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SLOVO STAROSTKY

M

ilé dámy, vážení pánové,
taky slyšíte po ránu zpívat ptáky
a občas po obědě cítíte, že sluníčko už začíná hřát? Že když prší, tak už to trochu připomíná jarní déšť? To je jaro, symbol naděje.
Naděje, že bychom se mohli vrátit do normálu. Do života tak, jak jej známe.
Ani mně a části mé rodiny se covid nevyhnul a nemohu říct, že to je „chřipečka“, to
ani náhodou. A to musím přiznat, že jsem
velmi pravidelně chodila na antigenní testy. Přece jen má práce vyžaduje kontakt
s větším množstvím osob a zodpovědnost,
že nakazím nejen někoho z rodiny, ale i ze
svého pracovního prostředí, mi velela značné obezřetnosti. Jaké bylo překvapení, že
i když se jednalo o pravidelný antigen-test,
tak jsem byla pozitivní, ačkoliv mi v tu chvíli absolutně nic nebylo. O pár dnů později
bylo mnohé jinak. Naštěstí jsem s tímto přístupem nakazila jenom a pouze část své rodiny a ani v práci po mé infekci nikdo nebyl
pozitivní. S příchodem jara vidím světlo na
konci tunelu. Vysoká promořenost v Městě
Albrechticích, postupné očkování nejen nej-

starších spoluobčanů mi dává naději, že to
musí brzy skončit.
Proto vydržme. Dlouhé zimní noci končí, slunce nabývá na síle, zahrádky se
zelenají, a i když alergici začínají brečet,
tak nemá smysl si stěžovat na něco, co
nemůžeme ovlivnit. V podstatě jsme šťastná generace. Neznáme války, hladomory,
nemoci, které by nás redukovaly ve velkém
počtu. Začněme se radovat z maličkostí.
Například letos se pustíme do rozšiřování
dětských hřišť. Tentokrát bychom se chtěli
zaměřit na starší děti. Vybrat něco, co podpoří jejich kreativitu, fantazii a bude je lákat k pohybu. K pohybu, který teď všichni
budeme potřebovat. Omezené sportovní,
kulturní a společenské vyžití, nebo že by
snad skřítek „to samo“, přešil část mého
šatníku? Obávám se, že třeba takové plesové šaty, které už dva roky čekají ve skříni
ani neobleču. Jestli jste na tom stejně jako
já, pár kileček navíc, třeba nám pomůže
jarní úklid zahrad či balkonů. Pohyb na
čerstvém vzduchu dokáže zázraky jak po
těle, tak i na mysli.

A protože předpokládám, že prodloužený velikonoční víkend využijete k zahájení
zahrádkářské a grilovací sezóny, proběhne
první svoz bioodpadu 6. dubna, tedy hned
po Velikonocích. Ukládat bioodpad můžete
ovšem i osobně na sběrném dvoře. Na jarní
sezónu se již kompostárnu podařilo vyčistit a připravit. Personál sběrného dvora byl
proškolen, jak zakládat kompost tak, aby
se dal využít ve vysoké kvalitě i v záhoncích. Proto, pokud byste někdo měli zájem
o kompost, bude připraven k distribuci na
začátku června. Doba zrání je zde cca osm
týdnů. Poté bude možné hotový kompost
odebírat.
Závěrem nám všem popřeji hodně sluníčka, pravidelnou školní výuku, pevné zdraví
i úsměv na tváři. Zvát vás na nadcházející
kulturní program si už ani nedovolím. Bohužel nemám křišťálovou kouli, abych dokázala předvídat, kdy nám opatření dovolí
uskutečnit první akci. I přesto se těším na
brzké setkání.
Vaše starostka Jana Murová

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 24. února 2021 proběhlo 22. zasedání Zastupitelstva města Město Albrechtice. Níže naleznete nejdůležitější body:
• Zastupitelstvo města Město Albrechtice
na dodávky internetové konektivity.
venkova ČR. Poskytovatelem dotace je
ukládá radě města odstoupit od smlouDůvodem pro změnu poskytovatele je
Státní zemědělský intervenční fond. Cívy o dílo s firmou Kareta s.r.o. na stavbu
rozšíření stávající telekomunikační inlem projektu je zajištění technického vycyklostezky Město Albrechtice – Třefrastruktury a služeb. Dalším impulsem
bavení (např. přenosný reproduktor, damešná a zahájit novou soutěž na zhotopro změnu byly i časté stížnosti ze strataprojektor, mikrofon) a mobiliáře (stoly
vitele díla. Zastupitelstvo dále schválilo
ny zákazníků a také snaha o zkvalitnění
a židle) pro konání kulturních a spolezměnu rozpočtu, a to zvýšení rozpočtu
služeb.
čenských akcí v tělocvičně ZŠ. Celkové
ve výdajích o 1 612 746 Kč a zvýšení fi- • Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím dovýdaje projektu jsou ve výši 243 750 Kč,
nancování o 1 612 746 Kč.
tace a realizací projektu „Společně za
dotace činí 80 % z uznatelných výdajů
• Zastupitelstvo města schválilo uzavřekulturou“ a uzavřením dohody o po(195 000 Kč).
ní smlouvy se společností CETIN, a.s.,
skytnutí dotace z Programu rozvoje
Petra Hanusová

ANKETA ZASTUPITELŮ
Názor zastupitele

J

istě se všichni shodneme na tom,
že veškeré investiční akce provedené v našem městě jsou v konečném
důsledku placeny z peněz nás všech,
z daní z našich mezd, z naší odvedené
práce. Proto je povinností vedení města
dbát na to, aby byly finanční prostředky
z rozpočtu města vynakládány účelně
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a hospodárně.
Nově vybudovaný chodník na Tyršově ulici však dle mého názoru uvedené
podmínky nesplňuje. Nad sloupy trčícími uprostřed nového bezbariérového
chodníku opravdu zůstává rozum stát.
A nejsem sám, kdo to takto vidí.
Obdobný názor má například i pan
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Galuszka, občan s dlouholetým zájmem
o město, který o tomto chodníku napsal
článek do zpravodaje města, ale z rozhodnutí redakční rady mu nebyl článek
otištěn. Což považuji za chybu.
Tímto předkládám článek pana Galuszky všem k přečtení a k zamyšlení:
Pokračování na protější straně

Splnil chodník na ulici Tyršova představy občanů?
Dovoluji si občany města informovovat
o provedených stavebních úpravách chodníku na Tyršově ulici, které byly provedeny
v loňském roce.
Jako občan se dlouhodobě zajímám
o stavební práce prováděné v našem městě.
Téměř čtvrt století pracuji ve stavebnictví,
a to v oblasti realizací staveb, kde jsem jako
stavbyvedoucí mnohokrát realizoval například opravy silnic, chodníků, kanalizací
nebo veřejného osvětlení.
Krátce po zahájení stavebních prací na
tomto chodníku, tj. v srpnu 2020, jsem
upozornil investora (město, odbor vnitřních věcí) nejen na lokálně špatné podloží
stavby (což bylo následně dořešeno položením geotextilie a sanací podkladní vrstvy
štěrkodrtí), ale rovněž na nutnost dodržet
správné osazení obrub chodníku a na nutnou přeložku nevhodně umístěného sloupu veřejného osvětlení na křižovatce ulic
Tyršova a Dvořákova.
Protože na moje zásadní upozornění
ohledně obrub a sloupu město nereagovalo a zhotovitel pokračoval v provádění tohoto stavebního díla, opětovně jsem
začátkem září upozornil vedení města vč.
zastupitelů města, že většina prací na této
stavbě je prováděna v rozporu s technickými požadavky na stavby a s normovými
hodnotami.
Dle mých odborných zkušeností došlo
na tomto stavebním díle k těmto zásadním
technickým chybám:
Podélný spád chodníku je v několika místech větší než povolují technické
předpisy a normové hodnoty. Maximálně
možný spád na přechodu mezi chodníkem
a sníženou dlažbou při vjezdu na pozemky

jednotlivých vlastníků staveb je povolen
12,5%, což u tří vjezdů není splněno (spád
je zde vyšší a v jednom případě dosahuje
dokonce 20%), tím se výrazně zvýšilo riziko
uklouznutí v těchto místech.
Přirozená vodící linie, která slouží pro
navádění osob se zrakovým postižením
po chodníku, není dodržena v celé délce
chodníku. Správná výška obruby chodníku
(6 cm) je dodržena pouze v jeho horní části.
U křižovatky ulic Tyršova a Dvořákova
není zajištěna minimální 90cm průchozí

šířka pro chodce a vozíčkáře – překáží
zde sloup veřejného osvětlení. Nechápu,
proč při technické přípravě této investiční
akce došlo k opomenutí této zásadní věci.
Sloup měl být posunutý.
Na závěr bych chtěl také poznamenat, že
způsob, jakým byla tato stavba provede-

na, je pro mě, pro občana města, podivný.
Zakázka byla zadána napřímo Službám
obce, které zřejmě nemají vlastní kvalifikované zaměstnance, jelikož si na tuto stavbu
najaly několik cizích firem. Část prací byla
fakturována v hodinové sazbě, která je dle
mých odborných zkušeností nekontrolovatelná. Otázkou zde je, zda-li by na takový
způsob fakturace díla bylo možné vůbec
uplatnit záruku.
Také jsem přesvědčen o tom, že na tuto
zakázku měla být vybrána odborná firma
v transparentním výběrovém řízení, měl
být zpracován rozpočet dle ceníků stavebních prací a samotná realizace řádně
kontrolovaná.
Mou snahou je, aby finanční prostředky
města na jakoukoliv stavební zakázku byly
investovány účelně a správně, proto mě
udivuje jakási nečinnost města v tomto
směru.
Město postavilo sice něco nového, ale
zcela nepromyšleně a především neodborně. Chodník v tomto stavu je v mnoha
místech pro chodce nepohodlný a také nebezpečný.
Myslím si, že je nutné tento chodník, pořízený za cca milion korun, předělat.
Mikuláš Galuszka, 6. 1. 2021
Ano, shodneme se. Tento nový chodník
je potřeba co nejrychleji opravit.
Zároveň je mým přáním, aby vedení
města pro příště nezapomínalo pracovat
pro všechny občany našeho města s rozvahou, efektivně, hospodárně a hlavně
odborně!
Přeji vám všem pěkné jarní dny.
Ing. Zdeněk Veselý
zastupitel města, 11. 3. 2021

