ZPRAVODAJ

Města Albrechtic

Leden 2021

SLOVO STAROSTKY
Milé dámy, vážení pánové,
rok 2020 je za námi, jestli byl úspěšný, to musí zhodno�t každý sám za sebe. Určitě byl náročný, a to pro všechny.
Mnoho z nás ztra�lo někoho blízkého, maminku, ta�nka, kamaráda. Ráda bych alespoň �mto způsobem vyjádřila
svou hlubokou soustrast pozůstalým. Na tu prázdnotu není lék, jen čas možná zahojí tyto rány. Ale chybět budou
stále.
Co si pro nás rok 2021 připraví, to může ovlivnit každý z nás. Svou prací, pílí, chu�, nadšením, odhodláním. Neboť
jak se zpívá v jedné písničce, „slovo nejde, neexistuje“, buď chci, anebo nechci. V obecním zřízení to už není tak
jednoduché. Není to v rovině, jestli chci já, ale jestli chce většina radních či zastupitelů.
A jak jste si již mohli všimnout, snažím se úvodní články psát veskrze pozi�vně. Nechci vypisovat o sporech, nebo
o tom, kdo nebo co nám ztěžuje práci. Na to si může udělat každý z nás svůj vlastní názor. Proto v tomto duchu
bude i dnešní článek.
Na co se tedy můžeme těšit v roce 2021? Co bude dokončeno, případně se připraví? Nejen prací je člověk živ, a
proto se kromě tradičního Dne dě�, Dne obce (kde bude vystupovat kapela Argema, zpěvačka Tereza Mašková s
celým svým bandem, Elán revival, …) a Vánočního jarmarku, můžete těšit na Den žen, stand up show Josefa Náhlovského, Večer s Josefem Dvořákem a jeho hosty, divadelní představení Na ostro, letní kino a mnoho dalšího. Teď
už jen být živí a zdraví. A hlavně, pokud nám to někdo nezakáže, tak všechno bude.
V průběhu tohoto roku by měla být dokončena rekonstrukce zámku Linhartovy, výstavba cyklostezky Město
Albrech�ce – Třemešná, zahájena rekonstrukce měšťanského domu. Bylo požádáno o dotaci na vybudování Infokavárny, částečnou opravu hřbitovní zdi v Hynčicích, opravu komunikace Česká Ves – Burkvíz a ulice Tyršova. Měl
by být doprojektovaný vodovod v Linhartovech a Opavici, chodník na Opavické, rekonstrukce autobusového
terminálu a přilehlého parkoviště, výstavba autobusových zastávek v Linhartovech na hlavní ulici, posunu� semaforu na chodník u Základní umělecké školy Město Albrech�ce, úprava hlavní křižovatky u malé benzínky (kde není
ani jeden přechod), konečně chodník Hynčice, společenská místnost na hřiš� v Hynčicích a jistě se najdou i další
věci, na které jsem zapomněla. Všechny tyto akce jsou rozpracované a v roce 2021 by měly být dokončeny.
Opravdu nezahálíme. Jenom „kovidová“ situace nám práci ztěžuje. Ale pokud zdraví slouží, je třeba si zachovat
zdravý rozum a snažit se normálně fungovat. A aby se dě� alespoň trochu zaměstnaly, když už je rodiče mají tak
dlouho doma, se zaměstnanci sběrného dvora a za velké pomoci Dobrovolných hasičů Město Albrech�ce se
rozhodli připravit ledovou plochu na mul�funkčním hřiš�. Věřím, že tak, jak nám celé léto pršelo, tak bude i vydatná zima a dě� si zde užijí zimních radovánek. Na rybník raději moc nechoďte, nebo alespoň buďte velmi obezřetní.
Nerada bych, aby se nám někdo propadl a došlo tak k úrazu.
Buďte na sebe, prosím, opatrní a udržujte si úsměv na tváři. Ten nám nikdo vzít nemůže. Těším se na brzké shledání.
Vaše starostka Jana Murová
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NÁZOR ZASTUPITELE - REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELKY IVETY MICHNOVÉ
Na prosincový článek paní zastupitelky Ivety Michnové a v něm zveřejněné, nepodložené výpady vůči mé osobě bych rád
zareagoval jen velice stručně. Informace o mém údajném chování na říjnovém zastupitelstvu města a po něm, které ve
svém článku uvádí paní Michnová, nejsou pravdivé. Jsou to jen drby a pomluvy. Bylo by od paní Michnové pěkné, kdyby
se mi za šíření těchto pomluv ve zpravodaji veřejně omluvila.

14.1.2021, Ing. Zdeněk Veselý,
zastupitel města

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU PANA VESELÉHO
Už to bude téměř rok, co život v naší zemi i našem městě
ovlivňuje covid-19. Každé ráno se podíváme na internet
a sledujeme, jak čísla ze sta�s�k nakažených či zesnulých
rostou. Pro některé lidi možná tato čísla znamenají
pouze sta�s�ku, ale za každým číslem je člověk, který
patřil do nějaké rodiny. Byl to něčí otec, bratr, maminka
anebo zcela určitě něčí kamarád. V posledních měsících
se počet zesnulých na tuto nemoc obrovsky rozrostl
bohužel i v našem městě a okolí. Není týden, kdy bych se
nedoslechla, že někdo, koho jsem také znala, už není
mezi živými. Řada mých přátel přišla náhle, někdy ze dne
na den, o své příbuzné, či kamarády. Touto cestou bych
jim chtěla tedy vyjádřit upřímnou soustrast a sílu do
života.

našeho města pan Veselý. Jeho nerespektování základních principů současné doby a jeho slovní útok na staršího člověka, kdy na něj křičel, že není chlap, protože se
bojí promořit, je a vždy pro mě bude hulvátským činem.
Možná by si to měl jít pan Veselý zkusit říct právě těm
pozůstalým v našem městě, kterých téměř každý den je
víc a víc. A to, že se pan Veselý teď ke svému činu nehlásí,
je jeho osobní problém. Já žádné drby ani pomluvy nešířím, neboť jsem byla přímým svědkem, a hlavně ne
jediným, této nechutné událos�.
Mně osobně je velmi líto, že zpravodaj je panem Veselým využíván pro opakované písemné útoky, a �m vyzývání ostatních k reakcím. Zpravodaj má lidi informovat
především o dění ve městě. Tím se ale rozhodně nemyslí
písemná roztržka zastupitelů. Snad už příště nebudu
nucena panem Veselým se vyjadřovat k tak smutným
událostem.

To nejmenší, co můžeme udělat pro ostatní lidi kolem
nás je ale to, že budeme respektovat jejich právo na
život. Tím právem myslím především to, že je nebudeme
ohrožovat svým lehkovážným jednáním, například v
podobě nenošení roušek v uzavřených prostorách, a
tedy i na zastupitelstvu města. Nikdo nemá právo rozhodovat, že někdo jiný už není potřebný na tomto světě a že
jeho život je méně cenný. Toto právo nemá ani zastupitel

Přeji všem, aby se nám rok 2021 vydařil mnohem lépe
než ten uplynulý.

Iveta Michnová,
zastupitelka města

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 16. prosince 2020 proběhlo 21. zasedání zastupitelstva města Město Albrech�ce. Níže jsou uvedeny nejdůležitější
body jednání.
•
Zastupitelstvo města Město Albrech�ce schválilo rozpočet města Město Albrech�ce na rok 2021 včetně rozpočtů
fondů dle předloženého materiálu, kde jsou příjmy ve výši 101 560 222,00 Kč a ﬁnancování 72 244 472,00 Kč a výdaje
173 804 694,00 Kč (viz Rozpočet města na rok 2021).
•
Zastupitelstvo města schválilo OZV č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s �m, že sazba poplatku je 600 Kč/rok.
•
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o spolupráci na projektu „Cyklostezka Město Albrech�ce – Třemešná“
mezi smluvními stranami Město Albrech�ce a obcí Třemešná v poměru 66,32 % pro Město Albrech�ce a 33,68 % pro
Třemešnou.
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•
Zastupitelstvo města schválilo podmínky pro udělování dotací z rozpočtu města pro oblast kultura, ostatní
činnost a sport pro rok 2021. Dochází zde ke změně kritérií pro poskytování ﬁnančních prostředků z rozpočtu města.
Finanční prostředky se budou rozdělovat dle skutečných nákladů spolku na činnost za předcházející rok. Od tohoto
roku budou kluby důchodců čerpat dotace ze sociálního fondu a tato kritéria se jich týkat nebudou.
•
Zastupitelstvo schválilo novou směrnici 1/2021, o prodeji pozemků ve vlastnictví města Město Albrech�ce, s
platnos� od 1. 1. 2021. Nová směrnice byla schválena s cenami 500 Kč/m2 pro stavební pozemky v k.ú. Město Albrech�ce, ostatní k.ú. 350 Kč/m2.
•
Rada města Město Albrech�ce zadala veřejnou zakázku na rekonstrukci měšťanského domu. Vybraným dodavatelem je ﬁrma Agist s.r.o. Zastupitelstvo města následně schválilo uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Agist
s.r.o. na realizaci veřejné zakázky Měšťanský dům Město Albrech�ce, nám. ČSA 22, za cenu 9 365 00 Kč bez DPH.
•
Zastupitelstvo města zrušilo platnost Zásad pro poskytnu� příspěvku z rozpočtu města Město Albrech�ce na
pořízení vodních zdrojů pitné vody, schválených usnesením Zastupitelstva města Město Albrech�ce dne 19. 9. 2012
pod č. 12/18/427. O příspěvek je stále možno žádat město individuálně.
•

Zastupitelstvo města schválilo cenu vodného 42,00 Kč a cenu stočného 49,95 Kč včetně DPH.

Petra Hanusová

AKTUALNÍ CHOD MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Situace v České republice je stále velmi vážná a přísná
opatření se nevyhýbají ani Městskému úřadu Město
Albrech�ce. Je důležité zmínit, že stále pla� omezení
úředních hodin, které jsou jen v pondělí a ve středu vždy
od 8 do 10 a od 13 do 16 hodin.
V prvních týdnech nového roku je největší nápor na
pokladně městského úřadu. Žádoucí je však zvážit
nutnost osobní návštěvy. Vše lze to�ž zapla�t i převodem z účtu. Číslo účtu pro platbu za internet je
194587902/0300, variabilní symbol pro platbu vám
sdělí na tel. 775 905 140, číslo účtu pro platbu za komunální odpad, psa, pronájem pozemku a kabelovou
televizi je 155124374/0300, variabilní symbol pro
platbu vám sdělí na tel. 775 905 140 a 775 905 142. V
případě osobní návštěvy je nezbytné dodržovat bezpečnos� opatření související se stávajícím nouzovým
stavem. Lidé tedy musí dodržovat dvoumetrové rozestupy, na chodbě smí být maximálně tři osoby a upřednostňuje se platba kartou.

