci již zmíněných pracovníků LZ. Ušli jsme 13,5 km a hodnocení
Ing. Závodného bylo stručné: Jste opravdu dobří. I čas 5,5 hodiny

jsme splnili. Navíc jsme si odnesli i odborné poznatky o pěstování
lesa v různých nadmořských pásmech včetně historické návaznosti. Děkujeme lesákům, nemělo to chybu. Škoda, že ze 44 přihlášených turistů se zúčastnilo jen 23. Ostatní se do těchto míst
asi jen těžko podívají. Do konce roku nás ještě čekají dvě akce a to:
14. Akce: Javorník - Borůvková hora - Jánský vrch - Javorník.
A 15. Akce: Martinská vycházka na sněhu, kterou plánujeme
do oblasti zřícenin hradu Fulštejna.
I když do splnění plánu letošního roku nám chybí ještě dvě
akce, můžeme již dnes k uzávěrce Zpravodaje shrnout, že letošní rok byl mimořádně úspěšný již jen tím, že jsme původní plán
rozšířili o další 4 akce, že jsme opět překonali kilometrový limit
a celkem ušli 168 km, že nám přibylo dalších 10 členů a co je nejpodstatnější, turistika, toulky přírodou za poznáním i zdravím se
staly mnohým z nás již nutnou životní potřebou. A proto: „TURISTICE ZDAR“
Výbor turistického oddílu TJ
„Albrechtický puchýř“

Chceš-li být šťastný jeden den – najez se !
Chceš-li být šťastný jeden rok – ožeň se !
Chceš-li být šťastný celý život – dej se na turistiku !
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!!!VAROVÁNÍ!!!
Hry provozované na našich sportovištích a v oddílech
jsou návykové a způsobují zvyšování fyzické a psychické kondice!!!

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičíme od října 2011, každou středu od 17.00 hodin ve velké
tělocvičně ZŠ. Cvičení je určeno pro děti od 2 do 7 let a jejich maminky, tatínky, babičky a dědečky. Budeme si hrát, cvičit, zpívat
a tancovat.
Vezměte s sebou sportovní oblečení a dobrou náladu.
Těší se Regína, Alenka a Jana

Šachový kroužek zahájil svoji činnost
Mladí šachisté se schází každé pondělí v klubovně ZŠ od 13,30 – 15,00 hod. pod vedením hráčů šachového oddílu TJ.

Tenisový rok 2011 v Městě Albrechticích
Tenisový oddíl v Městě Albrechticích absolvoval úspěšně svou
další sezonu. Družstvo mužů, které se již tradičně zúčastňuje
okresní amatérské tenisové ligy, dosáhlo letos historicky nejlepšího výsledku, když obsadilo celkově 2. místo v soutěži. Právě v letošním roce došlo také k reorganizaci celé soutěže, když družstva
byla rozdělena na 2 kategorie – bez rozdílu věku a nad 50 let. Naše
družstvo se přihlásilo do soutěže ATL bez rozdílu věku, kde se
zúčastnilo celkem 10 družstev. S celkově 8 vítězstvími a 1 nejtěsnější porážkou 2 – 3 jsme obsadili 2. místo a zajistili si účast i pro
příští rok. Doufejme, že vzhledem k nárůstu členské základny se
přihlásí do soutěže ATL v příštím roce i další družstvo z našeho
oddílu. Letošní družstvo TO Město Albrechtice hrálo v této sestavě : Miroslav Šlor, Jiří Šíma, Jan Mízner, Zdeněk Eichler, Miloslav
Juráň, Antonín Svoboda a Jiří Hudeček. Nejvíce bodů pro družstvo získali M.Šlor a J.Šíma, dále následují J.Mízner a M.Juráň.
Tenisový oddíl děkuje všem členům tohoto družstva za vzornou
reprezentaci v letošním roce a přeje mnoho sportovních úspěchů
i v letech příštích.
Kromě mistrovských utkání oddíl tenisu pořádá každoročně na závěr tenisové sezony 4 tradiční turnaje, které jsou hojně
navštěvovány tenisovými zájemci hlavně z Města Albrechtic, ale
i nedalekého okolí. 28. srpna se uskutečnil turnaj smíšených dvojic „Apartmány Relax-cup“, kterého se zúčastnilo 9 párů a pořadí bylo následující: 1. místo K. Hazuchová – J. Kotrla, 2. místo
M. Adámková – M. Hajný ml., 3. místo manželé Galuškovi.
O týden později 3. srpna byl odehrán turnaj s největší tradicí - již 18. ročník „O pohár starosty Města Albrechtic“ mužských
čtyřher. Zúčastnilo se celkem 10 dvojic s následujícím pořadím:
1. místo otec a syn Šlorovi, 2. místo M. Juráň - A. Svoboda, 3. místo A. Mlčoušek – J. Dohnal.
Jako třetí turnaj v pořadí se uskutečnil 10. září turnaj starších
pánů ve čtyřhře „K.Kotrla-cup“, kterého se zúčastnilo 5 dvojic.
1. místo J. Kotrla – R. Václavík, 2. místo K. Kotrla – M. Hajný,
3. místo Z. Dvořák – L. Dlouhý.