Reakce na článek zastupitele

V

ážení občané města Město Albrechtice, jako zástupce zhotovitele opravy chodníku na ulici Tyršova jsem se
zamyslel nad tím, jak reagovat na tento
příspěvek. Být emotivní a hrubý, být nudně odborný, nebo to jen tak přejít s pousmáním? Každá z těchto variant se nabízí. Hrubý být nechci, o odborný pohled
autoři nestojí a ani nemohou. Jde jim
pouze o prezentaci vlastní pravdy a urážky druhých, a právě proto to nechci jen
tak přejít.
Autoři zcela záměrně uvádějí laickou
veřejnost v omyl používáním odborných termínů, statí z příslušných sta-

vebních předpisů vytržených z kontextu, uvádějí údaje svědčící o neznalosti
zákona o obcích, zákona o zadávání
veřejných zakázek a za pravdivé vydávají domněnky plynoucí z jejich fantazie. Zároveň nerozumím tomu, proč si
pan zastupitel nezjistil na městském
úřadu veřejně dostupné informace,
které by mu pomohly rozšířit obzor
a tím zkrátit jeho příspěvek minimálně
na polovinu.
I na této stavbě se objevily momenty,
které nás nutily ke kompromisům, a byli
jsme si vědomi, že tyto budou vodou na
mlýn těmto a jim podobným kritikům,

ale věřte, že jsme vždy šli cestou nejmenšího zla. A teď těmto kritikům čelíme.
Především mě však velmi mrzí, že je
bez ucelených a erudovaných informací
špiněna práce mých kolegů a firem, které se na akci podíleli. Bohužel to se zde
v této době stává normou.
Omlouvám se, pokud jsem někoho
z občanů města touto stavbou urazil či
poškodil.
Děkuji za Váš čas
Stanislav Berkovec
PS: Jan Werich: „Ten kdo chce, hledá způsob. Ten kdo nechce, hledá důvod.“
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ANKETA ZASTUPITELŮ
Názor zastupitele města

J

sem toho názoru, že aktivní občané
mají dostat prostor veřejně diskutovat
o tématech našeho města, které je zajímají.
V případě, že se s jejich názorem ztotožňuji, jako je tomu u příspěvku MUDr. Zuzany Juráňové, využívám v souladu s Článkem 2, bod 1, Článkem 4, bod 3, Pravidel
pro zveřejňování příspěvků ve Zpravodaji
Města Albrechtic, možnost pro zveřejnění
jejího příspěvku v rámci rubriky Názor zastupitele města.
Dotazy občana (ů) aneb co mne (nás)
zajímá
Diskuse s občany na posledních zastupitelstvech byla zrušena (listopadové veřejné zasedání někdo zrušil úplně, přestože dle usnesení zastupitelstva se mělo
konat). Často se občan odpověď na svou
otázku nedozví. Odpověď by možná zajímala nejen tázajícího, ale i další, kteří mají
zájem o dění ve městě.
Informovanost, transparentnost, stop

klientelismu, péče řádného hospodáře, občan na prvním místě, zakázky
hlavně pro naše podnikatele, byla vaše
předvolební hesla i povolební prohlášení, která bohužel vedení města nenaplňuje.
Proto bych uvítala možná nejen já, abychom také ve Zpravodaji dostávali informace a odpovědi na otázky, týkající se
činnosti a hospodaření města.
V minulých 2 letech město zaplatilo za
projektové dokumentace asi 5-6 mil. Kč.
Takové množství provedených PD jste
zdůvodnili tím, že musíte být připraveni
pružně reagovat na vypsané dotační tituly.
1. Uveřejněte prosím ve Zpravodaji i na
stránkách města seznam již provedených
a zaplacených projektových dokumentací
a studií i seznam plánovaných PD pro rok
2021 včetně názvů firem a cen za provedení PD, předpokládanou cenu realizace
všech připravených PD.
2. Zveřejněte seznam akcí, které dle

připravených projektových dokumentací
budete realizovat v nadcházejícím období včetně částky za jejich realizaci.
3. Zveřejněte seznam dotačních titulů,
o které jste v posledních 2 letech zažádali včetně jejich přesné specifikace, kde,
kdy bylo zažádáno, pod jakým číslem,
abychom je sami mohli dohledat. Sdělte
nám, v jakém stadiu jsou dotace, o které
jste zažádali a které již mají být realizovány, například dotace na efektivní veřejnou
správu měla být už od 1. 1. 2021 realizována.
Děkuji za zveřejnění informací
Juráňová Zuzana
Odpovědi na výše položené otázky budou určitě zajímat i další občany, a proto
věřím, že nám všem zástupci města ve
zpravodaji odpoví.
Ing. Lenka Metzlová v.r.
zastupitelka, členka rady města
Ve Městě Albrechticích dne 10. 3. 2021

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INVESTIČNÍ AKCE
Projektové dokumentace a investiční akce, které řeší správu a údržbu vlastního majetku:

V

soukromém sektoru se rozmyslíte, co chcete opravit,
jak, za kolik a v podstatě i s kým to chcete opravit. Jestli
ve vlastní režii nebo budete poptávat nějakou externí firmu.
Ve veřejném sektoru musíte mít podklad pro veřejnou soutěž. Tím podkladem je projektová dokumentace se slepým
rozpočtem. Tyto „srandy“ ovšem něco stojí. Více jak polovina těchto oprav byla již zahájena nebo by měla být v tomto
Projektové dokumentace a investiční akce,
které by měly přinést občanům něco nového, něco, na čem se shodli téměř všichni
zastupitelé:
l Rekonstrukce zámku Linhartovy
– jedna z mála investic, ke kterým jsme přišli jak slepý k houslím. Dokumentace byla
hotová, dotační žádost podána. Schvalovací proces byl ovšem náročný, a to zejména ze strany polského vedoucího partnera.
l Společenské prostory měšťanského domu – stavební práce jedou na plné
obrátky. Investiční akce, po které téměř
všichni občané touží. Zázemí pro pořádání
oslav, svateb, pohřbů, oživení spolkového
života. Kolik let se bavíme o využití měš-

roce ukončena. To je poměrně slušné skóre, na to, že v roce
2018 jsme u všech akcí neměli ani čárku na papíře. Navíc jde
vidět, že se vše připravuje i s výhledem na následující roky,
s výhledem projekční připravenosti v případě možnosti získání dotace. A navíc mě těší i fakt, že u údržby současného
majetku se nám docela daří využívat dotační tituly, což nebývá obvyklé.

ťanského domu, kolik let zástupci spolků
křičí, že se nemají kde setkávat? Letos na
konci roku se všichni dočkáme.
l Cyklostezka M. Albrechtice – Třemešná – kdo jel na kole podél hlavního tahu na
Třemešnou, nemůže říct, že by se jednalo
o něco nepotřebného. Kolik let se o cyklostezce mluví. Díky velké práci Libora Švece se podařilo projektovou dokumentaci
dokončit, a i přes potíže během realizace,
vybudovat cyklostezku zvládneme. Jednoduše musíme. Protože když se chce, všechno jde.
l Hudební bouda v parku B. Smetany – park B. Smetany má svá nejlepší léta
za sebou. Zasloužil by velkou investici a re-

konstrukci najednou. Bohužel zdroje jsou
omezené a musíme si vybírat, kam veřejné
prostředky, prostředky občanů, budeme
investovat nejdříve. I přesto se snažíme
postupně realizovat rekonstrukci parku B.
Smetany alespoň v jednotlivých etapách
pomocí česko-polské spolupráce. Celková
rekonstrukce bude sice trvat delší dobu,
ale dokud se nenajde buď vůle zastupitelstva, anebo větší dotační titul, není jiného
zbytí.
l Vyhnívací nádrže – tak jestli je něco
hořákem, pak to jsou vyhnívací nádrže. Že
už mohly být dávno opravené, to ti z Vás,
kdo sledují zastupitelstvo, asi ví. Obstrukce
u této investiční akce byly náročné. A co by
Pokračování na protější straně
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Název projektu

příprava

Rekonstrukce střechy základní školy
Oprava chodníku Tyršova
Sanace zdi Slezská 2
Rekonstrukce střechy nám. ČSA 20
Rekonstrukce střechy Slezská 2
Rekonstrukce koupaliště
Komunikace Česká Ves-Burkvíz
Hřbitov Hynčice, oprava zdi a okolí
Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní
Komunikace Tyršova
Oprava sochy Sv. Anny Samotřetí
Rekonstrukce Parku B. Smetany
Autobusový terminál
Parkovací plocha u autobusového nádraží
Únikové východy tělocvična
Studie optimalizace odpad. Hospodářství
Efektivní veřejná zpráva
se stalo, kdybychom je nechali v současném stavu? V řece Opavici by plavaly exkrementy z celých Albrechtic. Tady asi není
potřeba více vysvětlovat.
l Chodník Opavická – vybudováním
integrované záchranné stanice by si tato
ulice zasloužila chodník. Podél zdevastované ulice chodí děti do školy, občané do
města nebo naopak na procházky směrem Linhartovy, Opavice. Zatím se připravuje pouze projektová dokumentace. Až
bude hotová, zastupitelstvo bude muset
rozhodnout o dalším osudu této investiční akce. Zdali z vlastních prostředků nebo
čekat na nějakou vhodnou dotační příležitost.
l Chodník Hynčice – evergreen. 12 let
slibů a stále nic. Dva roky jsme si já, Jana
Murová a pan Libor Švec téměř vylamovali zuby na souhlasu jednoho z vlastníků.
Nezbytný souhlas pro projektovou dokumentaci. Ta je nyní již hotová. Čeká na stavební povolení, kterého bychom se letos
měli dočkat. Zastupitelstvo v dubnu bude
řešit, zda se pustíme do realizace chodníku z vlastních prostředků, anebo budeme
čekat na dotaci z SFDI, ta se žádá vždy do
konce ledna. Za mě tedy, pusťme se do
toho, ať už je to hotovo.
l Křižovatka
Hašlerova/Osoblažská,
zastávky Linhartovy, posunutí semaforu Krnovská ul. – projektové dokumentace čekají na souhlas Ředitelství silnic
a dálnic. Poté půjdou na stavební povolení. Dokumentace, díky kterým by se mohla
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projekt