Petra Hanusová
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ROZPOČET MĚSTA
Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybírána srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odně� půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky za odně� pozemků plnění funkcí lesa
Místní poplatek za provozování, odstr. komunál. odpadu
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her
Daň z nemovitých her
Splátka návratné ﬁnanční výpomoci
Splátky půjček
Dotace na státní správu
Ostatní neinves�ční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Neinves�ční přijaté transfery od obcí
Záchyt pro psy
Pěstební činnost
Lesní hospodářství - prodej dřeva
Lesní hospodářství - ostatní činnos�
Ostatní služby - tržby za prodeje zboží (pohledy, vizitky…..)
Silnice - komunikace
Silnice - komunikace - zimní údržba
Chodníky, parkoviště
Chodníky, parkoviště- cyklostezka
Autobusové zastávky, nádraží
Ztrátovost dopravy
Vodní hospodářství
Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)
Rybníky, vodní plochy
Předškolní zařízení (mateřská škola)
MŠ "Projekt Kdo si hraje nezlobí"
Základní školy
Základní školy "Další etapa modernizace ….."
Filmová tvorba, distribuce, kina
Činnos� knihovnické
Činnos� knihovnické internet v knihovně
Kulturní činnos� - ostatní
Kulturní činnos� - kladení věnců
Kulturní činnos� - koncerty, vystoupení
Kulturní činnos� - věcné dary na plesy
Kulturní činnos� - Vánoční jarmark
Kulturní činnos� - Dětský den
Kulturní činnos� - kronika
Kulturní činnos� - zámek Linhartovy
Kulturní činnos� - Město běží na věže
Kulturní činnos� - Léto v Hynčicích
Kulturní činnos� - projekt "Zveme Vás k nám"
Kulturní činnos� - Den obce
Kulturní činnos� - projekt "Kultura bez hranic"
Kulturní činnos� - projekt"Zůstat v pamě� pokolení"
Kulturní činnos� - MDŽ
Kulturní činnos� - projekt "Společně za kulturou"
Zámek Linhartovy
Zámek Linhartovy - pronájem k obřadům
Zámek Linhartovy - park
Zámek Linhartovy " 3 etapa rekonstukce …"
Ochrana památek
Kabelová televize
Ostatní záležitos� sdělovacích prostředků - zpravodaj
Kulturní dům
SPOZ
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (koupaliště)
Sportovní činnos�
Sportovní činnos� Projekt "Spojuje nás sport"
Sportovní činnos� - Š�t Albrech�c
Využi� volného času dě� a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace + MTO
Bytové hospodářství
Bytové hospodářství DD
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení vánoční výzdoba
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Správa majetku
Správa majetku - pozemky
Správa majetku - studie ul. Polní
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu - plasty
Sběr a svoz komunálního odpadu - papír
Sběr a svoz komunálního odpadu - zastávky
Odpadové centum (sběrný dvůr)
Využívání a zneškodňování kom. odpadů (Eko-kom)
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostárna)
Ostatní odpady - černé skládky
Pro�erozní, pro�povodňová ochrana
Veřejná zeleň, veřejné prostranství
Veřejná zeleň, veřejné prostranství - park B. Smetany
Veřejná zeleň, veřejné prostranství - úklid města
Komunitní plánování
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Požární ochrana - Projekt "Bezpečněji na hranicích"
Zastupitelské orgány
Zastupitelské orgány - rada města
Zastupitelské orgány - výbory zastupitelstva
Zastupitelské orgány - neuvolnění zastupitelé
Zastupitelské orgány - komise rady
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Obecné příjmy z ﬁnančních operací
Pojištění funkčně nespeciﬁkované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní ﬁnanční operace
Finanční vypořádání
Ostatní činnos� j.n.

Celkem:
Financování
Změna stavu krátk. prostředků (přebytek z min. let- účet 231)
Změna stavu krátk. prostředků (přebytek z min. let- účet 236)
Splátky půjčky - SFŽP ( kanalizace)
Celkem:

návrh rozpočtu na
rok 2021

Výdaje

12 550 000,00
230 000,00
1 200 000,00
8 900 000,00
1 300 000,00
26 700 000,00
10 000,00
250,00
1 934 000,00
98 000,00
50 000,00
9 000,00
332 000,00
300 000,00
2 950 000,00
150 000,00
6 050,00
5 005 800,00
176 252,00
130 000,00
6 000,00
0,00
1 147 100,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471 417,00
1 102 847,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000,00
21 000,00
1 815,00
103 500,00
0,00
62 000,00
0,00
24 200,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
35 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1 804 000,00
5 000,00
0,00
0,00
29 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
1 109 312,00
1 653 500,00
640 896,00
150 000,00
0,00
379 226,00
0,00
51 500,00
375 000,00
0,00
0,00
70 000,00
40 000,00
0,00
223 000,00
325 000,00
3 000,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
14 000,00
160 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
0,00
21 200,00
0,00
3 059 050,00
0,00
0,00
25 527 777,00

návrh na rozpočet
2021

Záchyt pro psy
Pěstební činnost - zalesňování, ožínání
Lesní hospodářství - těžba ,OLH
Lesní hospodářství - ostatní činnos�
Ostatní služby ( nákup zboží k prodeji - pohledy….)
Silnice - komunikace
Silnice - komunikace - zimní údržba
Chodníky, parkoviště
Chodníky, parkoviště- cyklostezka
Autobusové zastávky, nádraží
Ztrátovost dopravy
Vodní hospodářství
Odvádění a čištění odpadních vod ( kanalizace)
Rybníky, vodní plochy
Předškolní zařízení ( mateřská škola)
MŠ "Projekt Kdo si hraje nezlobí"
Základní školy
Základní školy "Další etapa modernizace ….."
Filmová tvorba, distribuce, kina
Činnos� knihovnické
Činnos� knihovnické internet v knihovně
Kulturní činnos�
Kulturní činnos� - kladení věnců
Kulturní činnos� - koncerty, vystoupení
Kulturní činnos� - věcné dary na plesy
Kulturní činnos� - vánoční jarmark
Kulturní činnos� - dětský den
Kulturní činnos� - kronika
Kulturní činnos� - zámek Linhartovy
Kulturní činnos� - město běží na věže
Kulturní činnos� - léto v Hynčicích
Kulturní činnos� - projekt "Zveme Vás k nám"
Kulturní činnos� - den obce
Kulturní činnos� - projekt "Kultura bez hranic"
Kulturní činnos� - projekt"Zůstat v pamě� pokolení"
Kulturní činnos� - MDŽ
Kulturní činnos� - projekt "Společně za kulturou"
Zámek Linhartovy
Zámek Linhartovy - pronájem k obřadům
Zámek Linhartovy - park
Zámek Linhartovy " 3 etapa rekonstukce …"
Ochrana památek
Kabelová televize
Ostatní záležitos� sdělovacích prostředků -zpravodaj
Kulturní dům ( studie)
SPOZ
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (koupaliště+ sportovní areál)
Sportovní činnos�
Sportovní činnos� Projekt "Spojuje nás sport"
Sportovní činnos� - Š�t Albrech�c
Využi� volného času dě� a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace + MTO
Bytové hospodářství
Bytové hospodářství DD
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení vánoční výzdoba
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Správa majetku
Správa majetku - pozemky
Správa majetku -studie ul. Polní
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu - plasty
Sběr a svoz komunálního odpadu - papír
Sběr a svoz komunálního odpadu - zastávky
Odpadové centum ( sběrný dvůr)
Využívání a zneškodňování kom.odpadů (Eko-kom)
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostárna)
Ostatní odpady - černé skládky
Pro�erozní, pro�povodňová ochrana
Veřejná zeleň, veřejné prostranství
Veřejná zeleň, veřejné prostranství - park B.Smetany
Veřejná zeleň, veřejné prostranství - úklid města
Komunitní plánování
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Požární ochrana - Projekt"Bezpečněji na hranicích"
Zastupitelské orgány
Zastupitelské orgány - rada města
Zastupitelské orgány - výbory zastupitelstva
Zastupitelské orgány - neuvolnění zastupitelé
Zastupitelské orgány - komise rady
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Obecné příjmy z ﬁnančních operací
Pojištění funkčně nespeciﬁkované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní ﬁnanční operace
Finanční vypořádání
Ostatní činnos� j.n.