Posledním z tradičních turnajů je turnaj ženských dvouher
„Lady-cup“, který se uskutečnil 17. září a zúčastnilo se 10 hráček.
1. místo L. Šlorová, 2. místo I. Gadzialová, 3. místo K. Hazuchová.
Kromě aktivních dospělých členů tenisového oddílu, jejichž
počet se letos zvýšil na 40, pracuje v oddíle velmi aktivně také tenisový kroužek dětí ze základní školy, který vede trenér Miroslav
Šlor, a tenisová přípravka pod vedením trenéra M. Galušky. Je
velmi důležité, že zájem o tenis v našem městě stále roste, protože členové tenisového oddílu se svými brigádnickými hodinami
spolupodílejí na dobrém stavu kurtů a celého tenisového areálu
nad parkem v Městě Albrechticích. Chtěli bychom pozvat do našich řad další zájemce. Přijďte si zahrát jen tak pro radost, anebo
si zasoutěžit s těmi ostatními.
Mgr. Miloslav Juráň,
předseda oddílu tenisu
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Turnaj o šachového přeborníka TJ
V sobotu 27. srpna se v hospůdce u Rybníčka uskutečnil šachový turnaj o přeborníka TJ. Hrálo se nemilosrdným švýcarským systémem na 15 min. Nový putovní pohár přeborníka
získal zaslouženě Mirek Hrbáček, před Vláďou Panem a Františkem Zlámalem. Z našich mladých nadějí se Milan Musil umístil
na 7. místě a Ondra Gebauer na 9. místě.

těže pro nedostatek hráčů, byla našemu oddílu MSŠS Ostrava nabídnuta účast v této soutěži. 11 hráčů B týmu svými podpisy potvrdilo zájem hrát tuto náročnou krajskou skupinu. Předseda TJ
dále přivítal posilu do našich řad - starousedlíka Milana Miliána,
který projevil mimořádný zájem hrát za rodné město. Přichází
k nám z Bruntálu s vysokým Elem 1855 a je u nás srdečně vítán.

Před tímto turnajem proběhla krátká schůze šachového oddílu, kterou zahájil předseda Radek Václavík. Ten představil krásný
nový putovní pohár, o který se bude hrát. Jménem všech šachistů popřál Milanu Musilovi k titulu mistra světa z Paříže v psaní
na počítači a předal mu překrásný dort. Ze zdravotních důvodů
podal rezignaci na funkci předsedy ŠO. Přislíbil, že se i nadále
bude věnovat mládeži.

Po skončení turnaje vyčerpaní šachisté pomohli Milanovi
s ochutnávkou skvělého dortu.

Předseda TJ ing. Karel Handlíř poděkoval odstupujícímu
předsedovi za dlouhodobou vynikající práci. Pak byl zvolen nový
výbor ve složení: Hrbáček Miroslav, Kučera Roman a Pan Vladimír. Prvně jmenovaný byl zvolen předsedou ŠO. Předseda TJ
krátce seznámil účastníky s přátelskými vztahy, které jsme navázali s šachovými oddíly ve Zlatých Horách a Prudniku. Bude se
jednat o vzájemnou spolupráci šachistů všech věkových kategorií.
Poněvadž Mor. Beroun a Rýmařov odmítli postup do krajské sou-

TJ M. Albrechtice : LKS Zarzewie Prudnik 4 : 4
V sobotu 24. 9. se v hospůdce u Rybníčka uskutečnil 1. historický mezinárodní přípravný zápas mezi naším A mužstvem
a LKS Zarzewie Prudnik na 8 šachovnicích. Výsledek 4 : 4 je pro
nás velmi lichotivý, neboť hráčsky byli na tom naši hosté lépe.
Po utkání se sešly oba šachové výbory, aby si ujasnily vzájemnou
spolupráci a koncepci, která se bude týkat všech věkových kategorií našich šachistů. Chceme využít toho, že oba šachové oddíly
jsou od sebe vzdáleny pouze 21 km (15 min jízdy autem). V 1. fázi
spolupráce bylo dohodnuto:
-

3 šachoví hráči z Prudniku posílí naše šachové A mužstvo
v KP.