povolení
stavět

rozestavěno

84 700
60 500
14 520

74 415

48 158
10 000

74 000
74 000
785 411
65 340
84 700
výzva
72 600
16 940
473 715
626 780
139 150
102 850

hlavní cesta v Městě Albrechticích stát trochu bezpečnější. Proč vozí většina rodičů
děti do ZUŠ nebo ráno do základní školy
osobně auty? Protože ty děti nechceme
nechat přecházet přes šílenou křižovatku
bez chodníku nebo proto, že u přechodu,
kde je o 15 metrů dál semafor, si prostě
děti nemohou zastavit dopravu a bezpečně přejít. Navíc je zde velká šance, že by po
získání stavebního povolení všechny tyto
investice mohlo zrealizovat samotné Ředitelství silnic a dálnic. Tak proč to projekčně
nepřipravit?
l Atletické hřiště – už se mohlo projektovat. Ti z Vás, co máte doma puberťáka
nejspíš denně řešíte to, že v Městě Albrechticích tato věková skupina nemá téměř
žádné volnočasové zázemí. Nehledě na to,
že se honosíme spádovou základní školou,
která poskytuje kvalitní vzdělávání, ale na
základní pohybový rozvoj se jaksi zapomnělo. Doby, kdy jsme skákali v rámci tělesné výchovy do písku, házeli koulí, běhali
stovku, 1500 m a nemuseli se půl vyučovací hodiny trmácet na fotbalové hřiště si
pamatujeme už jen my, dříve narození. Copak dnes už nechceme, aby se děti hýbaly?
Už tak dnes tráví u počítačů tolik času jen
proto, že musí. Absence sportovního areálu, které jim nabídne široké využití, je k výpočetní technice dohání i ve svém volném
čase.
l Vodovod Linhartovy – znáte ten pocit,
kdy otočíte kohoutkem a neteče voda?
Většina občanů ne, ale občané z Linhartov

dokončeno

rozpočet /
cena

dotace

ANO
z 80%
2021
2021?
2021?
2022

2 794 489
1 376 519
650 361

0
0
0

požádáno o dotaci

ANO
2021-

214 765

ANO
ANO

641 374
93 170

požádáno o dotaci
214 300

0
69 797
dotace zamítnuta

a Opavice si v létě musí rozmyslet, jestli navaří, vyperou nebo vykoupou děti. Že je to
jak před 40 lety, kdy během letního topného režimu teplá voda tekla jen některé dny,
ale studená tekla pořád? Tady se asi shodneme snad všichni, že ani tyto přidružené
městské části nemůžeme nechat s vodou
na holičkách a musíme se pustit nejen do
„projektovky“, která je téměř hotová, ale
do investice jako takové. Obzvlášť, když
jsou vyhlášené dotační tituly a měly by se
opakovat.
l Byty Celní 20, Hynčice – bývalá MŠ
a zázemí z kabin v Hynčicích – investiční
záměry schválené na zastupitelstvu města. Letos budou hotové projekčně. Bytů je
v Městě Albrechticích nedostatek. Cesta,
jak si udržet mladé lidi v Městě Albrechticích, je zajistit jim dostupné bydlení,
zázemí pro rodinný život. Budova bývalé
cukrářské výroby s komfortně velkou zahradou se na byty jenom nabízí. Stejně tak
i budova bývalé mateřské/základní školy
v Hynčicích. Dlouhá léta nevyužívaná. Zázemí kabin na fotbalovém hřišti v Hynčicích asi už žádné fotbalové mužstvo hostit
nebude. Ale i občané této části si zaslouží
prostory pro společné setkávání. Vždyť zde
není ani funkční pohostinství, natož kde
slavit narozeniny, pálení čarodějnic či jiné
příležitosti.
l Tobogán koupaliště – technické řešení máme. Jen není vůle se do něj pustit.
Vybudovat tuto atrakci bez rekonstrukce
celého koupaliště nemá v současné chvíli
Pokračování na další straně
ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTICE
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Název projektu
Rekonstrukce zámku Linhartovy
Společenské prostory měštanského domu
Cyklostezska M.Albrechtice-Třemešná
Hudební bouda v parku B. Smetany
Vyhnívací nádrže
Chodník Opavická
Chodník Hynčice
Hlavní křižovatka Hašlerova/Osoblažská
Zastávky Linhartovy hl. cesta
Posunutí semaforu Krnovská ul.
Atletické hřiště
Vodovod do Linhartov
Byty Celní 20
Přestavba kabin Hynčice na kult. Zázemí
Přestavba MŠ Hynčice na byty
Tobogán koupaliště
Chodník nemocnice
Poutní hora- odpočívadlo
Infokavárna
Revitalizace okolí ZŠ

příprava

projekt

povolení
stavět

rozestavěno

726 000
182 710
181 595
170 477
209 935
108 900
133 100
objednán
181 500
59 290
42 753
42 753
42 754

dokončeno
2021
2021
2021
2021
2021

rozpočet
/cena
32 986 750
11 616 581
6 787 795
1 190 474
15 685 098

2021/2022
ŘSD
ŘSD

25 340 827
požádáno
5 728 662
608 094
0

100 000

2022

řešení smlouvy
stavba nepovolena

84 700
43 800
3 000 000
101 785
vě tolik potřebnou kavárnou či cukrárnou.
Bude sloužit nejen turistům, ale i návštěvníkům lékařů nemocnice, úřadů či občanům Města Albrechtic. Jen tak si posedět
a poklábosit na náměstí s kamarádem či
kamarádkou. To je něco, po čem již dlouho
všichni toužíme.
l Revitalizace okolí ZŠ – alias rozbitý
sokl a bubliny v asfaltu. Okolí základní školy má své nejlepší chvilky za sebou. Stejně
tak zpevněné plochy kolem školní jídelny.
Tato investice zahrnuje i výměnu mobiliáře, či venkovní učebnu a mnoho dalšího.
Částečně se pokusíme získat dotaci rovněž
z rozvoje venkova v dubnu roku 2021. Na
větší realizaci této investice si budeme muset ještě chvilku počkat, dokud se nenajde
lepší dotační příležitost.
Všechny tyto investiční akce, zadání projektové dokumentace schválila buď rada
nebo zastupitelstvo. Na všechny tyto myšlenky musely být v rozpočtu připravené finanční prostředky. Na všech dvaceti, včetně jedné zbytečné, se muselo usnést více
jak polovina buď radních nebo zastupitelů.
Chce-li někdo polemizovat na oprávněnosti této investiční přípravy, nechť mi vysvětlí, jak jinak být připravený na možnost
získat dotaci.
Dotační výzvy trvají cca jeden měsíc. Během této poměrně krátké chvíle není
nikdo, absolutně nikdo schopný zreali-
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dotace

1 055 120
284 350
226 270
268 620

40 535

význam. Rozumným řešením se jeví navrácení koupaliště do rukou města s postupnou opravou tohoto zařízení. V tomto nám
zatím ovšem významně překáží zpackaná
nájemní smlouva z jara 2018, která dává
nájemci právo na nevypověditelný provoz koupaliště. Asi nikdy nepochopím, jak
k tomu mohlo dojít. Hledáme světýlko na
konci tohoto tunelu.
l Chodník přes nemocniční areál byl
naprojektován, podán na stavební povolení do Krnova, ovšem povolení bylo zamítnuto. Tato stavba nepůjde zrealizovat. Jestli je něco zbytečná a zmařená investice, tak
tato.
l Poutní hora – investice do cizího majetku. Možná pěkná myšlenka, ale v situaci,
kdy nevíme, do čeho investovat dříve, byla
tato projekčně připravená akce zastavena.
l Infokavárna – jestli má něco pomoci
turistickému ruchu, udržení návštěvníků
v Městě Albrechticích déle, než jen pár hodin strávených na rozhledně či Krtečkově
stezce, pak infocentrum spojené s provozem kavárny/cukrárny. Kromě vyjádření
hygienické stanice má tato projektová
dokumentace vše, co potřebuje. Dokonce
jsme požádali Moravskoslezský kraj o dotaci ve výši 2,1 mil Kč na tuto akci. Skončili jsme ovšem třetí v náhradnících a já už
dnes připravuji tuto akci do programu rozvoje venkova. Byla bych velmi ráda, pokud
by se podařilo oživit život na náměstí prá6

studie

požádáno o dotaci
žádost o dotaci 4/2021

zovat projektovou dokumentaci a nedej
bože získat stavební povolení. Pokud nebudeme připraveni se zásobou projektů
v šuplíku, nezískáme žádné dotace. Kromě
investice rekonstrukce zámku Linhartovy
na konci roku 2018 nebylo připraveno nic.
Během poměrně krátké doby se podařilo
spoustu investic, projektových dokumentací, dotáhnout do zdárného konce. Na
šest z nich se podala žádost o dotaci a na
ostatní se finanční prostředky v rámci dotačních možností hledají. Nejsem vědma,
nemám křišťálovou kouli, abych mohla
hovořit za 15 zastupitelů nebo 5 radních.
Nedokážu říci, kdy přesně se který projekt
bude realizovat, ani z jakých dotačních
titulů. Nebudu slibovat vzdušné zámky
a malovat obrázky růžovou pastelkou. Za
každým řádkem v tabulce je spousta práce nejen vedení města, tím myslím mě
a mých místostarostů, ať už Libora Švece
(mimochodem byl v této činnosti skvělý) nebo současné místostarostky Alice
Hankové, tak i jednotlivých zaměstnanců
městského úřadu. Zkuste najít v okolí jedinou firmu, která by byla schopná zrealizovat za dva půl roku tolik práce.
Všichni tito zaměstnanci si zaslouží občas
i pochvalu a podporu v další práci, ne jen
kritiku.
Zpracoval: Odbory města,
text: Ing. Jana Murová