101 560 222,00 Celkem:

40 800,00
1 438 000,00
1 805 000,00
149 000,00
25 000,00
6 334 000,00
930 110,00
10 103 600,00
7 035 020,00
548 592,00
101 913,00
60 000,00
17 814 349,00
21 000,00
1 961 305,00
214 938,00
5 837 070,00
2 500,00
60 000,00
821 674,00
0,00
301 300,00
8 200,00
178 700,00
16 000,00
182 380,00
298 380,00
13 500,00
611 000,00
25 352,00
20 352,00
0,00
234 760,00
151 015,00
272 948,00
83 690,00
243 750,00
991 000,00
0,00
253 520,00
26 261 739,00
88 900,00
1 518 541,00
196 000,00
150 000,00
255 000,00
4 503 650,00
209 760,00
280 553,00
33 000,00
1 688 900,00
411 430,00
4 083 250,00
323 355,00
288 660,00
2 867 500,00
100 000,00
2 898 590,00
300 000,00
14 698 612,00
302 285,00
350 000,00
2 323 068,00
901 000,00
0,00
7 000,00
4 462 455,00
0,00
1 465 000,00
20 000,00
100 000,00
5 216 621,00
1 392 280,00
433 640,00
95 280,00
249 700,00
412 200,00
1 331 493,00
150 320,00
2 152 226,00
137 340,00
170 040,00
137 340,00
143 880,00
16 617 792,00
7 900,00
74 700,00
30 000,00
3 059 050,00
1 803 000,00
105 000,00
9 806 926,00

173 804 694,00

57 000 000,00
16 000 000,00
-755 528,00
173 804 694,00 Celkem:
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173 804 694,00

FINANČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
Informace pro všechny zájemce o ﬁnanční dotace na rok 2021 na provoz nebo na akce v roce 2021 jsou již k dispozici
na stránkách města. Na webu naleznete i nová pravidla pro žádos� o ﬁnanční dotace z rozpočtu města. Všechny informace se nachází v sekci „Veřejná ﬁnanční podpora“.
Žádáme spolky a zájemce o dodržení těchto termínů:
•
•

Podání žádos� – od 1. 1. – 29. 2. 2021
Dodání závěrečné zprávy a vyúčtování za rok 2020 - do 15. 2. 2021

Nově Kluby důchodců budou žádat o dotace ze sociálního fondu
Alice Hanková,
místostarostka

PROČ SE ZDRAŽUJE POPLATEK ZA ODPADY?
Zastupitelé města na prosincovém zasedání schválili navýšení poplatku za odpad. Místo pě�set korun občané zapla�
šest set. Přičemž cena za odpady se v našem městě zvyšuje po více jak 10 letech. „Poplatek je dlouhodobě nedostatečný a z rozpočtu města je na jeho provoz ročně doplácena poměrně vysoká částka“, okomentovala situaci starostka
města Jana Murová. Město se v posledních letech snaží službu udržet na nadstandardní úrovni. „Důkazem je například
i rozsáhlá síť kontejnerů ve městě, distribuce pytlů na separovaný obsah, svoz pytlů i samotný provoz sběrného dvora,
kam mají občané možnost uložit jiný než komunální odpad za režijní poplatek,“ dodává starostka.
Náklady se město snaží minimalizovat také ak�vním přístupem k aktualizaci systému svozu jednotlivých složek odpadů
a aktualizací systému nakládání s odpady na sběrném dvoře. Dále došlo k převedení kompostárny na zařízení podle
zákona o odpadech. Množství biologicky rozložitelného odpadu se tak mohlo začít započítávat do množství vytříděného odpadu. K minimalizaci nákladu přispělo i pořízení váhy na sběrném dvoře. Po instalaci zařízení tak občané zapla�
základní náklady, tj. za svoz a likvidaci su�. Navíc je důležité zmínit fakt, že se náklady na odpadové hospodářství skládají ze dvou položek: poplatek za likvidaci a náklady za dopravu. V případě, že by se město nacházelo v blízkos� třídící
linky, skládky nebo spalovny, mělo by celkové náklady na občana minimální. Tato částka bohužel pak každým rokem
stoupá i v souvislos� s růstem cen pohonných hmot. „Pokud budou občané k třídění přistupovat zodpovědně, můžeme
se v následujících letech zastavit na této cenové úrovni, případně se můžeme dostat i k snížení ceny,“ řekla na závěr
starostka Jana Murová. Nyní už je na občanech, aby systém dodržovali a maximálně využívali.
Petra Hanusová

BYLA PODANA ŽÁDOST O DOTACI NA „INFOKAVÁRNU“
Město Albrech�ce zažádalo o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybudování kavárny ve městě. Kavárna by
zároveň sloužila i jako provozovna infocentra. Jak kavárnu, tak infocentrum v současné době v Městě Albrech�cích
nikdo neprovozuje. Pro provoz kavárny s infocentrem by byly využity prostory v památkově chráněné budově měšťanského domu, v přízemí, s přístupem pro invalidy. Návštěvníci momentálně nemají možnost, jak získat informace o
zajímavostech, atrak�vitách a turis�ckých cílech města. Vybudováním kavárny, která bude zároveň sloužit jako infocentrum, se pokryje velká mezera na trhu. „Infokavárna“ by tak mohla sloužit k podpoře cestovního ruchu i života v
centru města. Celková výše nákladu je plánována na 3 000 000,00 Kč. Požadovaná výše dotace je 2 100 000,00 Kč.
Petra Hanusová
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MĚSTO OBDRŽELO STUDII K ATLETICKÉMU STADIONU
V průběhu prosince 2020 obdrželo město vypracovanou studii k připravovanému atle�ckému stadionu v Městě
Albrech�cích vyhotovenou společnos� ADEA projekt s.r.o.
Nové atle�cké hřiště a jeho zázemí se plánuje postavit zčás� na pozemku města Město Albrech�ce a zčás� na pozemku, který vlastní Moravskoslezský kraj. Zástupci kraje jsou výstavbě nadmíru nakloněni, a to i z hlediska významu pro
kraj. Při dodržení záměru dojde k bezplatnému převedení pozemku městu.
Hřiště bude sloužit jak pro žáky základních a středních škol, tak pro širokou veřejnost.
Petra Hanusová

NA OPRAVU HŘBITOVNÍ ZDI V HYNČICÍCH BY PŘISPĚLA DOTACE
Město Albrech�ce zažádalo o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu hřbitovní zdi v Hynčicích. Hřbitov
se nachází u kostela sv. Mikuláše a v průběhu minulého roku zde byla opravena a zrestaurována vstupní brána.
Hřbitov v Hynčicích je hojně navštěvovaným místem. O údržbu a obnovu této historické památky se v posledních
letech nikdo nestaral. V roce 2020 město na své vlastní náklady opravilo vstupní bránu, včetně rekonstrukce fresky.
Návštěvníci často poukazovali na neu�šený stav hřbitova. Jedním z prvních kroků bylo odstranění náletu, který značně
narušoval sta�ku zdi.
Město by nadále rádo pokračovalo v záchraně památkově chráněné nemovitos�. Aktuálně došlo k vypracování projektové dokumentace ﬁrmou VIAT, s.r.o., která zahrnuje kompletní rekonstrukci hřbitovní zdi. V roce 2021 by mělo dojít k
opravě čás� nacházející se napravo od vstupu. Jedná se o první etapu, která je vyčíslena na 700 000 Kč a dotace by
měla činit 350 000 Kč. V dalších letech by se s rekonstrukcí mělo pokračovat. Celková hodnota oprav je stanovena na
2 330 236,71 Kč.
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Petra Hanusová

SPORT NÁS BAVÍ
Město Albrechtice se spolu s polským partnerem Gmina
Biala zapojí do projektu Sport nás baví realizovaného z
prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Cílem projektu je realizace společných sportovních aktivit,
pomocí kterých dojde k předání pedagogických postupů
při výchově a vzdělávání dětí povinných školní docházkou
na obou stranách partnerů.

Další aktivitou bude „Festival radosti“. Děti si na této akci
užijí spousty legrace na nafukovacích hradech, obdrží
drobné dárky a sblíží se s cizojazyčnými kamarády. Událost
bude organizována polskou stranou. Poslední událost nese
název „Zdraví, fit a veselí“. V první části se budou děti učit
disciplínu nordic walking, v druhé pak základní pohyby a
formace mažoretek. Celková částka projektu je 21 512,10
eur, podpora z EFRR činí 18 285 eur a podíl Města Albrechtic
je pak celkově 3 226,82 eur.

Děti se mohou těšit na společný pětidenní lyžařský kurz v
Jeseníkách. Zajištěno bude nejen ubytování, ale i skipas.
Pro polské děti bude zapůjčeno lyžařské vybavení. Pro
české děti, které lyžařské vybavení nevlastní nebo si jej
nemohou dovolit, bude zakoupeno 10 sad.

Petra Hanusová
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PROBLÉM JMÉNEM KANALIZACE VE VILOVÉ ČTVRTI
Ač byla výstavba kanalizace ve vilové čtvr� zrealizována
již v roce 2018, do dnešního dne nebyla vyhotovena
závěrečná monitorovací zpráva pro ukončení dotace.
V roce 2019 si město objednalo znalecký posudek, který
není proza�m zpracován. Kontrola ze státního fondu
životního prostředí konstatovala, že mělo město mít
bankovní záruku. Ta byla však dodána s ročním zpožděním, a z tohoto důvodu je ze strany města soudně
vymáhána sankce 1,5 mil. Kč po ﬁrmě GASCO spol s. r. o.

V první instanci byla částka městu skutečně přiřknuta,
ovšem zhotovitel, ﬁrma GASCO spol s. r. o., se odvolal.
Celou situaci týkající se kanalizace zhoršuje probíhající
vyšetřování ze strany oddělení hospodářské kriminality
Policie ČR. V současné situaci je vyúčtování dotace
v ohrožení.

Petra Hanusová

RUŠÍ SE PRODEJ JÍZDENEK NA NÁDRAŽÍ
Z důvodu postupného snižování tržeb byl od 1. ledna 2021 ukončen prodej jízdních dokladů v železniční zastávce
Město Albrech�ce. Cestujícím bude umožněn nákup jízdních dokladů ve vlaku u průvodčího bez přirážky. Cestující si
mohou jízdní doklady zakoupit také na webových stránkách nebo využít aplikaci Můj vlak či e-shop ODIS.
Petra Hanusová

BEZ KULTURY TO NEPŮJDE
I rok 2021 bude v Městě Albrechticích bohatý na
kulturní a společenské akce. V plánu je oblíbený Den
dětí i Den obce. Do města by měl zavítat Josef Dvořák
se zábavným vystoupením nebo slibovaný Pepa Náhlovský. Těšit se můžete i na komediální divadelní představení Na ostro v hlavní roli s Jaroslavem Sypalem.
Chybět by nemělo ani letní kino. A bude toho mnohem
víc. Pořádání akcí se však bude řídit dle platných vládních nařízení. Všechny informace se včas objeví na
informačních kanálech města.

Petra Hanusová

VÁNOCE VE MĚSTĚ
I přesto, že se nemohly konat tradiční vánoční jarmarky na zámku a na náměstí, se město snažilo navodit zde vánoční atmosféru. Vánoční stromečky se tradičně nacházely na náměstí ve Městě Albrechticích a před obchodem v Hynčicích. Na náměstí byly využity prázdné prostory a v bývalé prodejně oděvů tak vznikla Vánoční místnost, kde byly
k zakoupení drobné předměty od Harmonie p.o. a zámecké dobroty od ČSOP Město Albrechtice. Vyzdobena byla i
prázdná výloha v měšťanském domě. Během adventních nedělí se navíc místní rozhlas rozezněl vánočními písněmi.
Petra Hanusová
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DĚTI I DOSPĚLÍ ZDOBILI STROMEČEK V KAPLIČCE
Dě�, které se se svými rodiči chodí zaradovat do lesa k
Pohádkové stezce u krtečkovy studánky, měly možnost
nazdobit krtečkovi stromeček v kapličce pod chatou
Annou na začátku stezky. Stačilo přinést klidně jen
jednu papírovou dekoraci a zavěsit ji na stromeček. O
první ozdůbky se postaraly dě� z družiny Základní školy
Město Albrech�ce. Ozdobený stromeček dělal návštěvníkům radost téměř až do konce tohoto ledna.