-

2 naši dorostenci budou nominováni do vybrané tréninkové
stáže 16-ti členné skupiny mladých šachistů, kteří se zúčastní
5 turnajů (Zl. Hory 29.10. 2011, 3x v Prudniku březen 2012
a v České Vsi 7. 4. 2012).
Těchto dvoudenních turnajů se zúčastní i významní trenéři,
kteří budou mladým šachistům vysvětlovat různé varianty
koncovek atd. Milan Musil a Ondra Gebauer se mají na co
těšit.

-

pěti turnajů se zúčastní i 4 – 8 žáků, a to formou sobotních
dopoledních turnajů.

Vše se hraje pod záštitou EU pod heslem: „Staň se šachovým
mistrem.“ Děti ze šachového kroužku při ZŠ se mají nač těšit.
Mirek Hrbáček
předseda ŠO

Ing. Karel Handlíř
TJ

Co je to šachové ELO
Je to prakticky výkonnostní hodnocení šachisty. Elo národní se dá získat na turnajích, ale hlavně v mistrovských zápasech.
Každá výhra, resp. remiz nad lépe ohodnoceným hráčem získává
body, nebo naopak. Existuje ještě FIDE Elo-mezinárodní, pokud
narazíte na turnajích a v soutěžích na cizince.
Ela národní se publikují cca 3x do roka.

Veškeré informace o Elu našich hráčů, získáte na:

db.chess.cz/soutez.php
www.chess.cz
- krajský přebor - družstvo A
- krajská soutěž, skupina E - družstvo B
šachový oddíl
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Změny v TJ Město Albrechtice
Celá řada našich oddílů řešila v letošním roce změny v jednotlivých výborech. Na výborové schůzi 5. dubna oznámil odchod
z pracovních důvodů z funkce předsedy stolního tenisu Milan
Pokorný. Členové tohoto oddílu si na své schůzi do čela zvolili
Honzu Chovanioka a jednatele Gustu Santariuse. Na Výroční
členské schůzi 18. března sdělil důvody svého odchodu po čtyřletém působení stávající předseda TJ. Z důvodu pracovní nabídky ukončil svoji činnost k 9. říjnu. Na přeboru šachového oddílu
27. srpna oznámil svoji rezignaci ze zdravotních důvodů Radek
Václavík. Novým předsedou zvolili šachisté Mirka Hrbáčka spolu
s Romanem Kučerou a Vláďou Panem. Z rodinných důvodů se
s námi rozloučila Mirka Včelná (cvičení rodičů s dětmi). Její místo nahradily dvě mladé cvičitelky Alena Křištofová a Jana Mroščáková. 15. září na výborové schůzi oznámil svůj odchod ke konci roku dlouholetý předseda tenisového oddílu Milan Juráň.
I v tomto případě je připraveno doplnění výboru a volba nového

předsedy. Na valné hromadě turistického oddílu 24. září na Jelení byla řešena rezignace jednatelky Věrky Strakošové. Do výboru
byl na její funkci zvolen Pavel Měrka.
Novým předsedům a členům jednotlivých výborů přejeme
do jejich nelehké a v mnoha případech nedoceněné práce hodně
úspěchů a pohody.
Odcházejícím předsedům jednotlivých oddílů a členům výborů, kteří ve svém volném čase dlouhodobě organizovali různé
sportovní i společenské akce, včetně práce s mládeží móóóc děkujeme. Velmi si vaší činnosti na jakémkoliv stupni vážíme. Výroční členská schůze TJ v roce 2012 jistě najde způsob, jak těmto odcházejícím zasloužilým členům naší TJ výrazně poděkuje
za to, co pro albrechtický sport vykonali.
Výbor TJ