ZPRÁVY Z OBCE
Kontrola na sběrném dvoře

M

inulý měsíc byla provedena kontrola místa zpětného odběru elektrozařízení umístěného na sběrném
dvoře v Městě Albrechticích firmou
ELEKTROWIN a.s. Výsledkem kontroly

P

bylo potěšující zjištění, že v roce 2020
odevzdali občané města 17 t elektrozařízení, což bylo o 52 % více než v roce
2019. Úroveň sběrného dvora byla shledána velmi dobrou. Za pochvalu jsme

rádi a děkujeme také občanům, že svědomitě nepotřebné elektrozařízení do
sběrného dvora odkládají.
Iveta Adámková

Ruší se poplatek za pneumatiky

ro větší komfort občanů města bylo
nově v prostorách sběrného dvora
zřízeno místo zpětného odběru pneumatik firmou GREEN Logistics CZ s.r.o.
Proto se ruší poplatek za jejich ukládá-

ní. Občané budou moci bezplatně pneumatiky na toto místo odložit v jakémkoli množství. Navíc je zde zřízeno místo
zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů. Zároveň žádá-

me občany, aby respektovali pokyny
pracovníků sběrného dvora, kteří jsou
náležitě poučeni o systému.
Iveta Adámková

Jarní úklid v plném proudu

Z

ima konečně odchází, a tak se sběrný
dvůr s přicházejícím jarem pustil do úklidu města. Zametají se ulice, uklízejí chodníky a nezapomíná se ani na zeleň. A aby
péče o zeleň byla opravdu co nejlepší, byla
pořízena nová sekačka značky Etesia. Ta byla
na sběrném dvoře předána dne 18. března 2021 a v nadcházející sezóně tak bude
již plně sloužit k sekání a sběru trávy. A aby
péče o město byla opravdu kompletní, byla
na sběrný dvůr objednána i nová dodávka.
Dále se pak usilovně pracovalo na vyprázdnění a úklidu kompostárny, která byla za léta
používání ve špatném stavu. Nyní se už jen
čeká na zahájení svozu bioodpadu.
Petra Hanusová
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Sankce za kanalizaci ve vilové čtvrti

V

uplynulém měsíci byla ukončena
kontrola kanalizace ve „vilové čtvrti“
ze strany Státního fondu životního prostředí. Ten vyčíslil městu sankci ve výši
858 601,9 Kč. Vedení města vzápětí podalo námitku a částku se tak nakonec
podařilo snížit o více než 300 tisíc. Pokuta

byla v tu chvíli snížena na 547 358,52 Kč.
Nyní město obdrželo výzvu k úhradě této
sankce. Bohužel kontrolní fond do této
sankce zahrnul další neuznatelný výdaj
za stavební dozor ve výši 130 085,70 Kč
a dále finanční opravu za smluvní pokutu za 184 884,14 Kč. Pokuta je tedy v tuto

chvíli 862 328,36 Kč a na její uhrazení je
stanovena lhůta 30 dnů. Stále nedošlo ani
k podání závěrečné monitorovací zprávy.
Město navíc usiluje o získání znaleckého
posudku. Bez něj není možné říci, jestli je
stavba v pořádku.
Petra Hanusová

Město vyhrálo soud se společností Gasco

M

ěsto vyhrálo soud se zhotovitelem
kanalizace ve vilové čtvrti, tedy se
společností Gasco spol s.r.o. Společnos-

P

ti byla přiřknuta smluvní sankce ve výši
1,5 mil Kč a k tomu úroky z prodlení
a bankovní výlohy. Částka byla v plné

výši, tj. 1 500 000 Kč a 181 239,61 Kč jako
příslušenství tohoto dluhu.
Petra Hanusová

Vodárna Linhartovy je konečně v majetku města

o dlouholetém vyjednávání se Město
Albrechtice dočkalo obrovského úspěchu. Získalo totiž konečně do svého vlastnictví vodárnu v Linhartovech a k tomu
i okolní pozemek s výměrou 6 769 m2. Ve

chvíli, kdy byla zahájena jednání s vlastníkem pozemku, tedy se státním podnikem
v likvidaci Milnea, byla první navržená
cena za vodárnu i pozemek 894 000 Kč.
Město však nezahálelo a jednalo dále.

Všechna tato vyjednávání přinesla své
ovoce, a město tak získá vodárnu za částku 90 569 Kč.
Petra Hanusová

PŘÍPRAVA ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

V

přípravě změny územního plánu
byly učiněny další podstatné kroky.
Na únorovém zasedání rozhodlo
zastupitelstvo města o zařazení posledních podaných návrhů do připravované změny územního plánu. Dále
zastupitelstvo města rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným postupem. To znamená významné zrychlení
celého procesu pořízení změny. Dále

O

Marek Michalica, tajemník

pomoci s odhalením bezpříznakového jedince na začátku infekce. Výsledek testu se
zaměstnanci dozví vždy do několika minut.
Testování má za úkol chránit nejen zaměst-

nance úřadu před nekontrolovatelným rozšířením nákazy, ale i občany, kteří chodí na
úřad za účelem vyřizování bezodkladných
záležitostí.
Petra Hanusová

PRODLUŽUJE SE PLATNOST ŘIDIČÁKŮ A TECHNICKÝCH PROHLÍDEK

ropadnuté řidičské nebo profesní
průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.
Platnost českých průkazů, technických
prohlídek či licencí je prodloužena o 10
měsíců v celé Evropské unii ode dne
jejich původní platnosti. Prodloužení
platnosti má za cíl snížit mobilitu občanů v rámci protiepidemických opatření.
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nou s veřejností. Zpráva spolu s podanými připomínkami veřejnosti bude
předložena ke schválení zastupitelstvu
města.
Tím bude orámováno zadání změny
územního plánu a bude přistoupeno
k výběru projektanta, který pro nás
změnu připraví.

Zaměstnanci městského úřadu jsou testování na covid-19

d 15. března 2021 začalo na Městském
úřadě Město Albrechtice pravidelné
testování zaměstnanců na onemocnění covid-19. Antigenní testování může výrazně

P

orgán územního plánování (Městský
úřad Krnov) připravil zprávu o uplatňování Územního plánu Město Albrechtice. Ta vyhodnocuje vývoj v území
Města Albrechtic za dobu platnosti
územního plánu a podle toho navrhuje
provedení změn. Zpráva se zveřejňuje
na úřední desce, aby se k ní mohla vyjádřit veřejnost. Po uplynutí lhůty pro
zveřejnění se považuje za projedna-

Ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že
k tomuto kroku přistoupilo proto, aby
lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to
nejdůležitější. Úřady i provozovny STK
však zůstávají nadále otevřeny. V případě potřeby lze jejich služby využít, například při nutnosti udržet své vozidlo
v dobrém technickém stavu.
Petra Hanusová,
zdroj: Ministerstvo dopravy
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

V

lesích města Město Albrechtice došlo
během roku 2020 k ukončení kalamitního stavu na úseku těžby. Těžba probíhala
v minulém roce zejména po větrné kalamitě. Dřevo bylo z počátku roku velmi obtížně prodejné, nakonec se jej ale podařilo
k 31. 10. 2020 prodat. V slabých porostech
v oblasti Žáry, rozhledna Hraniční vrch
a Láč pak docházelo k zpracování nahodilých těžeb.
Během roku 2020 došlo k vylepšování
stávajícího zalesnění a k podpoře pionýrských dřevin na holinách, kde byl proveden
nátěr proti okusu. V lesích města máme

pak i velké množství oplocenek, které je
nutné nadále udržovat. Z tohoto důvodu
je nezbytná komunikace s myslivci a jejich
stálá oprava. Dále pak došlo k zadání nového Lesního hospodářského plánu.
Na jaře bylo v lesích města zasazeno
50 000 kusů buku. Počasí však na začátku
minulého roku nepřálo, a tak došlo i ke ztrátám. Při zalesňování se kromě výsadby zaměřujeme i na využití přirozených procesů,
tj. podporu pionýrských dřevin v porostech.
Minulý rok se konal poslední ročník akce
s názvem Zachraňme lesy, kterou pořádalo
Hnutí Duha. Díky ní došlo k zalesnění cel-

kem 400 kusů jabloní a hrušní a k ošlapávání kultur v oplocence nad vodárnou a na
Láči. Nyní zbývá už jen počkat na výsledek.
Mezi vize na rok 2021 patří zajištění dotěžení suchého dříví ze slabých porostů,
a to i přes ekonomickou nevýhodnost
takové těžby, dále pak přizpůsobení hospodaření změně dotační politiky státu při
zachování našich hodnot. V tomto roce je
v plánu i začátek procesu přeměny lesních
celků na Žárech a kolem rozhledny na Hraničním vrchu na les rekreační (příměstský)
při zachování ekonomických požitků.
Jaroslav Herman