Petra Hanusová a Radka Gavendová

NAŠE DĚTI SPORTUJÍ I BĚHEM OMEZENÍ
Zima nám v půlce ledna ukázala svou pravou tvář. Venku
nasněžilo, a dokonce zamrzl i rybník Celňák. Díky několikadenním mrazům vzniklo na rybníku velké kluziště.
Příznivci bruslení tak mohli využít šance a vyrazit ven.
Ta�nci a vyznavači ﬁtness čis�li plochu od sněhu a malí
všeho věku bruslili nebo se prostě jen klouzali. Sněhové
man�nely se staly dostatečnou peřinou pro neumělá
zastavování, když to prostým umem nešlo. Dě� se zde
střídaly hlavně odpoledne, když už měly po online
výuce, anebo je přivezli ta�nci, kteří se vrá�li z práce.
Ledovou plochu využili i malí hokejis�, kteří si mohli
zatrénovat na vzduchu, když nemohou na stadionu
v Krnově. Mnoho dě� mohlo hlavně po několika letech
oprášit své brusle a dovednos� na ledě. Prostoru na
rybníku bylo hodně.
Petra Hanusová
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OKÉNKO DO KNIHOVNY
Název mého příspěvku vys�huje současný stav v knihovně – půjčování knih prostřednictvím výdejního okénka –
v našem případě dveří. Tak spolu pojďme nahlédnout
do toho knihovnického okénka.

Půjčovní doba:

Provoz knihovny není přerušen ani vyhlášením 4. a 5.
stupně PES. Knihovna je sice uzavřena pro veřejnost, ale
knihy si můžete vypůjčit a vrá�t přes výdejní místo,
které je umístěno v posledních dveřích z boku budovy –
napro� přístřešku na kola. Dveře jsou označeny. Nejlépe
je objednat si knihy předem telefonicky, abyste nemuseli dlouho čekat a zbytečně se netvořily fronty čekajících
čtenářů. Nemusíte se bát přenosu nákazy z knih. Vrácené knihy ukládám do karantény a až po uplynu� sedmi
dnů je vracím do volného výběru. Nevím, v jakém stupni
PES se budeme nacházet, když vyjde tento článek, ale
knihovna je tu pro vás stále a veškeré informace vám
sdělím na telefonním čísle 777 781 055 nebo na emailové adrese: knihovna@knihovnamestoalbrech�ce.cz.

po
út
čt
pá

13.00 – 17.30
10.00 – 12. 30 13.00 – 16.00
13.00 – 17.30
10.00 – 12.30 13.00 – 15.00

Roční čtenářské poplatky:
dospělí
130,-Kč
studen� a důchodci 60,-Kč
dě�
40,-Kč

V každém čísle zpravodaje vám chci nabídnout a doporučit knihy, které by vás mohly zaujmout. Dnes začneme
těmi nejmenšími dětmi. Protože čím dříve začnete dítě�
číst nebo mu jen vyprávět příběhy nad obrázky v
knihách, �m dříve a pravděpodobněji u něj vypěstujete
zálibu a potřebu číst knihy v pozdějším věku. Pro naše
nejmenší máme spoustu krásných a poučných leporel,
ale i pohádek a encyklopedií. Např.: Co je to sníh?,
Statek plný zvířátek, Pomocníci na kolech: sanitka,
hasičské auto, traktor, buldozer – u těchto leporel je
součás� i malé au�čko, Na staveniš�, Co se děje kolem
nás, Dům plný zvířátek, Co se děje v přírodě, Krtek a
sněhulák a mnoho dalších. Můžete v nich spolu s dětmi
hledat zvířata, stroje, strašidla, dinosaury, plnit různé
úkoly apod. Můžete dětem vyprávět podle obrázku
vlastní příběh nebo jim přečíst pohádku, a to nejen před
spaním. O tom, jak je čtení pro dě� prospěšné, vám
určitě nemusím dlouze vyprávět. Už v raném dětství se
formuje slovní zásoba, představivost atd. A proto neváhejte a přijďte vypůjčit vašim dětem knihu, nad kterou
spolu strávíte hezké chvíle.

Na vaši návštěvu nebo zavolání se těší Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
Při platbě poplatku za psa je nutné nahlásit toho poplatníka, který vyplnil přihlášku k místnímu poplatku ze psů.
Důležité je také oznámit ztrátu, úhyn, popřípadě darování nebo prodej psa, aby mohl být poplatník vyřazen z
evidence.

Poplatky za odpad
•
600,- Kč/rok – fyzická osoba přihlášená v obci
•
600,- Kč/rok – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická
osoba

Evidence psů

•
Splatnost:
do 15.2.2021 - I. polole� - 300,- Kč
do 15.8.2021 – II. polole� - 300,- Kč.
Osvobození od poplatku jsou uvedena v Čl.6 - OZV č.
3/2020 uveřejněné na stránkách města. Nárok na osvobození je nutné doložit.

Podle OZV č. 3/2019, k trvalému označování psů a
evidenci jejich chovatelů, je chovatel povinen nechat
psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým
čipem a tuto skutečnost nahlásit do 30 dnů Městskému
úřadu Město Albrech�ce (ﬁnanční odbor – správa místních poplatků).

Poplatek za psa

Poplatek za internet a kabelovou televizi

Splatnost do 15. 2. 2020.

Poplatek za internet

•
180,- Kč – za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo na území města
•
300,- Kč – za druhého a dalšího psa držitele,
který je přihlášen nebo má sídlo na území města
•
90,- Kč – za prvního psa u držitele, který v daném
roce dovrší věk 65 let
•
180,- Kč – za druhého a dalšího psa držitele,
který v daném roce dovrší věk 65 let

Měsíční poplatek včetně DPH: 350 Kč
Konﬁgurace: zdarma
Poplatek za kabelovou televizi
Měsíční poplatek včetně DPH: 200 Kč
Měsíční poplatek včetně DPH (pokud máte městský
internet): 150 Kč
Konﬁgurace: zdarma
Petra Hanusová

ROUŠKY PATŘÍ DO SMĚSNÉHO ODPADU
Koronavirus trápí nejen nás všechny, ale i okolní přírodu. Celosvětově je zaznamenáván nárůst jednorázového odpadu v podobě roušek, rukavic či lahviček od
dezinfekce. Obrovský problém představují jednorázové
roušky složené z netkané tex�lie a ﬁltrační vrstvy meltblow (tavenina polymeru, např. polyesteru, nanesená
nástřikem či foukáním). Ty se mohou rozkládat až 200
let. Na začátku pandemie bylo mnohdy patrné, že si
spousta lidí lámala hlavu, kam roušky vyhazovat. V první
řadě je důležité s nimi zacházet nanejvýš opatrně a za
dodržení určitých opatření je vyhazovat do směsného
odpadu. A za druhé je dobré zabalit tyto zdravotnické
pomůcky do plastového sáčku, aby s nimi nepřišli do
styku zaměstnanci odpadových služeb.
Petra Hanusová
Zdroj: samosebou.cz a jaktrididt.cz
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SVOZ ODPADU

Svoz bio odpadu od 6.4.2021
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

05.04.2021(Svátek)

06.04.2021

07.04.2021

08.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

03.05.2021

04.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

31.05.2021

01.06.2021

02.06.2021

03.06.2021

14.06.2021

15.06.2021

16.06.2021

17.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

30.06.2021

01.07.2021

12.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

26.07.2021

27.07.2021

28.07.2021

29.07.2021

09.08.2021

10.08.2021

11.08.2021

12.08.2021

23.08.2021

24.08.2021

25.08.2021

26.08.2021

06.09.2021

07.09.2021

08.09.2021

09.09.2021

20.09.2021

21.09.2021

22.09.2021

23.09.2021

04.10.2021

05.10.2021

06.10.2021

07.10.2021

18.10.2021

19.10.2021

20.10.2021

21.10.2021

01.11.2021

02.11.2021

03.11.2021

04.11.2021

Svoz z 5.4.2021 přesunut na 9.4.2021 - PÁTEK
Pondělí: Hašlerova, Krnovská, Osvobození, B. Smetany, Polní, Krátká, Tyršová, Pod

Lesem, Dvořáková, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, K. Čapka, P. Nováka, Žáry

Úterý: B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, Zámecká, Odboje, Nerudova, V Sadě, Hynčice
Středa: P. Bezruče, J. Wolkera, Osoblažská, Nádražní, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská,

Jirásková, Dělnická, Celní, Okružní, Opavická

Čtvrtek: Nemocniční, Míru, nám. ČSA, Vodní, Slezská, Opavice, Linhartovy, Burkvíz
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Plasty (pytlový svoz)
Leden
Únor
%Ĝezen
Duben

11.01.2021

ýHrvenec

25.01.2021
08.02.2021

Srpen

22.02.2021
08.03.2021

=iĜt

22.03.2021
05.04.2021

ětMen

19.04.2021
03.05.2021

KvČten
ýHrven

12.07.2021
26.07.2021
09.08.2021
23.08.2021
06.09.2021
20.09.2021
04.10.2021
18.10.2021
01.11.2021

Listopad

17.05.2021

15.11.2021

31.05.2021

29.11.2021

14.06.2021

13.12.2021

Prosinec

28.06.2021

27.12.2021

CO SE MĚNÍ V ROCE 2021?
Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2021 v oblas� práce a sociálních věcí řadu změn.
VYŠŠÍ DŮCHODY

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

V příš�m roce porostou všechny vyplácené důchody.
Historickou novinkou je především to, že valorizace
vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácnos� důchodců na místo dosud využívaného indexu
spotřebitelských cen domácnos�. Základní výměra
důchodů se zvýší o 60 Kč na 3550 Kč, procentní výměra
vzroste o 7,1 %. Průměrný starobní důchod by tedy měl
činit 15336 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 839 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí zvýšení vyplácených důchodů automa�cky. Klien� tedy nemusí o zvýšení důchodu žádat.