Poděkování za spolupráci
Když jsem nastoupil před 4 lety na post předsedy našeho TJ,
bylo to hlavně z důvodu výstavby školního hřiště při ZŠ. Jak to
vše dopadlo, je všeobecně známo. Celou dobu jsem se snažil, aby
TJ neslo prvky, které by se daly shrnout do věty: „Sport pro všechny.“ Jsem rád, že věková struktura našeho TJ se pohybuje od dvou
do dvaaosmdesáti let. Mojí velkou snahou bylo dokázat, že v městečku naší velikosti lze v rámci jednotlivých společenských organizací úzce spolupracovat. Nesmírně si vážím úžasné spolupráce
s MS Oldřich. Kontakty s Lesní správou v M. Albrechticích a naší
TJ jsou na vysoké úrovni, jsem hrdý na přátelské vztahy s místní římskokatolickou komunitou, naše skvělé styky s vedením ZŠ
jsou všeobecně známy, korektní vztahy udržujeme s FK Avízo.
Važme si toho všichni, nebývá to samozřejmostí. Tyto vztahy jsou
založeny na vzájemné důvěře a korektnosti.
I mne činnost v tělovýchovném hnutí obohatila hlavně po lidské stránce. Mou nejbližší spolupracovnicí byla naše hospodářka
Milenka Růžičková, se kterou jsme řešili celou řadu finančních
záležitostí, nejen vůči jednotlivým oddílům, ale i vůči MěÚ a OV
ČSTV. Rád budu na tuto perfektní spolupráci vzpomínat. Určitě
nezapomenu na rok 2008, kdy jsme více jak po 25 letech vzkřísili
spolu s Radkem Václavíkem a Mirkem Hrbáčkem kdysi slavné

a dnes již rovněž na úrovni - albrechtické šachy. Výborná byla
spolupráce se s.m. Janou Bosco, nastudování Truvérské mše a její
provedení u kapličky pod Poutní horou byl velmi silný a neopakovatelný zážitek. Turistický oddíl je moje srdeční záležitost.
Jsem vděčný pilné včeličce Věrce Strakošové za typ na předsedu
turistického oddílu. Spolupráce s Pepíkem Jiříkem neměla chybu.
Tento nesmírně vzdělaný, rétoricky nadaný a lidsky skvělý člověk
dovedl spolu s celým turistickým výborem tento oddíl do vynikající nejen fyzické, ale hlavně společenské kondice. A to je přesně
to, co naše město asi nejvíce potřebuje. Musím poděkovat všem
trenérům a cvičitelkám. Buďme rádi, že je máme, nebývá to
vždy samozřejmostí. Šest ředitelů různých turnajů naší TJ naprosto jednoznačně dokázalo, že jejich doživotní jmenování bylo
tou nejlepší volbou.
Velmi si cením, že naše TJ, i přes určité komplikace, našla sílu
vydat Almanach k 65. výročí vzniku tělovýchovy v tomto městě.
Zmapování sportovních událostí a činů plně ocení až další generace.
Za dobrou spolupráci děkuje
Karel Handlíř

Vyjádření k článku p. Karla Handlíře na str. 8
Akce TJ k 65. výročí založení a výročí MS Oldřich jsme neignorovali. Na akci TJ jsem byl jako starosta osobně přítomen, místostarostka se řádně omluvila předsedovi TJ – důvodem nepřítomnosti byl zájezd v rámci mezinárodní spolupráce. Na výročí

MS Oldřich se starosta i místostarostka řádně omluvili – termín
byl v době dovolené.
Luděk Volek, starosta
Ing. Jitka Hanusová, místostarostka
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FK AVÍZO Město Albrechtice
Po úspěšně zvládnutém 38. ročníku Štítu
Albrechtic se začala všechna družstva připravovat na podzimní sezonu. Výbor FK AVÍZO
přihlásil do soutěží celkem 6 mužstev, z toho 4
družstva mládeže. V přípravném období sehráli muži 5 přátelských utkání (Krnov, Javorník,
Jindřichov, Třemešná, Kr. Loučky) a vyhráli
turnaj na Česko-polských dnech v Chomýži. Dorostenci hráli
přátelsky v Mikulovicích, Krnově a na turnaji v Bruntále, žáci vyhráli turnaj „Memoriál Dušana Ondrášecha“ a přátelská utkání
v Jindřichově, Holčovicích a další.

Výbor FK AVÍZO Město Albrechtice děkuje všem trenérům,
vedoucím a hráčům za celoroční práci a do nového roku 2012 přeje všem hodně dalších sportovních úspěchů.