ZÁMEK ZÍSKÁVÁ SVŮJ PŮVODNÍ VZHLED

N

a zámku v Linhartovech probíhá již více jak osm měsíců rozsáhlá rekonstrukce, která je hrazena z česko-polského projektu s názvem Slezsko bez hranic III – hrady a zámky.
Velká část práce je již hotova, avšak stále ještě chybí kus práce, aby zámek mohl být opět zpřístupněn veřejnosti. Práce jsou
v období od začátku roku otevřeny ve všech stavebních objektech rekonstrukce. Jsou zahájeny a stále probíhají, práce v prostoru před zámkem, kde se provádí mlatový chodník zámeckým
parkem současně s drobnými terénními úpravami podél tohoto
chodníku. Ve sklepních prostorách se dokončuje pokládka cihelné dlažby. Jsou prováděny její ořezy a také spárování.
V prvním a druhém nadzemním podlaží se v součinnosti autorského dozoru, technického dozoru a zástupců investora ujasnilo mnoho drobnějších či rozsáhlejších upřesnění projektové
dokumentace, kdy šlo například o upřesnění typu a umístění
svítidel na chodbách, způsob umístění elektrorozvodů v jednotlivých místnostech, detaily provedení dveřních křídel a dveřních
zárubní s dřevěným obložením, dveřního kování, řešení výtahové šachty tak, aby odpovídala požadavkům pro montáž moderní
výtahové plošiny. Současně se projednávaly a řešily další práce
v půdním prostoru, které sice nebyly zmíněny v projektové dokumentaci, ale s rekonstrukcí
objektu těsně souvisí. Zde se například jedná o dozdění jedné ze
stěn výtahové šachty v půdním
prostoru, která byla „zapomenuta“ a při poslední rekonstrukci
zámku nebyla vyzděna. Z tohoto důvodu byla výtahová šachta
v půdním prostoru volně přístupná. S touto dozdívkou souvisí i nové oplechování úžlabí
navazujících střešních rovin, aby
se zabránilo zatékání do půdního prostoru a prostoru výtahu.
Mimo tyto problémy, které se
řeší na kontrolních dnech, kterých bylo k dnešnímu dni již 27,

se úspěšně a s plnou vervou pustil dodavatel do provádění snížení stropních konstrukcí ve výstavních prostorách. Dnes jsou
tyto stropy i omítnuty a ve výstavních místnostech se zahajují montáže dodaných říms, které akceptují původní profilaci.
Římsy se osazují do výšek dle zbytků původních říms v jednotlivých místnostech, na které navazují. Ve velké míře jsou
provedeny rozvody elektro. Ve výstavních prostorách budou
provedeny nové, dřevěné podlahy, proto se provádí příprava
stávajících betonových podlah obroušením stávajících nátěrů
a srovnání nivelační hmotou. Na tu se pak v nejbližší době budou pokládat dřevěné deskové prvky. V prostorách, kde jsou
osazena okna a provedeny rozvody elektro se postupně provádí opravy omítek
V počátku roku nebylo zcela jasné, zda se stihnou dodat a namontovat okna do objektu. Dnes je již splněno a všechna okna
jsou osazena na svých místech a doplňují se parapetními deskami. Na stavbě jsou také dodány vzorované dlažby, které budou
umístěny do chodby ve 2. nadzemním podlaží. V chodbě 2. nadzemního podlaží jsou práce tak daleko, že je umožněno zahájení
výmalby stropů a stěn.
Práce probíhají a jsou pod neustálým dozorem tak, aby se včas
a zcela řešily možné problémy
technologického nebo materiálového charakteru, které by
mohly zapříčinit zpomalení postupu výstavby nebo nevhodně
provedených stavebních prací.
Autorským dozorem – projektantem, technickým dozorem
a zástupci investora se i nadále budou upřesňovat nejasné
části projektové dokumentace
a současně se bude, jako doposud, provádět fotodokumentace postupu prací a technologických provádění.
Lubomír Stýskala
a Petra Hanusová
ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTICE
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MĚŠŤANSKÝ DŮM PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

V

únoru roku 2021 začala rekonstrukce měšťanského domu na náměstí
v Městě Albrechticích. Občané se tak
dočkají společenské místnosti i nové obřadní síně. Do budoucna je v plánu i Infokavárna neboli spojení kavárny a turistického centra.
Od roku 2018 se vedení města pokoušelo získat prostory vhodné pro pořádání
společenských a kulturních akcí. „V roce
2018 a 2019 jsme se společně s panem
místostarostou Švecem velmi intenzivně pokoušeli jednat s majitelem budovy
hotelu na náměstí o jeho odkupu,“ sdělila starostka Jana Murová. Nakonec byly
všechny tyto kroky neúspěšné. Nepomohla ani nabídka náhradních prostorů.
Měšťanský dům je už dlouhé roky nevyužívanou budovou, a tak se nabízelo,
aby město nechalo přepracovat stávající
projektovou dokumentaci knihovny na

společenské zázemí. „V měšťanském domě
dojde k vybudování společenské místnosti, obřadní síně s předsálím a vznikne zde
i apartmán,“ přiblížila starostka města.
Celá rekonstrukce byla vyprojektovaná
v roce 2019, dokonce i k 31. 12. 2019 získala stavební povolení. Rok 2020 se pak nesl
ve znamení získání finančních prostředků na tuto rekonstrukci. Nejprve se jako

vhodné jevilo podat žádost do tzv. Norských fondů. „Už při podání žádosti jsme
byli upozornění, ať nečekáme s velkým
úspěchem, neboť převis žádostí byl velký
a naše bodové hodnocení nedosahovalo maxima,“ okomentovala Jana Murová.
I přesto, že zde bylo riziko toho, že bude
město platit vše z rozpočtu města, byla
rekonstrukce zahájena. Soutěž vyhrála
firma AGIST s.r.o. s cenou 11 331 650 Kč
včetně DPH. „A jak už to v životě bývá,
když jednu dotaci odpískáte objeví se
z nenadání další, a to z programu Rekonstrukce veřejných budov Ministerstva pro
místní rozvoj,“ řekla s radostí starostka. Žádost o dotaci byla podána dne 15. 2. 2021
a pokud vše vyjde, bude dotační krytí
60%. K významnému milníku, předání staveniště, došlo dne 19. 2. 2021 a v těchto
dnech již probíhají naplno opravy.
Petra Hanusová

STAROSTOVÉ CHTĚJÍ SILNĚJŠÍ REGION

S

tarostové obcí v západní části Moravskoslezského kraje (MSK) se dali dohromady v rámci iniciativy nazvané „MSK –
ZÁPAD“. Chtějí prosazovat rovnoměrný
rozvoj kraje pozvednutím významu jeho
západní části, dlouhodobě znevýhodněné polohou i historickým vývojem.
Starostové sedmi měst společně se senátorem za daný obvod Ladislavem Václavcem uzavřeli v minulých dnech memorandum o spolupráci „MSK – ZÁPAD“.
Vyjadřují v něm společnou potřebu a snahu vytvořit předpoklady k vyrovnání podmínek rozvoje Moravskoslezského kraje,
a to jednotným vystupováním za zájmy
10

obyvatel regionu.
Působnost iniciativy MSK – ZÁPAD je
vymezena prozatím těmito městy a jejich
správními obvody: Bruntál, Horní Benešov, Krnov, Město Albrechtice, Opava, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem.
„Společně a jednotně budeme prosazovat záměry, jejichž realizace bude přínosná
z hlediska rozvoje MSK – ZÁPAD, bude respektovat potřeby místních obyvatel, nebude znamenat další zatížení území a povede
k zachování jedinečného přírodního bohatství regionu,“ uvádějí signatáři memoranda.
V dokumentu si také vytýčili prioritní
oblasti spolupráce, kterými jsou odpa-
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dové hospodářství a likvidace odpadů
v regionu, elektrifikace železniční trati
Olomouc-Opava východ, podpora zaměstnanosti v území a životní prostředí
a zelená energetika.
„Je důležité, že se města ze západní části
Moravskoslezského kraje rozhodla táhnout
za jeden provaz. V rámci tohoto projektu
budeme myslet také na obce, které se nacházejí v naší části kraje, a počítáme s jejich
zapojením. Smyslem memoranda je rozvoj
celé západní části našeho kraje, nejen velkých měst,“ doplnil senátor MUDr. Ladislav
Václavec, MBA.
Petra Hanusová

MĚSTO SPUSTILO ULTRA RYCHLÝ INTERNET

Internetová revoluce začíná

T

éměř každá domácnost má stále zvyšující se potřeby na
rychlost a kvalitu internetu. Doposud město nabízelo internet, stejně jako většina konkurence ve městě, na úrovni
maximálně 20 Mbit/s. Tato nedostatečná rychlost a také
nestabilita přinášela klientům stálé větší problémy. Město se proto rozhodlo provést rozsáhlou modernizaci, která byla nezbytná k navýšení rychlosti a kvality služeb. I přes
výrazné zkvalitnění služby byla cena
zachována.
Základní výhody městského
internetu
- Bezkonkurenční rychlost a kvalita
připojení přes 200 Mbit/s
- cena za internet 350 Kč / měsíc
- cena internetu včetně kabelové televize 500 Kč / měsíc
- smlouva bez závazků – žádné výpovědní
lhůty
- žádné instalační ani jiné skryté poplatky
- řešení problémů i mimo běžné pracovní hodiny
Servis a ostatní služby
Naše síť je pod neustálým dohledem a všechny případné
problémy řešíme okamžitě, a to i mimo pracovní dny. Nebojíme se říct, že tuto výhodu může poskytnout jen lokální poskytovatel, jako je právě Město Albrechtice.

200 Mbit/s za 350 Kč

Epidemie koronaviru
– vyšší nároky na internetové připojení
Nacházíme se v době, kdy se veškeré dění přesouvá do online světa. Pracovníci a studenti jsou v „domácím vězení“, které
představuje obrovský nápor na internetové připojení.
Provoz na datové síti v Městě Albrechticích vzrostl
o neuvěřitelných 93,3 %, což je opravdu citelný
skok. Pokud čekáte, že za tento razantní nárůst může právě práce z domova, budete
překvapeni. Hlavní nápor totiž způsobuje
zábava v podobě sledování filmů, seriálů
anebo hraní her. Streamingové televizní
služby jako je Netflix nebo HBO Go zažívají
obrovský rozmach. Uvádí se, že za minulý
rok se počet jejich předplatitelů více než
ztrojnásobil. Lidé mají tedy stále větší zájem
sledovat filmy a seriály z pohodlí svých televizních či počítačových obrazovek, a to logicky
přináší větší zátěž pro datovou síť.
Připojte se rovnou z gauče
Připojení k internetu Města Albrechtic je opravdu jednoduché. Vše lze zajistit z pohodlí domova. Udělali jsme vše pro
to, abychom šetřili váš čas a vy jste nemuseli nikam chodit.
Stačí vyplnit žádost, kterou naleznete na webu města v sekci
Občan. Popřípadě nám zavolejte a vše dořešíme prostřednictvím telefonu. Připojením k internetu města navíc podpoříte
své město, aneb vaše město – váš internet.

Jaké novinky chystáme v roce 2021?