Od 1. ledna 2021 se bude zvyšovat také minimální
mzda, a to o 600 Kč na 15200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin.
Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50
Kč. Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá
zhruba 149 �síc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší
úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1200 Kč měsíčně
na 15200 Kč až 30400 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v 8
stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornos�,
náročnos� a zodpovědnos� práce a týká se širokého
okruhu zaměstnanců.
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ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM
Obrovskou pomocí pro dě� samoživitelek a samoživitelů je prosazení zákona o náhradním výživném. Za nepla�če alimentů bude výživné na dě� pla�t stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené dě� bude Úřad
práce ČR vyplácet maximálně 3000 Kč měsíčně. Zákon se týká přibližně 24 �síc nezaopatřených dě�.
Zákon nabyde účinnos� 01. 07. 2021.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ PO
BREXITU

ZAVEDENÍ SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA a další
V rámci velké novely zákoníku práce se povedlo prosadit
velké množství novinek. Některé z nich nabyly účinnos� již
v červenci. Ty zásadní ale začnou pla�t až od 1. 1. 2021.
Největším úspěchem je pro MPSV zavedení sdíleného
pracovního místa. Zaměstnavatel díky tomu může rozdělit
jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší
pracovní dobou. Tato novinka umožní především rodičům
s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Velké
změny se budou týkat také výpočtu dovolené. Výpočet
nároku na dovolenou se to�ž nově nebude odvíjet od
počtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu odpracovaných hodin. Nově se mezi překážky v práci na straně
zaměstnavatele zařadilo také placené volno v obecném
zájmu u personálu táborů pro dě� a mládež a podobné
činnos� na sportovních soustředěních pro dě� a mládež.
Upravuje se také náhrada škody a nemajetkové újmy.

Změna, kterou musí MPSV provést v souvislos� s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
z Evropské unie, se týká zaměstnávání pracovníků ze zahraničí.
Od 1. ledna 2021 bude na občany Spojeného království
nahlíženo jako na občany tře�ch zemí. Pracovníci ze Spojeného království tak budou povinni požádat o vydání povolení k zaměstnání pro výkon práce v ČR
Jako každoročně se také mění pojistné na sociální pojištění,
zvyšuje redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího
základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění a např. také zvyšují platy v sociálních službách
o 10 %.
Bc. Jiří Boháček
Zdroj: MPSV.CZ

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA
V roce 2021 se v České republice konala 21. Tříkrálová
sbírka, která probíhala od 5. ledna do 24. ledna 2021.

Virtuální Tříkrálová sbírka probíhá až 30. dubna 2021 a lidé
tak mohou nadále přispívat a to následně:

V Městě Albrech�cích tuto sbírku pořádala Charita Krnov
ve spolupráci s paní Zdeňkou Hudeczovou. V pondělí 25.
ledna 2021 byly na Městském úřadě Město Albrech�ce
rozpečetěny sbírkové pokladničky a po sečtení byl výtěžek
v Městě Albrech�cích celkem 17 168,- Kč.

číslo účtu 66008822/0800
var. symbol (Charita Krnov): 77708010
specif. symbol: 3770

Bc. Jiří Boháček
odbor správní, úsek sociální

Letošní sbírka byla výrazně ovlivněna omezeními v souvislos� s pandemií covid-19, což znamenalo, že koledníci
nemohli obcházet domácnos� tak, jako v minulých letech.
Sbírka tak probíhala v prodejně Lewisie a v kostele. Poděkování patří hlavně p. Hudeczové a místnímu faráři panu
Randovi.
Každý z občanů, který do této sbírky přispěl, pomohl
pořídit vybavení do Půjčovny kompenzačních pomůcek
v Krnově a s provozem Denního stacionáře Charity Krnov.
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ROK 2020 POHLEDEM HASIČŮ
Vážení spoluobčané,

S výskytem nemoci covid19 se ještě více zvýšily požadavky
na činnost hasičů, protože veškerou zásahovou činnost
musíme provádět za přísných hygienických opatření.
Museli jsme zajis�t dostatečné množství roušek, jednorázových rukavic a dezinfekce. HZS MSK nás společně
s krajským úřadem vybavili redukcemi pro použi� ochranných ﬁltrů na masky dýchacích přístrojů ze skladů civilní
obrany pro případ zásahu na covid-19. U všech zásahů se
musíme ptát zúčastněných lidí, zda nejsou covid pozi�vní a
zda nejsou v karanténě. Dost často se stává, že si lidé přivolají pomoc hasičů, zdravotníků nebo policie a při jejich
příjezdů nemají nasazenou roušku. Mnoho lidí nám
pomohlo darováním doma ušité roušky. Tímto bych chtěl za
všechny hasiče a občany Města Albrech�c poděkovat za
solidárnost v takto těžké době a rovněž požádat o větší
ohleduplnost vůči svému okolí.

rád bych Vás seznámil s prací hasičů za uplynulý kalendářní
rok 2020. V tomto roce opět došlo k mírnému nárůstu
počtu výjezdů, a to na 134. V posledních letech počet výjezdů stále zvyšuje a s �m i rozmanitost výjezdů. V loňském
roce jsme zasahovali u 25 požárů, 19 dopravních nehod, 75
technických pomocí, 4 úniků ropných produktů, 5 ostatních
pomocí, 1 technologické pomoci a 5 planých poplachů.
V jarních měsících jsme zasahovali u čtyř rozsáhlých požárů
lesního porostu, a to dvakrát na území obce Zátor, jednou
na území obce Krasov a jednou na rozhrání katastru obce
Město Albrech�ce a Hošťálkovy na Burkvízu. Všechny tyto
požáry byly velice náročné na fyzickou zdatnost hasičů při
natažení hadic v délce několika stovek metrů, při zdolávání
velkých převýšení na místě zásahu od cisteren až k samotnému místu požáru z důvodu nepřístupnos� terénu pro
cisterny. U těchto požárů byla v plné míře použita naše
terénní čtyřkolka pořízena v roce 2019 na základě projektu
česko – polské příhraniční spolupráce. V průběhu roku jsme
zasahovali při 12 akutních otevřeních uzavřených prostor,
kdy jsme v 9 případech poskytovali předlékařskou pomoc
pos�ženým osobám do příjezdu záchranné služby. V říjnu
při povodních ve dnech 13. 10. až 15. 10. 2020 jsme zasahovali při 14 událostech, kdy jsme byli povoláni vesměs
k čerpání vody ze zatopených sklepů. K tomuto typu
událos� chci podat vysvětlení k činnos� hasičů na místě
událos�. Pokud dojde k zatopení sklepů přes zdivo a podlahy domů je vyčerpání sklepa ze strany hasičů zbytečné,
protože voda po vyčerpání opět do sklepa nateče přes
zdivo zpět a spíše hrozí ještě větší poškození domu. Proto je
lepší pár dnů počkat, až spodní voda opadne a následně
i voda ze sklepa odteče sama. Pokud voda nateče do sklepa
přes okna a vrata, tak v tomto případě je čerpání opodstatněné a hasiči Vám rádi vodu vyčerpají.

Ing. Křištof Petr,
velitel jednotky
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2021 - ZAHRADKÁŘI MĚSTO ALBRECHTICE
•
•
•
•

Členská schůze – březen
Soutěž „Rozkvetlé město“ – červen až srpen
Výstava výpěstků – září
Vánoční výstava – prosinec

Přesné termíny budou zveřejněny na kabelové televizi. Pořádání akcí bude záviset na aktuálně platných vládních opatřeních.
Věra Zahradníková,
předsedkyně spolku

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

V této době se více zaměřujeme na pohybové ak�vity
realizované venku, delší vycházky a každodenní ranní
cvičení spojená s pravidelným otužováním dě�. V rámci
výchovně vzdělávacích činnos� jsme formou videonahrávek připravili pro rodiče a širokou veřejnost vystoupení dě� v podobě Mikulášské nadílky, pohádky „Legenda o sv. Mar�novi“ a vánoční čas „Od Mar�na do
Vánoc“. Víme, že vystoupení dě� rodičům velmi chybí,
tak alespoň touto cestou jim můžeme zpříjemnit chvíle
klidu, což nám současná situace nedopřává.

Nebudeme si nalhávat, že se nic neděje, že se covid 19
naší školce vyhýbá. Jsme rádi, že nemusel být přerušen
provoz tak jako na jaře 2020, přesto je situace vážná. Z
dostupných informací víme, že dě� patří mezi přenášeče bez příznaků a mohou takto šířit vir nepozorovaně
dál. Ale udržet kapacitně naplněnou třídu dě� bez virů a
bakterií, je nereálné. Je nutné dodržovat školní řád.
Tímto apelujeme na rodiče, aby byli zodpovědní nejen
vůči svým rodinám, ale i okolí a nedávali dě� do školky s
infekčním onemocněním (rýma, kašel, průjem, zvýšená
teplota).

Věřme, že společně toto nepříjemné období zvládneme
ve zdraví.

Snažíme se maximálně dodržovat doporučení MŠMT,
mezi která patří:

Na závěr bych chtěla poděkovat nejen pedagogům, ale i
správním zaměstnancům za práci ve z�žených podmínkách, bez nichž by mateřská škola takto nemohla fungovat.

Vstup zákonného zástupce do MŠ s rouškou
Dezinfekce při vstupu do budovy pavilonů A, B
Do budovy vstupuje pouze 1 osoba s dítětem
Zvýšená hygiena dě� při vstupu do třídy
Zvýšená frekvence úklidu ve všech prostorách
budovy
Intenzivní větrání ve třídách a zejména v
šatnách, kde dochází k větší koncentraci dospělých

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ

16

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Tři mudrci na cestě
Ve středu 6. 1. si dě� z 2. A připomněly, že mají svátek Tři
králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. Nejdříve jsme zhlédli
epizodu z Chaloupky na vršku – Jak to bylo na tři krále.
Jelikož zpívat nemůžeme, tak jsme si pus�li koledu My tři
králové. Poté jsme si společně přečetli příběh o třech
mudrcích, kteří se vydali do Betléma poklonit se novorozenému Ježíšovi.
Ve skupinkách jsme se pokusili poskládat tvar betlémské
hvězdy, hledali cestu do Betléma, přečetli jsme si všechny
sloky koledy, vyplnili pracovní list a vybarvili svou korunu.
Na závěr jsme si povídali o zvyku, který tři krále připomíná
– dě� se převléknou do bílých rouch, jedno z nich si začerní obličej jako „ten černej vzadu“, zpívají koledy a vybírají
peníze na dobročinné účely. Peníze, které se ve sbírce
nashromáždí, pak pomáhají lidem v nouzi.
Letos do průběhu sbírky zasáhla pandemie nemoci covid-19, koledníky v ulicích neuvidíme, přesunuli se do on-line
podoby. Jejich cíl však zůstává stále stejný – chtějí pomoci
potřebným.