Mistrovské soutěže byly zahájeny 20. srpna v kraji a 3. září
v okrese.
Muži A postoupili do krajské soutěže I.B třídy. Pod vedením
Gusty Santariuse a Rudolfa Vávry si vedou na nováčka celkem
dobře, jejich umístění uprostřed tabulky by mohlo být lepší, kdyby mužstvo nepostihla veliká marodka – chybí dlouhodobě Novák a Pelán, zranění postihlo Juchelku, Hricka, Bušose, Pořízku
a krátce i další hráče. V tabulce pravdy jsou muži na nule, což
mohou na cizích hřištích ještě vylepšit. Posilou je brankář Heinczke, mezi opory patří Matějíček, Lapuník, Maliník, Pavlíček,
J. Mlčoušek a útočníci Burda s Juchelkou.
Muži B nevyužili možnosti postupu do III. třídy a opět jsou
ve své skupině nejlepší, když nepoznali za celý podzim porážku.
Mužstvo vede Tomáš Kropáč a v sestavě se objevují starší hráči,
vedle kterých se dobře ukazují bývalí či současní dorostenci (Pietras, Fiebrich, Boček a další).
Dorostenci postoupili do krajské soutěže, kde má trenér Kala
dosti potíží se sestavou. Naši dorostenci patří totiž k věkově nejmladším, a tak zatímní umístění kolem desátého místa odpovídá
možnostem mužstva, jehož cíl je udržení krajské soutěže i pro příští rok. Nejlepší dorostenci dostávají i šanci v A mužstvu (Hricko,
Fiebrich, Boček), takže místo nich hrají starší žáci (Darda, Balicki, Kropáč). Silnější by mužstvo bylo s hráči, kteří hostují v jiných
oddílech – Banovec v Opavě, Caisberger v HFK Olomouc, Múka
ve Sl. Rudolticích.
Žáci postoupili do krajského přeboru, což je nejvyšší žákovská soutěž – pak již je pouze soutěž speciálních středisek mládeže dotovaných z Prahy. Starší žáky vede Martin Lhotka a jejich
výsledky jsou asi největším překvapením přeboru – po desátém
kole mají 20 bodů a z pěti zápasů „venku“ mají pět výher! K oporám patří brankář Darda, Balicki v obraně a Wilczek s Hrabovským v útoku. Dále se trenér Lhotka může spolehnout na Krále,
Kropáče, Beránka a Nováka. Mladší žáci měli problémy zpočátku
se zraněními, ale jakmile se žáci uzdravili, jsou výsledky rovněž
velmi dobré. Trenér Hudeček spoléhá nejvíce na brankáře Juříka,
v poli pak na Bánovce, Houdka, Caknakise a další.
Přípravka vedená Petrem Kmínkem začala sice s třemi porážkami, ale herní projev se stále zlepšoval a posledních šest utkání
již skončilo jejich výhrou. Mezi největší opory patří Mlčoušek,
Vajdík a Varga, kteří si již zahráli i za mladší žáky a úspěšně.
Během podzimu se podařilo získat zájemce o fotbal i u dětí
předškolního věku, bylo vytvořeno pod vedením Romana Bočka páté mládežnické družstvo a sehrálo již i několik přátelských
utkání.
V pondělí 24. října zahájila práce na výstavbě zavlažovacího
zařízení na hřišti odborná firma. Finance získalo vedení klubu
ze státních prostředků (akce Zelený trávník) a ze zvláštní dotace
městského úřadu, za což všem děkujeme. Po skončení mistrovských soutěží se činnost družstev přesune do tělocvičen a připravujeme i několik tradičních turnajů – starší žáci, mladší žáci
a 15. ročník halového turnaje mužů o „Pohár starosty města“
26. prosince v hale ZŠ.
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Josef Zikl,
sekretář FK AVÍZO

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:
Eva Halešová
Jiří Žídek
Zuzana Žídková
Dimitris Pietras