M

ěsto Albrechtice nezahálí a snaží se na rostoucí zájem
o streamovací služby reagovat. Připravuje se tedy nová
služba v podobě internetové televize. A co to znamená pro
zákazníky? Sledování televize bude od této chvíle možné přes
internet. Zapnout si svůj oblíbený seriál bude možné kdykoliv
a kdekoliv. Stačí mít chytrou televizi, počítač nebo popřípadě mobilní zařízení. Jedná se o moderní televizi se spoustou
vychytávek. Těšit se můžete například na zpětné přehrávání,
nahrávání pořadů, jednoduchou instalaci a velký výběr programů. S internetovou televizí končí i složité ladění televizních
programů. Na začátku roku jsme u několika našich zákazníků
spustili testovací provoz této služby a setkali jsme se jen s pozitivními ohlasy. Jedinou podmínkou je pouze mít internet od
města a chytrou televizi značky LG, Samsung, Panasonic, Hisense nebo AndroidTV. Pro starší televize nebo televize jiných
značek bude potřeba zakoupit speciální Set-top box.
Internet v Hynčicích a Linhartovech
Nesmíme zapomínat ani na ostatní části města a jejich občany, proto byl v minulém roce vybudován vysokorychlostní
páteřní spoj mezi městem Město Albrechtice a Hynčicemi.

Nová služba
- Internetová televize

Díky tomuto kroku
budou moci občané Hynčic využít ultrarychlé a stabilní internetové připojení včetně dalších
služeb. Se zapojením jednotlivých domácností počítáme v letošním roce a budeme vás včas informovat. Po připojení obyvatel
z Hynčic bychom chtěli pokračovat s rozšiřováním našich služeb
v Opavici a Linhartovech. Rádi bychom tedy časem nabídli připojení k našemu internetu co největší části obyvatel města.

Telekomunikační zákon
Od 1. ledna 2021 došlo k úpravě v oblasti kvality poskytovaných služeb. Všichni operátoři mají nově povinnost na svých
stránkách zveřejnit parametry služeb a jejich garantované
rychlosti. V případě poklesu pod tuto rychlost je zákazník
oprávněn službu reklamovat. V praxi to tedy znamená, že končí doba, kdy jste si pořídili internet od poskytovatele, který vám
sliboval rychlost 30 Mbit/s, ale reálně jste dostali jen 10 Mbit/s.
Tato novela způsobuje mnohým poskytovatelům vrásky na
čele, ne však městu Město Albrechtice. Zde nabízíme jen garantované služby, maximální možnou kvalitu a férové jednání.
Libor Růžička
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VELIKONOCE POHLEDEM PANA FARÁŘE

V

elikonoce, které tento měsíc slavíme,
jsou zvláštním svátkem. Ve svých kořenech mají hned tři různé události: Za prvé
odkazují na dávnou připomínku vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví. Za druhé jde o pohanské svátky spojené s příchodem jara. Třetím, pro křesťany
nejdůležitějším důvodem slavení Velikonoc, je pak památka ukřižování a vzkříšení
Ježíše Krista.
Je zajímavé sledovat, jak je jejich význam
vnímán v dnešní společnosti. Ačkoliv mnoho lidí si je vědomo křesťanských kořenů
tohoto svátku, ve skutečnosti Velikonoce
znamenají dnes jediné: pár dní volna a sporadické dodržování lidových tradic – zvláště
pomlázky.
Přitom duchovní hloubka a obsah těchto
svátků (které mimochodem trvají 50 dní od
Velikonoční neděle) přináší velké povzbuzení a sílu zvláště v této náročné době. Už
jsme opravdu unavení ze všech těch proti-

epidemických opatření. Stále nějaká omezení, uzavřené obchody,
restaurace, sportoviště, kadeřnictví. Negativní zprávy o přetrvávající situaci, lidé uzavření
v karanténě, v samotě, v obavách z budoucnosti, smutek
ze ztráty blízkých…, Ano,
vše toto nás nakonec vede
k vnitřní uzavřenosti a strachu.
Poselství Velikonoc, však zaznívá stále stejně již celá staletí.
Život vítězí. Nebojte se. Neuzavírejte se
ve svých starostech a neztrácejte naději. Kolik generací našich předků se muselo porvat
s obtížemi života a dokázali je překonat. Potřebovali k tomu jediné. Povzbuzení, to důležité slovo naděje do budoucnosti.
Mark Twain řekl: „Jeden kompliment mi
může dát sílu na celý měsíc.“ Slovo povzbuzení od učitele může změnit svět dítěte;

slovo povzbuzení od partnera může
posílit, ba dokonce i zachránit
manželství; slovo povzbuzení
od vedoucího může inspirovat
člověka k dosažení jeho potenciálu.“ Nikdy nevíte, kdy
jeden okamžik a pár upřímných slov může mít vliv na
něčí život.
V Bibli je výzva „Nebojte se“
obsažena 365x – říká se, že na
každý den jedna. To, co čteme
o Velikonocích v kostelích je jedním
velkým povzbuzením. I v české kulturní tradici najdeme mnoho krásných textů.
A tak bych připomněl ona povzbudivá slova známé písně letošního jubilanta Zdeňka
Svěráka:
„Není nutno, není nutno, aby bylo přímo
veselo. Hlavně nesmí býti smutno, natož
aby se brečelo.“
P. Jan Randa

OKÉNKO DO KNIHOVNY

J

ak jsem slíbila v minulém čísle zpravodaje, i dnes vám představím a doporučím některé knihy. Dnes to budou knihy
pro naše nejmenší čtenáře - pro prvňáky
a druháky.
V druhé polovině první třídy už děti zvládají přečíst jednoduché texty. Musíme je
samozřejmě podpořit v jejich snaze a společně vybrat knihy, které je zaujmou. Nenuťme dětem číst něco, co je nebaví, protože tím je spíš od čtení odradíme. Musíme
citlivě vybírat a zkoušet, co děti zaujme
a nadchne. Vy, jako rodiče nebo prarodiče, znáte své děti nejlépe a víte, co je baví
a zajímá. Někoho příroda, zvířata, někoho
technika, někoho sport. A všechny tyto
záliby najdeme i v knihách. Začneme knihami pro prvňáčky, můžeme začít klidně
komiksem. Např.: Barbánek, Anča a Pepík,
Kocour Vavřinec nebo příběhy populární12

ho Čtyřlístku. Nebo máme zábavné knihy,
kdy některá slova jsou nahrazena obrázkem. Např.: Příběhy z lesa, První čtení s velkými písmeny, Příběhy malé Elfky, Skrytá
slovíčka. Děti mají radost, když zvládnou
samy přečíst celou knihu, a proto postupně přejdeme na knihy s velkými písmeny,
kde je málo textu a hodně ilustrací.
Ve druhé třídě už přecházíme na knihy, které obsahují nějaký ucelený příběh.
Zase vybíráme podle jejich zálib a zájmů.
V knihovně najdeme spoustu knih věnovaných této věkové kategorii, já jsem vybrala
ty nejnovější. Např.: Táta to motá, Zlobilky,
Johanka a malé prasátko, Neboj se, vždyť
máš česnek, Hugo a jeho psí kousky, Štěňátko Mráček, Pohádky ze sluneční zahrádky, Výlet do pekla, Na Elzu je spolehnutí, Nezralá, Hruška k tabuli…Mohla bych
tady jmenovat a vypisovat další a další
knihy, máme jich v knihovně opravdu hodně, myslím si, že si každý vybere, nebo mu
s výběrem ráda poradím. Stačí jen přijít do
knihovny (nyní k výdejnímu okénku).
Nezapomínám ani na pořádání besed
se spisovateli a cestovatelské besedy. Ale
doba nám nepřeje, každý měsíc přesouvám termíny dál a dál. Asi nikdo nedokáže říct, kdy už bude svět trošku v pořádku
a my se opět budeme moci setkávat na
těchto akcích. Zatím se můžeme jen těšit
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na pana Štěpánka, s kterým jsme již procestovali Indii, Gruzii a Libanon a teď se
spolu podíváme do Turecka. Už téměř rok
mám domluvenou besedu se spisovatelem
Michalem Sýkorou, který píše detektivní
příběhy, z nichž některé byly i zfilmovány.
Také už několikrát jsem překládala termín
cestovatelské besedy s panem Markem
Sovou. A nesmím zapomenout na spisovatelku Karin Lednickou, která napsala knihu
Šikmý kostel. Kniha se stala ihned hitem
mezi českými knihami. Je to románová
kronika o Karviné. V nedávné době vyšel
druhý díl a autorka připravuje třetí díl. I s ní
mám přislíbenou besedu.
Těším se na vaši návštěvu, zatím „mezi
dveřmi“.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

TURISTICKÝ ODDÍL TJ MĚSTO ALBRECHTICE
„ALBRECHTICKÝ PUCHÝŘ“ INFORMUJE:

V

ážení turisti a přátelé turistiky, přijměte srdečný pozdrav od vedení
oddílu a zároveň několik informací.
Již druhý rok nám pandemie koronaviru nedovolí pokračovat v naší činnosti
a odkazuje nás pouze na dílčí individuální vycházky, které, jak máme zjištěno,
iniciativně konáte, a za to Vás chválíme.
Kdy opět vyšlápneme kolektivně, jistě
vás budeme včas informovat, těšíme se!
Další informace se týká členství v TO. To
je vázáno na zaplacení členských pří-

spěvků. Došlo ke změně, museli jsme
změnit výběrčí poplatků, funkci místo
paní Šlagorové ochotně převzala Jana
Červíková a Alena Šimečková. Od této
chvíle se můžete obracet na ně a pokud to bude možné, členské příspěvky
v nezměněné výši u nich zaplaťte do
15. 4. 2021. Předem děkujeme za pochopení a laskavost.
Věříme, že bude zase brzy platit
„Turistice zdar“.
Vedení TO Albrechtického puchýře

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

V

ýbor zapsaného spolku Zahrádkáři
Město Albrechtice informuje své členy pro následující období.
Je nám velmi lito, že situace spojená
s nemocí Covid-19 se nezlepšuje, ale doufáme, že se v tomto roce ještě společně
setkáme.
Členové organizace spolku by měli
v tomto roce dle stanov zaplatit členský
příspěvek v částce 100 Kč. Po uvolnění
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situace pověření členové výboru obejdou
naše členy a budou informovat písemně,
podle potřeby i ústně, o dalších aktivitách, které nám mnohým určitě scházejí.
Přeji všem členům z.s. a jejich rodinám mnoho zdraví a štěstí.
Za zaps. spolek Zahrádkáři
Město Albrechtice
Věra Zahradníková a výbor zaps. spolku