Foto a text Kateřina Vergu
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Zimní radovánky
Konečně jsme se dočkali bílé sněhové nadílky. Dě�
školní družiny na ni čekaly snad již od svatého Mar�na
(11. 11.). Vyráběly sněhové vločky, vystřihovaly, lepily či
malovaly sněhuláky. Uválet první kouli, uplácat opravdového sněhuláka, dodělat mu oči, nos, knoﬂíky a
pokrývku hlavy se podařilo nejprve našim nejmenším
prvňáčkům paní vychovatelky Bartoníčkové na víceúčelovém hřiš�.
Dě� z ostatních oddělení stavěly své sněhuláky, Olafy,
na zahradě u školy. Dokonce i pan školník přispěchal na
pomoc s kyblíky na hlavy sněhuláků. Dě� si to náramně
užily a teď čekají na další sněhovou nadílku, aby mohly
vyrazit na nejbližší kopec s boby, lopatami či sáněmi.

text Marie Kulichová

NÁVRAT NEMOCNICE K BĚŽNÉMU PROVOZU BRZDÍ PANDEMIE
V polovině ledna bylo v nemocnici hospitalizováno na
80 pacientů se středně těžkým a těžkým průběhem
onemocnění. Na neschopence bylo 60 zaměstnanců
/cca polovina s covid-19/. „Situace u nás není růžová,
ale další nemocnice v kraji prožívají to, co u nás bylo na
podzim. Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme nemocnici
ve Frýdku-Místku a na následná lůžka vezmeme deset
jejich necovidových pacientů,“ pokračoval ředitel.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov se na začátku
loňského prosince vracelo postupně k běžnému provozu. Nemocnice začala jako jedna z prvních v Česku opět
s plánovanou opera�vou. Návrat k plnému provozu ale
zastavila špatná epidemiologická situace v regionu.
„Pandemie na naši nemocnici dopadla na podzim.
Kromě zaplněných covidových jednotek se postupně
nákaza začala šířit i mezi personálem. V jednu chvíli
jsme měli na neschopence či v karanténě až 120 zaměstnanců /covidem si prošlo přes 300 zaměstnanců SZZ
Krnov/. I tak se našim zdravotníkům podařilo s vypětím
všech sil poskytovat akutní péči pacientům ze spádové
oblasti a udrželi jsme v provozu i nejdůležitější ambulance. Na konci listopadu se situace začala konečně zlepšovat, a proto nás těšil postupný návrat k běžnému provozu,“ uvedl ředitel SZZ Krnov MUDr. Ladislav Václavec,
MBA.
Po třech prosincových týdnech opět stoupl počet hospitalizovaných s Covid-19. „Před Vánocemi jsme museli
otevřít další covidovou jednotku. V praxi to znamenalo,
že jsme kompletně změnili služby a lidé, kteří měli mít o
svátcích volno či dovolenou, museli do práce. Bohužel
počty hospitalizovaných po svátcích narůstají ještě rychleji. Intenzivní lůžka na ARO a interní JIP jsou obsazena
ze 100 procent a nezbylo nám, než pro pacienty s těžkým
průběhem přidat další osmilůžkovou jednotku,“ sdělil
Ladislav Václavec.
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Informace k očkování
Nemocnice na začátku ledna naočkovala na 360 svých zaměstnanců /z 800/. Další zájemci z nemocnice se očkovat budou
v příš�ch týdnech. „Nikdo z kolegů neměl po očkování žádnou závažnou vedlejší reakci, která by musela být hlášena na
Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jen u sedmi z nich jsme registrovali bolest ruky, hlavy či zvýšenou teplotu. Všechny tyto
reakce odezněly do 24 hodin,“ konstatoval náměstek pro léčebnou péči MUDr. Bronislav Sedláček, který se stal prvním
naočkovaným člověkem v našem regionu.
Nemocnice připravuje plán, jakým způsobem bude očkovat seniory a následně další zájemce z řad veřejnos�. „Očkovací
centrum zůstane v prostorách našeho dětského oddělení. V případě větších zájmů bude posíleno ještě na jiných pracovištích v nemocnici a o tomto přesunu budeme veřejnost informovat. V těchto dnech jsme obdrželi prvních 200 dávek očkovací látky ﬁrmy Moderna. Postavili jsme mobilní týmy složené z lékaře, sestry a administrativního pracovníka, které vyrazily aplikovat očkovací látku do zařízení sociální péče v našem regionu. Následně budeme očkovat u nás v nemocnici již
zaregistrované seniory. Od prvního února se mohou registrovat zájemci o očkování z řad široké veřejnosti. Pokud bude
mít nemocnice dostatek vakcín, tak proočkuje všechny zájemce. V případě extrémního zájmu budeme připraveni očkovat
i o sobotách,“ dodal ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.
Jiří Krušina
Tiskový mluvčí SZZ Krnov
724 014 860

POLICIE V OKRESE BRUNTÁL HLEDÁ NOVÉ POLICISTY
Také oddanost službě se u PČR vyplácí.
Po patnác� letech služby získává každý příslušník nárok
na ozdravný pobyt v délce čtrnác� dnů ročně. Ten lze
strávit sportovními ak�vitami doma či pobytem v
lázních. Po této době také policista získává výsluhový
příspěvek neboli „rentu“.

Policie České republiky přijímá nové příslušníky v okrese
Bruntál. Nabízí kromě jistoty příjmu a místa státního
zaměstnance také velmi zajímavou, ak�vní a perspek�vní pozici u bezpečnostních složek. Zcela mimořádně, v
souvislos� se zvýšením počtu služebních míst, se u
územního odboru Bruntál nabízejí volné pozice pro nové
policisty.

Práce u policie je atrak�vní, různorodá a smysluplná.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás na tel. 974 731 299,
nebo přímo na e-mail personalisty: jaromir.tuhy@pcr.cz.

Nabídka beneﬁtů není rozhodně nezajímavá. Základním
požadavkem je pochopitelně věk zle�los�, středoškolské
vzdělání s maturitou, fyzická, psychická a zdravotní
způsobilost. Služba u policie nabízí šest týdnů dovolené,
možnost rychlého kariérního růstu, plat již v době, kdy se
policista pouze připravuje na výkon, a co tři roky pravidelné navyšování služebního příjmu. Zaměstnavatel
rovněž přispívá na dovolenou, tábory pro dě�, penzijní a
životní pojištění. V případě nemoci či péče o dítě je pobírán příjem v plné výši.

INZERCE

www.holusa-comfort.cz

Elektrospotřebiče pro domácnost

Nakupujte v našem e-shopu a společně pomůžeme tam, kde je to potřeba,
přímo ve vašem městě.

Jak na to?

Při nákupu v e-shopu napište zprávu do „poznámky“ koho chcete podpořit, a my
pošleme 3% z vaší útraty na jejich účet.

Podpořte

FOTBALOVÝ ANDĚL Holouš Jan tel: 732 553 884
Chcete-li, podpoříme také váš klub? Ozvěte se nám.
tel: +420 736 472 112, email: holusacomfort@gmail.com
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SLEZSKÁ DIAKONIE - NZDM NA ALBRECHTICKU
Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež na Albrech�cku
poskytuje již od roku 2013 službu pro dě� a mládež ve věku
6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou
sociální situací. Rok 2020 byl z našeho pohledu proza�m �m
nesložitějším. V České republice, ale i jinde ve světě, jsme se
potýkali a stále potýkáme s důsledky šíření pandemie koronaviru COVID 19. V průběhu roku jsme museli omezovat
naše služby z důvodů opětovného vyhlášení nouzového
stavu a z toho vyplývajících opatření. Naší snahou v těchto
nelehkých chvílích však bylo i nadále poskytovat naše služby.
Přesunuli jsme se z osobního kontaktu do kontaktu virtuálního. Většina z našich klientů se velice dobře orientuje na
sociálních sí�ch, využívá nástroje online komunikace aj. Vše
bylo nové a i my sami jsme se museli naučit pracovat především přes tato média. Ve chvílích, kdy docházelo k uvolňování vládních opatření, jsme museli přehodno�t především
naše cíle a plány, které jsme si stanovili na začátku roku.
Vyvstaly nám to�ž úplně jiné potřeby ze strany klientů.
Především jsme se museli zaměřit na pomoc s distanční
výukou. Mnoho z našich klientů nemá možnost připojit se na
internet a komunikovat s pedagogy. Naše nabídky pro klienty
a případné zájemce se proto orientovala právě �mto
směrem. Především v obci Vysoká a Jindřichov byla naše

nabídka hojně využívána. Komunikovali jsme s pedagogy ZŠ
Jindřichov a následně jsme jejich zadání předávali a vypracovávali na jednotlivých klubech. V průběhu roku došlo k několika personálním změnám. Podařilo se nám navýšit kapacitu
pracovníků v přímé práci. Nově jsou na službě 3 pracovníci
a jeden mezinárodní dobrovolník z Itálie. Služba �mto navýšením dokáže pružněji reagovat na potřeby klientů, jsme
schopni zajíždět do všech klubů častěji než dříve. Celkově
jsme za rok 2020 pracovali s 69 dětmi a mladými lidmi.
V současné chvíli jsme na hodnotě 43 z maximální kapacity
50 klientů. V případě zájmů se zájemci mohou dostavit
osobně na adresu klubu Lázeňská 2 (oranžová budova) či
kontaktovat pracovníky telefonicky (739 525 251, 604 228
202) nebo na Facebooku (Nízkoprahový klub). Doufáme, že
rok 2021 bude lepší než ten předchozí a život se vrá� do
běžných kolejí. Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Město
Albrech�ce za poskytnu� ﬁnanční dotace.

kolektiv pracovníků NZDM na Albrechticku

SOCIÁLNÍ ASISTENCE ALBRECHTICKO
Již od roku 2011 působí Sociálně ak�vizační služba pro rodiny
s dětmi jako podpora a pomoc pro rodiny, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci. Služba se snaží o zapojení
a ak�vizaci všech členů rodiny, při řešení špatných situací,
které mohou u nich nastat. Vede rodiče tak, aby je svými
silami uměli řešit, měli zodpovědnost a ak�vně přistupovali
k životu při výchově dě�, aby dě� mohly zůstat v klidu
a spokojeně v rodině. Dále také pomáháme rodinám při
přípravě na návrat dítěte zpět do rodiny. Pracovníci služby
spolupracují s obcí, školou, školkou, úřady, dalšími službami
či organizacemi a lékaři v rámci řešení ob�žné situace dané
rodiny.