Alexandra Pietrasová
Daniel Včelný
Adéla Podešvová
Valentýna Křenková

nar. 07.01.2011
nar. 20.05.2011
nar. 20.05.2011
nar. 11.07.2011

nar. 11.07.2011
nar. 29.07.2011
nar. 07.09.2011
nar. 16.09.2011

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci říjnu 2011
Brigita Kubiková, Marie Adamová, Květuše Spišková, Emília
Petreková, Karel Tichavský, Hedvika Šobrová, Miroslava Budinská, Evprepia Koparanidisová, Anna Kahovcová, Miroslav
Hesko, Zdenka Hrabalová, Helena Vyroubalová, Anna Titzová,
Libuše Boháčová, Terezie Dudková, Svatava Ovčačíková, Antonín Svoboda, MUDr. Zuzana Juráňová, Zdeněk Michalčík, Zdeňka Křištofová, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Václav Zahálka,
Zdeňka Židková, Mgr. Jarmila Krátká, Anna Hluštíková, Štefanie
Bilková, Jiří Strnad, Terezie Schreyerová, Pavlína Fialová, Anna
Křištofová
Jubilantům v měsíci listopadu 2011
Anna Palmová, Zdenka Zlámalíková, Božena Šaňáková, Olga
Nádvorníková, Tomáš Vintrocha, Jiří Šrom, Jan Paulo, Anna Ivanovová, Marie Bařinová, Vasilis Koparanidis, Jiřina Tettauerová,
Josef Kantor, MUDr. František Prejda, Nataša Hradilová, Dagmar Blaťáková, Josef Juroška, Zdenka Gančarčíková, Josef Fiedor,

František Janko, Vojtěch Kocvelda, Vasil Eftimiadis, Jitka Tomášková, Mária Okapalová, Melania Šimková, Lubomír Funk, Štěpánka Konečná, Eva Bučková, Oldřich Lasovský, Naděžda Trnavská, Ing. Václav Hellebrand, Marie Dvořáková, Hilda Šimčíková,
Milada Ledererová, František Mužík
Jubilantům v měsíci prosinci 2011
Zdeňka Comorková, Marie Musialková, Dagmar Bláhová,
Františka Jančíková, Jan Lovás, Olga Sedlářová, Marie Hudečková, Daniela Hudečková, Miroslav Foršt, Dagmar Horáková, Milan Polanský, Karel Kotrla, Jan Šiška, Dušanka Rosnerová, Adolfína Šebelová, Drahomíra Kostrhounová, Marie Lišková, Eva Sudová, Anton Matejov, Růžena Čížková, Ivana Gajdošová, Marie
Jiříková, Václav Zavadil, Jan Šimek, Karel Jančík, Anna Petrová,
Jozef Kubošník, Jaromír Mašek, Petr Kobirja, Jaroslav Zombkovský, Anežka Cárdová, Antonín Smolík, Svatopluk Michna, Emilie
Adámková, Ludmila Bradová, Božena Frančáková, Marie Vinopalová
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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
Telefon 554 637 360
starosta 777 781 191
místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Poruchová telefonní čísla městského úřadu
- kabelová televize a internet 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
- veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 365 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

Česká spořitelna
Pondělí
8.30 - 12.30
Úterý
8.30 - 12.30
Středa
8.30 - 12.30
Čtvrtek
8.30 - 12.30
Pátek
8.30 - 12.30
Telefon 554 652 528

Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 14.00
Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 14.30
Interní ambulance
Út
12.30 – 14.30
St
8.00 – 12.00

12.30 – 14.30

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

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

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

13.00 - 17.00

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

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

MUDr. Eva Němcová, Tel. 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
13.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pátek
7.30 – 11.00
Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00
TUTY potraviny, Ulice Míru 128
Pondělí
6.30 – 18.00
Úterý
6.30 – 18.00
Středa
6.30 – 18.00
Čtvrtek
6.30 – 18.00
Pátek
6.30 – 18.00
Sobota
6.30 – 12.00
Neděle
7.00 – 11.00
Sběrný dvůr, Tel.: 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz: od 1.4. do 31.10. běžného roku
Úterý:
8:00 – 18:00 hod
Čtvrtek:
13:00 – 18:00 hod
Sobota:
8:00 – 12:00 hod
Zimní provoz: od 1.11. do 31.3. běžného roku
Úterý:
8:00 – 17:00 hod
Čtvrtek:
13:00 – 17.00 hod
Sobota:
8:00 – 11:00 hod

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

Město Město Albrechtice pořádá ve středu 28. prosince 2011

VÁNOČNÍ KONCERT S OHŇOSTROJEM
Akce se uskuteční v kostele Navštívení P. Marie v 16:00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
Uzávěrka příštího čísla 29. 2. 2012.
Vydává Město Město Albrechtice. Odpovědný redaktor Dagmar Horáková tel. 554 652 637, e-mail: knihovna.malce@spcnet.cz.
Jazykový redaktor Zdenka Šlagorová, člen redakční rady Ing. Jitka Hanusová tel. 777 781 901, mistostarosta@mesto-albrechtice.cz.
Náklad 1400 ks. Neprodejné. Sazba, tisk: RETIS GROUP s.r.o., Nádražní 2, Krnov, www.retisgroup.cz.
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