DĚTI A ZAHRÁDKÁŘI NEZAHÁLEJÍ

S

polek Zahrádkáři Město Albrechtice
spolupracuje s Eko kroužkem základní
školy v aktivitách, které jsou dětem blízké a snaží se rozvíjet všechny vlastnosti,
které přitáhnou děti k ochraně přírody.
V on-line prostředí a různých omezeních
jsme vymysleli aktivity pro starší děti, které mají rády pokusnictví a experimenty
s vývojem zeleniny. Podařilo se nám se-

hnat semena rajčat vhodná pro podnože,
odolná proti houbovým chorobám a vyšlechtěná k roubování. Děti jsou odvážné
a určitě nebudou mít problém, vyzkoušet
si roubování rajčat. To si budou zkoušet
v březnu. O měsíc později pak zkusí vysít
semena tykví, na které se dají roubovat
melouny a okurky. Chce to odvahu, trpělivost a pro naše malé pokusníky je to hez-

ká výzva. Vše zaštiťuje paní učitelka Mirka
Tupá, vedoucí Eko kroužku. Mladí zahradníci si mohou vyzkoušet vše na pěstování
paprik, jejichž rostlinky jsou připraveny
u paní učitelky a zájemci si je u ní mohou
vyzvednout a domluvit se na dalších postupech. Sortiment pro pokusy zajistili
Zahrádkáři Město Albrechtice.
Za výbor Radka Gavendová
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JARNÍ PRÁCE NEJEN NA ZAHRADĚ

A

čkoliv se to nezdá, tak jaro začíná zahrádkářům už v lednu. Kromě toho,
že si nakupujeme a vybíráme semena,
plánujeme, kde se co a jak vyseje či nasadí. V lednu kontrolujeme stav uložených
cibulovin mečíků a také hlíz jiřinek. Pokud
jsou příliš přeschlé, mírně pokropíme, zahnívající odstraníme. Konec ledna je nejvhodnější dobou na výsevy paprik. Papriky dobře klíčí, stačí trochu teplejší místo
a dobrý výsevný substrát. Únory v našich
oblastech mívají teplé i zasněžené týdny,
které dávají dobrou příležitost k zahrádkářské rozcvičce. Na zahrádce rozkvétají drobné cibuloviny sněženek, bledulí,
šafránů i raných kosatců a erantisů (zlaťáků). Pokud vaši zahrádku zafoukalo listí,
opatrně ho vyhrabeme a zpřístupníme
sluníčku a našemu oku první květy pro
potěšení. Pokud už nekvete, tak vykvétá také čemeřice, té můžeme vystříhat
loňské listy a osvobozené květy nás těší
i měsíc postupným vykvétáním. K prvním
pracím na zahradě patří také sestřih travin, zvláště těch vysokých. Nestříháme až
u země, traviny brzy raší a tak bychom si
zastřihli už rašící další výhonky. V bezmrazých dnech se vrhneme také na řez stromků a keřů. Každý rok se objevují nové trendy řezu, využijme však již osvědčených
rad a našich zkušeností. Osvobodíme keře
růží od chvojí a sestříháme na dvě až tři
očka silnější větve, slabé vystříháme úplně. Keříky rybízu prosvětlíme od tříletých
a starších výhonů, maliny a ostružiny pročistíme od suchých odplozených výhonů
a necháme jen silné výhony, říká se, že by
mělo zůstat na keříku max. 5 výhonů.
Celá věda je pak řez ovocných stromů
a vinné révy. Základním pravidlem u zákrsků je prosvětlení s vytvarováním ko-
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runky a odstříhání větviček o 2/3 délky.
Pozor, některé odrůdy plodí na koncových pupenech, proto si všímáme nasazení květných puků. Vinnou révu řežeme
na 2 očka loňských výhonů. Záleží také na
tom, jestli chceme pokrýt pergolu, nebo
pěstujeme na výnosy. Pokud připomínáme řez, tak si myslím, že v tomto čase je
už pozdě na řez angreštu, ale nic nezkazíme tím, že i teď prosvětlíme korunku
a odstříháme slabé výhony. V této době
je také třeba postříkat angrešty a broskvoně (proti houbovým chorobám) minimálně 2x, loni se to vyplatilo a sklizeň
byla výborná. Pokud na zahradě raší jen
cibuloviny, je dobré urychleně prostříhat
staré suché výhony kvetoucích trvalek,
jako jsou pivoňky, chryzantémy, floxy, kosatce a mnoho jiných. Ve skleníčku anebo
v pařeništi připravujeme záhonky na jarní
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výsevy letniček, zeleniny i trvalek. Osvědčilo se pokrýt povrch výsevným substrátem a než semena vzejdou, pokrýt novinami, aby povrch tak rychle nevysychal.
Ostříhané větve nadrtíme a použijeme
jako mulč, který zabraňuje klíčení plevelů
a nadměrnému odparu vody z půdy.
V březnu vyséváme rajčata a další zeleninu, venku většinu letniček (v pařeništích). Práce je mnoho a různorodé, záleží také na tom, jakou zahradu máme,
k čemu ji využíváme a co od ní očekáváme. Každopádně na zahrádce si utužujeme dobrou kondici, zdraví, pěstujeme
zdravé potraviny, obklopujeme se krásou,
vyrábíme kyslík a vytváříme pozitivní nálady a vztahy.
Členka spolku Zahrádkářů,
Radka Gavendová

ŘEDITELKA ŠKOLKY: OD MALIČKA JSEM CHTĚLA BÝT UČITELKOU

S

ředitelkou Mateřské školy Město Albrechtice, Dagmar Lapuníkovou, jsme
krátce pohovořily o její práci ředitelky
i o činnosti místní školky. Nezapomněly
jsme se pozastavit také nad tím, jak zvládají nelehkou situaci způsobenou pandemií koronaviru.
n Co pro Vás znamená Vaše práce? Baví
vás?
Již od malička jsem chtěla být učitelkou,
nikdy jsem vlastně nechtěla dělat něco
jiného. Pracovat s dětmi byla má jediná
volba. S postupem času jsem si začala
doplňovat vzdělání, a jak se říká “čas plyne dál a dál“, tak i já jsem se posunula dál.
Pracovní místo ředitele školy přináší plnění celé řady úkolů, na které pedagogický
pracovník nebyl připraven. Očekává se
od něj, že bude disponovat manažerskými dovednostmi, bude mít přehled o základních právních předpisech, kterými se
činnost organizace řídí. V neposlední řadě
musí být dobrý ekonom, protože finance
organizace bývají významným rozvojovým faktorem činnosti mateřské školy.
Není toho málo, a přesto mohu říct, že mě
tato práce baví.
n Mohla byste nám přiblížit činnost
zdejší školky? Je v něčem jiná než
ostatní?
Naše MŠ má výhodu svého postavení,
jak s umístěním, co do velikosti a je jedinou školou v obci a blízkém okolí. To
všechno přispívá k prosperující činnosti
naší školy. Dále je to trvalá naplněnost školy (doufejme, že tomu tak bude i nadále).
Činnost MŠ je pravidelně prezentována
na webových stránkách školy, prostřednictvím zpravodaje města a každodenní
práci celého kolektivu MŠ. Nejdůležitější
činností je hra dětí. Nepředstavujte si, že
si děti celý den pouze hrají. Hra se prolíná
všemi aktivitami v průběhu celého dne
od cvičení, zpěvu, výtvarných činností,
matematických představ, polytechnické
výchovy, jazykové výchovy a každodenního pobytu venku. Děti se dále zdokonalují s IT technikou, práci s interaktivní tabulí a tablety z projektu „Šablony pro MŠ“.
Zapojujeme se do různých výtvarných,
pohybových soutěží, projektu „Zdravé 5“,
Recyklohraní (ve sběru baterií), projektu
„Celé Česko čte dětem“. Máme celou řadu
dalších aktivit od akcí ve spolupráci s rodiči nebo akcí pro širokou veřejnost. Akorát
nám k tomu současná situace nepřispívá.

n Je práce s dětmi někdy náročná?
Nebo si ji užíváte?
Dobře mířená otázka. Zcela zodpovědně musím říct, že ano. Práce
s dětmi je pěkná, ale i náročná. Mýty
o tom, že si v MŠ děti jenom hrají a učitelky hlídají, nejsou pravdivé. Každý pedagog se na svou práci s dětmi připravuje, a to od pomůcek až ke konečnému
zdokumentování celého dne, v podobě
záznamů a hodnocení. A to nemohu opomenout výzdobu a estetizaci celé školy. Myslím si, že kdo jiný než rodič může
posoudit naši práci přímo na místě nebo
prostřednictvím svého dítěte. Jestli si práci u dětí užívám? Po pravdě málo, protože
role učitelky a ředitelky jsou dvě různorodé práce. S dětmi si to užívám, hraji, cvičím, zpívám, i když krátce a pak je tady ta
druhá role, náročnější, kterou jsem Vám
nastínila v úvodu našeho rozhovoru.
n Koronavirová opatření se dotkla
i vaší školky, je to pro Vás a ostatní paní
učitelky náročné?
Koronavirová opatření spojena s uzavřením MŠ (loni a letos) se naší školky dotkla hodně. Zejména co se týká kontaktů
s rodiči, společných setkávání, besídek
a dalších nadstandardních aktivit. Tyto
aktivity jsme rodičům zpříjemnili videonahrávkami v podobě pohádek, karnevalu, hudebních aktivit, projektových dnů.
Alespoň malé zpříjemnění.