I přesto, že v tomto roce byla služba v omezeném provozu,
byly rodinám nabízeny návazné ak�vity v rámci projektu
Nejsme na to sami. Díky nim se rodiny mohou podívat na
spoustu zajímavých míst, případně zažít řadu výletů a akcí
jako například navš�vit Kino Mír Krnov, ZOO Olomouc, ZOO
Ostrava, bowling, laser game, či absolvovat rodinné výlety
s rodinami aj. Služba vytvořila vlastní projekt s názvem
„Daruj dárek“, do kterého se zapojili někteří místní podnikatelé a občané. Rádi bychom poděkovali FK Město Albrech�ce
a Fotbalovému klubu Anděl, které vynaložily nemalé
prostředky k pořízení vánočních dárků. Dále také přispěli:
Kavárna Residence, Kvě�nářství a Vinotéka, zaměstnanci ZUŠ
a ZŠ Hašlerova, TOP drogerie, prodejna Lewisie – zdravotnické potřeby a občané Města Albrech�c a okolí. Celkem se
podařilo zajis�t 75 vánočních dárků pro dě�. Z důvodu nastaveného nouzového stavu a omezení, která musela služba
dodržovat, se vánoční besídka nekonala a dětem jsme dárky
rozvezli do jejich domovů. Díky poskytnutým darům mohly
být i v tomto roce zajištěny vánoční dárky sociálně znevýhodněným rodinám, bohužel často bývají jediné, které dě� pod
stromečkem dostanou. Jsme rádi, že i v tak komplikované
době se našli ochotní dárci, kteří se dokázali rozdělit a zajis�t
tak hezké Vánoce všem našim dětem.

V uplynulém roce byla služba poskytnuta celkem 15 rodinám
v obcích M. Albrech�ce, Třemešná, Vysoká, Hynčice a Jindřichov. Tento rok byl pro službu náročný, potýkala se s hledáním nového nastavení postupů a způsobů poskytování služby
a podpory klientů v nepříznivé situaci s ohledem na pro�epidemická opatření. K hlavním činnostem pracovníků patřila
především intenzivní telefonická komunikace s klienty
o jejich situaci, monitoring psychického i fyzického stavu
klientů a jejich rodin a ši� roušek pro potřebu služby i klientů.
Pracovníci často zprostředkovávali komunikaci rodin se
školou, �skli a předávali zadání úkolů a dalších učebních
materiálů spojených s on-line výukou, komunikaci s třídními
učiteli, poskytovali doučování pro dě� školního a předškolního věku aj.

Tým pracovníků SOCIÁLNÍ ASISTENCE Albrechticko
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOLEZSKÉHO KRAJE O.P.S.
Naše organizace již více jak 10 let pomáhá osobám se
zdravotním pos�žením a seniorům. Na začátku stálo pár
lidí s velkým nadšením pomáhat druhým, s respektem k
osobám se zdravotním pos�žením a seniorům, s touhou
něco změnit … Za tu dobu naše organizace ušla dlouhou
cestu. Stali jsme se registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, v rámci komunitního plánování spolupracujeme s řadou obcí a měst, rozšířil se počet pracovníků, a tak také možnost pomoci širšímu okruhu lidí.
Nezastavila nás ani epidemie koronaviru, kdy i nadále,
za dodržení všech vládních opatření, poskytujeme naše
služby. Jedná se o:

ak�vním vyplnění volného času či je doprovázejí k lékařům, na nákupy apod. V rámci služby osobní asistence
rovněž provozujeme službu INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY, kdy klienty nejčastěji vozíme k lékařům, na nákupy či na výlety. Náš vozový park obsahuje
jak vozy běžné, tak speciálně upravené pro vozíčkáře.
PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, kdy
nabízíme zapůjčení například mechanických vozíků,
toaletních křesel, nástavců na WC, koupelnové sedačky
apod.
Pobočku naší organizace naleznete v Krnově na adrese:
Moravská 2, 794 01 Krnov. Otevřeno máme každé úterý
v čase 8:30-12:00, 13:00-15:30 hodin. Chápeme, že pro
některé lidi může být návštěva našeho pracoviště ze
zdravotních či jiných důvodů ob�žná, či dokonce
nemožná. V takovýchto případech Vám rádi poskytneme telefonní konzultaci na čísle 554 718 068 či možnost
domluvy návštěvy našeho pracovníka přímo u vás
doma.

PORADNU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, kde rádi zodpovíme dotazy týkající se například
potřebné péče, sociálních služeb, invalidních a starobních důchodů, dávek a příspěvků, kompenzačních
pomůcek a jiné.
OSOBNÍ ASISTENCI, kdy naše osobní asistentky
pomáhají lidem přímo v jejich domácím prostředí.
Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, oblékání, přichystání a podání stravy, péče o domácnost a
mnoho dalšího. Osobní asistentky jsou tak nejen „prodlouženou rukou“ klientů, ale také se podílejí na jejich

Bližší informace o naší organizaci a nabízených službách
naleznete na internetových stránkách www.czp-msk.cz
či na našem pracoviš�.
Mgr. Eva Kaštovská,
sociální pracovnice
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ZE VZPOMÍNEK
My tři královny jdeme k vám,
Štěs�, zdraví, vinšujeme vám.

Osvobození 5, rybářský spolek na Nádražní 22 a mysliveckou jednotu na Nerudova 20. Místní školní rada se scházela ve školní budově tř. Rudé armády (Opavická) 1. Městská
knihovna a čítárna byla dlouhá léta na ulici Stalinova
(Míru) 5 – zbouráno – městské muzeum na Zámecká 5 a
Bio Hvězda na Osvobození 3. Na této třídě byla též ﬁliálka
Centrálního hospodářského skladiště Opava. Hospodářská
skupina maloobchodu sídlila na náměs� č. 4.

Milí čtenáři zpravodaje, přijměte dodatečně opožděné
tříkrálové blahopřání k novému roku 2021, tentokrát se
vzpomínkou na rok 1949 a místního fotografa pana
Michálka, který snímek pořídil. Tak tedy: Štěs�, zdraví
dlouhá léta vám všem přeje osmiletá Anna Lukajová
(Tuhá), čtyřletá Jarmila Lukajová (Prokopová) a tříletá
Marie Šmeráková (?), dcerka národního správce pily na
ulici Tyršová 1 (LŠU). Viz foto.

O tom, kde sídlily obchody, dílny, restaurace, lékaři a různí
řemeslníci jsem už ve zpravodaji psala při popisu ulic a
náměs�. A tak si aspoň prohlédněte některé dobové
místní reklamy (viz příloha).

Moje vzpomínání na první poválečná léta pomalu končí.
Snažila jsem se zachy�t většinu oblas� této doby a snad se
mi to podařilo. Minule jsem skončila dobou, s kterou jsem
vlastně měla začít, tj. osidlováním. To v naší obci a okolí
probíhalo až do konce roku 1945 a pokračovalo dos�
intenzivně i po celý rok 1946. V tomto roce měla naše obec
už 1100 českých obyvatelů, z nichž se mnozí stali národními správci různých ﬁrem. Zakládali spolky, poli�cké strany
a ústavy, v nichž velmi ak�vně pracovali. To se týká také
sportu a kultury.

Přesto, že si mnohé ins�tuce i se sídly pamatuji, čerpala
jsem přesné údaje z Informa�vního hospodářsko – průmyslového adresáře Krnovska z vydavatelství Kruh r. 1946.

Anna Tuhá

Už v roce 1945 pracoval místní národní výbor s prvním
předsedou velkostatkářem Mečislavem Valáškem a dnešním sídlem na náměs� tenkrát Dr. Edvarda Beneše (dnes
ČSA) č. 8. velkostatek, který měl ve své správě, sídlil na
Zámecké č. 1. pobočka okresního soudu byla na náměs� v
č. 2, dnes je to památkově chráněný dům. Jeho součás�
byla i šatlava, po válce zrušena. Poštovní a telegrafní úřad
měl adresu Poštovní 5, úřad ochrany práce Fierlingerova
(Vodní) č. 1, Staniční úřad ČSD Nádražní 22, farní úřad
náměs� č. 16. Z bezpečnostních orgánů to bylo velitelství
SNB ul. Stalinova (Míru) č. 6 – později zbořeno a několikrát
přemístěno. Dále oddělení ﬁnanční stráže Krnovská 6
(dnes sklenářství), hasičský sbor sídlil na náměs� v č. 2,
ovšem zbrojnice na ulici Štefánikova (Jiráskova). Čísla u
některých domů nejsou uváděna, jiná byla později přečíslována. Mezi důležité podniky patřila lesní správa na ul.
Nerudova 18. Pohřební a plakátovací ústav sídlil v Bezručově ulici č. 11, klášter na Třídě Rudé armády (Nemocniční) a
státní veřejná nemocnice též na Tř. Rudé armády 18.
V roce 1946 už byly registrovány tyto spolky a poli�cké
strany: Strana sociálně demokra�cká – sekretariát měla na
ul. Tyršova 1, Komunis�cká strana KSČ – sekretariát na
náměs� č. 7, Strany lidová a národně socialis�cká neměly
za�m stálého sídla. To rovněž neměl ani sportovní klub SK.
Na náměs� v č. 8 sídlil Jednotný svaz českých zemědělců,
tělocvičnou jednotu Sokol bychom našli v původní, později
zbourané tělocvičně na ulici
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BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v měsíci lednu 2021

Jubilantům v měsíci únoru 2021

Milan Gross, Daniela Blahutová, Roman Novotný, Jiří
Fizek, Zdeněk Motl, Drahoslava Kutá, Nikos Busios, Mgr.
Pavla Hlaváčková, Karel Gančarčík, Terézia Siváková,
Alžběta Záhumenská, Petra Vabroušková, Šárka Křištofová, Viktor Štěpánek, Eva Pírková, Bohuslav Rohleder,
Bronislav Sládeček, Bohuslav Moravčík, Mgr. Jitka
Hlaváčková, Miloslav Cigoš, Petr Volný, Albín Strakulák,
Josefa Kutnohorská, Jana Siudová, Olga Tesárová, Dana
Bočková, Radim Kaloč, Anna Tuhá, Jaroslava Holdošová

Milan Samko, Ing. Ivan Roller, E�imis Iliadis, Jaroslav
Pavlík, Mgr. Karin Pe�naroli, Ros�slav Cikánek, Hana
Haluzová, Antonín Syrový, Nikolaos Stefanidis, Miloslav
Judas, Hana Kabátová, Jarmila Hájková, Drahomíra Topičová, Mar�na Goralová, Jindřich Michna, Jaroslava
Musilová, Eliška Hudečková, Emília Štolovská, Ludmila
Parmová, Štefan Kravec, Miroslav Návrat, Lola Růžičková, Pavel Šerý, Silvie Vasiliadisová, Pavla Volná, Bedřiška
Burkertová, Dana Koleňáková, Alena Bannertová, Jiřina
Kravczyková, Hana Kondasová, Naděžda Nosková,
Růžena Šerychová, Dáša Hakenová, Jenovéfa Sedláčková
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OČKOVÁNÍ PROTI
COVID-19
POMŮŽEME SENIORŮM
80+ S REGISTRACÍ
NA OČKOVÁNÍ
VOLEJTE VE VŠEDNÍ DNY
OD 8 DO 12 HODIN
NA ČÍSLA:
777 781 198
775 905 139
Městský úřad Město Albrechtice
Odbor správní, úsek sociální
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NEJEN DIVÁKŮM KABELOVÉ TELEVIZE
Minulý rok byl pro nás všechny velmi hek�cký. Bezpochyby se na tom podepsala i pandemie covid-19, která
naše odvětví velmi zasáhla a mnohé věci změnila. V
oblas� poskytování služeb internetu došlo u všech
poskytovatelů k razantnímu nárůstu objemů stahovaných dat, jelikož mnoho lidí skončilo na home oﬃce
nebo v karanténě. Spousta lidí se také pomocí internetu
dívala na televizi nebo stahovali ﬁlmy. Pro internetové
sítě bezpochyby představuje zátěž i online školní výuka.
Město neváhalo a na tuto situaci zareagovalo. V prosinci 2020 došlo k modernizaci celé serverovny, ruku v ruce
s razantním navýšením rezervy datového toku pro
poskytování služeb našeho internetu.

V brzké době uvažujeme o rozšíření por�olia našich
služeb o IPTV (televizní programy šířené po internetu).
Zájemcům o tuto službu se otevře možnost zpětného
přehrávání televizních programů a také rozšíření programové skladby, které naše kabelovka nemůže poskytnout. Nyní probíhají zátěžové testy, abychom měli jistotu, že jsme se službami internetu připraveni na budoucí
služby.
Bc. Vladislav Hlaváček

Rok 2020 byl také rokem ukončení pozemního vysílání
standartu DVB-T a jeho nahrazením novým DVB-T2.
Naše kabelovka je od počátku postavená na šíření
základních programů pomocí pozemního vysílání, tak
jsme v tomto trendu chtěli pokračovat nadále. Celý
proces však zasáhla pandemie, při které došlo k čtyřměsíčnímu zdržení. Na konci října bylo v našem kraji vše
převedeno a nastalo určité rozčarování z DVB-T2. Ukázalo se, že se signál chová úplně jinak než jeho předchůdce. A tak jsme se z tohoto důvodu museli spojit s
odborníky z Českého telekomunikačního úřadu. Na
základě těchto konzultací dojde k úpravám hlavní stanice kabelové televize. Pevně věříme, že veškeré problémy a úpravy budou vyřešeny do konce února 2021.
Pandemie bohužel vše časově velmi protahuje.
Od začátku nového roku se pracuje na modernizaci
zařízení op�cké sítě na ulicích Nádražní, Osoblažská a
Poštovní. Nová technologie nám zajis� bezproblémové
přenosy vysokých rychlos� internetu do domácnos�
našich zákazníků. V domácnostech, kde šíříme internet
pomocí koaxiálních kabelů, máme nyní v testování rychlos� stahování (download) nad 100 Mbit/s. Pomocí
op�cké sítě může být pak rychlost internetu až 200
Mbit/s. Rád bych připomenul, že k dosáhnu� takto
vysoké rychlos�, je potřeba vyměnit staré modemy
ﬁrmy Motorola za nové. Pro výměnu nás stačí kontaktovat a my vám jej doručíme. Vzhledem k aktuální situaci
se vše provádí bez naší přítomnos� v domácnostech a
pouze po předchozí telefonické domluvě.
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Městský úřad Město Albrech�ce

Česká spořitelna Město Albrech�ce

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrech�ce
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Po
8:00 – 10:00
13:00 – 16:00
St
8:00 – 10:00
13:00 – 16:00
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Po
8:00 – 10:00
13:00 – 16:00
St
8:00 – 10:00
13:00 – 16:00
Tel.: 774 420 748 (podatelna)
podatelna@mesto-albrech�ce.cz
www.mesto-albrech�ce.cz

Míru 230/7, 793 95 Město Albrech�ce
Po
9:00-12:30
13:30-17:00
Út
9:00-12:30
13:30-16:00
St
9:00-12:30
13:30-17:00
Čt
9:00-12:30
13:30-16:00
Pá
9:00-12:30
13:30-16:00
So
9:00-12:30
Tel.: 956 762 460
Kontakt pro nahlášení toulavých zvířat
Tel.: 777 134 410 (paní Mikulcová)

Poruchová telefonní čísla MÚ

Zubní pohotovost Krnov
Zajišťována v So, Ne, svátky 8:00-12:00
Tel.: 554 690 213

Kabelová televize a internet
Tel.: 775 905 138 (L. Růžička)
Tel.: 777 781 194 (V. Hlaváček)
Veřejné osvětlení
Tel.: 777 781 197 (M. Merta)
Svoz komunálního a separovaného odpadu a životní prostředí
Tel.: 775 905 149 (I. Adámková)
Vodovodní řád
Tel.: 731 157 686 (S. Berkovec)

Nemocnice Krnov
Tel.: 554 690 111
Soukromá ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek
Nemocniční 184/2, 793 95 Město Albrech�ce
Pá 6:30-14:30 – bez objednání
Tel.: 554 690 518, 608 603 187
jiri.sztefek@centrum.cz
www.sztefek-ortopedie.cz

Městská knihovna Město Albrech�ce
Nemocniční 767/6 Město Albrech�ce
Po
13:00-17:00
Út
10:00-12:30
13:00-16:00
Čt
13:00-17:30
Pá
10:00-12:30
13:00-15:00
Tel.: 777 781 055
knihovna@knihovnamestoalbrech�ce.cz
www.knihovnamestoalbrech�ce.cz

Rehabilitační oddělení Město Albrech�ce
Po-Pá 6:30 – 15:30 hod.
Tel. 554 690 531
Oddělení ošetřovatelské péče
Tel. 554 690 111

Úřad práce Město Albrech�ce

Ordinace MUDr. Jelínkové

Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrech�ce
Po
8:00-12:00
13:00-17:00
Út
8:00-11:00
St
8:00-12:00
13:00-17:00
Čt
8:00-11:00
Pá
8:00-11:00
Tel. 950 106 276

nám. ČSA 31/4, Město Albrech�ce
Po
12:30-15:00
16:00-18:00
Út
7:30-12:00
St
7:30-12:00
Čt
10:00-12:00
13:00-16:00
Pá
7:30-12:00
Tel. 554 652 206

Česká pošta Město Albrech�ce
nám. ČSA 58/11, 793 95 Město Albrech�ce
Po
10:00-12:00
13:00-18:00
Út
8:00-12:00
13:00-16:00
St
10:00-12:00
13:00-18:00
Čt
8:00-12:00
13:00-16:00
Pá
8:00-12:00
13:00-16:00
So
8:00-10:00
Tel.: 954 279 395
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MUDr. Mar�na Pirklová

Fyzioterapie POHODA s.r.o.

nám. ČSA 31/4, Město Albrech�ce
Po
8:00 – 12:00
12:00-14:30 objednaní pacien�
Út
13:00-17:00
17:00 – 18:30 objednaní pacien�
St
9:30 – 12:00
12:00 – 14:30 objednaní pacien�
Čt
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00 objednaní pacien�
Pá
8:00 – 12:00
Tel. 554 652 183

Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrech�ce
Po-Pá 7:30-17:30
Tel.: 607 144 425
jarka.kris�nikova@seznam.cz
Lékárna u Jana
Míru 12/3, 793 95 Město Albrech�ce
Po-Pá 8:00-12:30
13:00-16:30
Tel.: 554 610 367
Sběrný dvůr

MUDr. Eva Němcová
B. Němcové 74/8, 793 95 Město Albrech�ce
Po
7:30-11:00
Út
7:30-11:00
St
13:00-14:30
Čt
7:30-11:00
13:00-14:30 kojenecká poradna
Pá
7:30-11:00
Tel.: 554 652 660
eva.nemcova@gmail.com
Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrech�ce
Po
12:00-15:00 (MUDr. Jančo)
Čt
7:00-11:00 (MUDr. Hric)
Tel.: 590 990 770
www.drjanco.cz

Hašlerova 808/32, 793 95 Město Albrech�ce
Roman Boček, tel.: 608 093 303
sberny.dvur@mesto-albrech�ce.cz
Zimní provoz 1. listopadu – 31. března
Út
8:00-11:00
12:00-17:00
Čt
13:00-17:00
So
8:00-11:00
Hřbitov Město Albrech�ce
Odboje 749/24, 793 95 Město Albrech�ce
Tel.: 777 788 476 (p. Greguš)
Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – tel. 775 905 145,
e-mail: redakce@mesto-albrech�ce.cz
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