V době uzavření MŠ byla provedena
dezinfekce všech prostorů, hraček, výzdoba celé školy a společná příprava
pedagogů pro vzdělávání předškoláků
distančním způsobem, které je povinné.
Rodiče dětí obdrželi metodické materiály s postupem, jak s dětmi pracovat. Po
splnění úkolů mají rodiče povinnost tyto
vypracované materiály odevzdat třídním
učitelkám.
Ještě bych chtěla dodat, jak je smutno
ve školce bez dětí.
n Pomalu a jistě se blíží čas zápisů do
škol. Už víte, v jaké formě bude probíhat
zápis u vás?
Vůbec jsem nepředpokládala, že tak
jako vloni, tak i letos se budou zápisy
konat bez přítomnosti rodičů a dětí. Je
nám to líto, ale doufejme, že to „společně
zvládneme“ a sejdeme se v létě na zahradě MŠ ke společnému seznámení.
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2021/2022 bude probíhat od
2. května do 16. května 2021. Další informace budou vyvěšeny na webových
stránkách školy www.msma.cz a ve vývěskách města. Případné dotazy na tel. čísle
+420 724 995 219.
Co Vám dělá největší radost?
Spokojený kolektiv, úsměv na rtech dětí
a jejich rodičů, dobré výsledky celé školy.
Rozhovor vedla Petra Hanusová
ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTICE
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE PŘEVELICE…

M

ěsíc únor je spojen s masopustem,
veselím a karnevaly. Paní učitelky si
společně s dětmi připravili masopustní
veselí po svém. V 1. třídě „U Motýlků“ si
děti představily řemesla „od kováře ke kuchaři a k cukráři“. Z připravených surovin
si uvařily pudink, vykrajovaly podkovičky
ze slaného těsta, smažily kukuřičné kroužky a mřížky.
Ve 2. třídě „U Berušek“ si spojili masopust se zdravým životním stylem. Do
společné práce se zapojili i rodiče, kteří
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pro děti připravili „spižírnu“ plnou surovin a potravin. Děti v roli kuchařů si vyzkoušely, jak uvařit pudink, vaječinu nebo
nakrájet suroviny pro ovocný salát. Paní
učitelky připravily pro děti experimenty
s kypřicím práškem, lentilkami a vajíčkem.
3. třída „U Včelek“ přivítala masopust
v podobě karnevalu s promenádou masek, tanečků a říkaček, které patří k této
tradici. Děti se pyšnily maskami, které pro
ně nachystaly rodiče s podporou paní učitelky.
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Masopustní karneval pokračoval i ve
4. třídě „U Broučků“. Představení a promenáda masek, tanec „Stonožka“, přiblížení tradice v podobě písní a pohybových
her.
Odměnou pro děti byly masopustní
koblížky našich kuchařek.
Poděkování patří paní učitelkám za
poutavé a nápadité dopoledne pro děti,
paní kuchařkám za dobrý oběd a rodičům
za přípravu kostýmů.
Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

N

aše mateřská škola na základě krizového opatření a za podmínek stanovených školským zákonem má povinnost
vzdělávat děti distančním způsobem.
Toto vzdělávání je určeno pro děti předškolního věku, na které se vztahuje povinné vzdělávání.
Ve spolupráci s pedagogy tříd byl stanoven postup práce s dětmi v době distančního vzdělávání. Využili jsme různé
materiály, dostupné odkazy MŠMT, nápady a sestavili tak pro rodiče, jak s dětmi
pracovat.
1. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků distančním způsobem
bude přizpůsoben podmínkám každého dítěte.

2. Vzdělávání distančním způsobem se
uskuteční podle RVP a ŠVP školy.
3. Budou dodrženy principy předškolního
vzdělávání – to znamená dítě nepřetěžovat ani nepodceňovat.
4. Materiály pro práci s dětmi (metodické
listy) budou obsahovat úkoly k plnění,
(např. pohovořit, co všechno na obrázku vidí, poté splnit zadaný úkol a další
možné využití dle vlastních nápadů
a fantazie).
5. Při opětovném nástupu dítěte do MŠ
rodič odevzdá vypracované metodické
listy třídním učitelkám.
Pro inspiraci ještě přidáváme, co by mohli
rodiče s dětmi využít doma
• praktické domácí činnosti (utírání ná-

dobí, skládání oděvů, třídění a úklid
hraček)čtení, vyprávění, naslouchání –
vzájemně (dítě v roli vyprávěče)
• skládání, kreslení, malování
• společenské hry
• pohybové aktivity doma i venku
Na závěr
• věnujte dítěti pozornost
• povídejte si s dítětem, vyprávějte si
• každý den si najděte chvíli na čtení
„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“
(Z. Matějček)
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Základní škola Město Albrechtice
vás srdečně zve na

zápis do 1. tříd
12. 4.–16. 4. 2021
sledujte stránky naší školy
www.zsma.cz
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COVID-KULTURA 3

VELKÉ VÍTĚZSTVÍ

V

ážení občané Města Albrechtic, určitě jste zaznamenali, že
Vláda ČR schválila pomoc nejen podnikajícím, které ovlivnily
restrikce kvůli proti epidemiologickým opatřením, ale také další miliardu korun na pomoc lidem pracujícím v oblasti kultury.
V současnosti naše ministerstvo kultury, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, připravilo další dvě výzvy. Jedna
je pokračování programu COVID kultura (podpora umělců, herců, kouzelníků, tanečníků, hudebníků, ale také zvukařů, osvětlovačů apod.), avšak ještě navíc rozšířena například o výtvarníky
a spisovatele. Druhá výzva je určena pracovníkům v audiovizuálním umění.
V programu COVID-Kultura 2, který byl ke konci prosince 2020
ukončen, bylo podáno celkem 5934 žádostí za 819 milionů korun.
Z toho 5002 žádostí za 300 milionů korun podaly osoby samostatně výdělečně činné. Úspěšnost žadatelů byla kolem 90 %.
Vím, že u nás v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál,
i v samotné vaší obci, působí mnoho umělců, kterým současná
situace příliš nepřeje. Zároveň jsem si vědom, že mnozí z vás si
nejste jisti, zdali se do toho programu můžete zapojit, jak vyplnit
žádost apod. Proto, pokud byste měli zájem se dozvědět bližší
informace, či něco zkonzultovat, určitě se na mě obraťte - jiri.
vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB Jiří Vzientek | Facebook. Já
a mí kolegové jsme vám připraveni pomoci.
S úctou Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury

V

minulém roce, tedy ještě když byl v mateřské škole, zúčastnil se náš nynější prvňáček Václav Marek literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí pořádané Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Vašek se tehdy probojoval přes
okresní a krajské kolo až na republiku, kde se umístil na úžasném
2. místě. K velkému úspěchu mu přijeli pogratulovat a předat
cenu pánové Soběslav Sedláček, starosta Okresního sdružení
hasičů Bruntál a Zdeněk Hudec, vedoucí okresní odborné rady
mládeže OSH Bruntál. Vaškovi patří velká gratulace a přání mnoha úspěchů do dalších ročníků soutěže!
ZŠ Město Albrechtice

Informace o odstávkách elektřiny už jen elektronicky

S

polečnost ČEZ Distribuce dala na vědomí, že upozornění
na odstávky elektřiny už nebude vylepovat formou plakátů.
Nově bude moci veřejnost dostávat tyto zprávy zdarma pomocí e-mailu nebo SMS zpráv, a to vždy minimálně 15 dnů před
odstávkou.
Stále více zákazníku volalo po moderních způsobech oznamování. Společnost ČEZ Distribuce se navíc nebude dále muset potýkat s plošnými zákazy výlepů plakátů, stížnostmi na
nečitelnost či nevhodné umístění.

Registraci lze učinit následovně:
• Zákazník se registruje na webové stránce ČEZ Distribuce
(cezdistribuce.cz)
• Vyplní EAN kód – 18místný kód, který máte na vyúčtování
za elektřinu
• Uvede datum narození odběratele/ IČO
• Uvede e-mail pro potvrzení nastavení služby
• K službě lze takto registrovat až tři e-maily a jedno telefonní
číslo pro SMS.
Petra Hanusová, Zdroj: ČEZ Distribuce a.s.

KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o.p. s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002, se záměrem
pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením. I nyní v době pandemie COVID-19 poskytuje své služby a pomůže vám zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, zační pomůcky, její zapůjčení a předvekteré povzbuzuje, motivuje a dodává dení, stejně jako s vyřízením žádosti na
„chuť do života“. Poskytujeme registro- její pořízení. Naši odborně vyškolení lekvané sociální služby, které podporují toři naučí klienta samostatného pohybu
soběstačnost a samostatnost a zvyšují ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně
šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. jako výuku Braillova písma či zvládnutí
Zrakově postiženým nabízíme podporu informačních a komunikačních technosoběstačnosti v péči o sebe, o domác- logií. Služby poskytujeme bezplatně,
nost a při zvládání činností běžného dne. a to jak ambulantně, tak v terénu v rámPomůžeme s výběrem vhodné kompen- ci celého Moravskoslezského kraje, ve
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střediscích v Opavě, Ostravě, Novém
Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli našich
služeb jsou dospělí a senioři, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným
postižením. Bližší informace získáte
na www.kafira.cz.

ZE VZPOMÍNEK

U

ž jsem měla v úmyslu se svými vzpomínkami na poválečná léta v našem městě skončit, ale zájem mnohých občanů
o tuto dobu mě od tohoto záměru odradil. A tak jsem vyhledala
stará čísla časopisu Budujeme a vybrala několik článků tehdejších
žáků školy s jejich pohledem na toto období. Jejich příspěvky dokládají, jak pestrý život zde byl a jak se lidé dokázali bavit i v době,
která neoplývala nadbytkem. Tak např. Jan Zaoral, žák IV. třídy
měšťanské školy, píše o sboru dobrovolných hasičů: Sbor byl založen už v roce 1945 p. Janem Štěrbáčkem, školníkem na zdejší škole, a Vladimírem Koblihou,
místním drogistou. Sbor měl
značné obtíže s obstaráváním výstroje a výzbroje pro
mužstvo i s úpravou zbrojnice. Hasiči odstranili rozbitou stříkačku, která patřila
polským hasičům z Hlubčic
a opravili staré hasičské
auto s agregátem. K požárům jezdili v občanském
šatě, teprve v roce 1946 dostali cvičné stejnokroje. Ze
sboru vybrali nejlepší muže
a založili závodní devítku,
která zpočátku cvičila každé nedělní dopoledne. Na
několika závodech dosáhli
prvenství. Z okresního závodu v Krnově si odnesli putovní pohár za 1. místo. Hasiči pořádali také taneční zábavy a z čistého výnosu kupovali nejnutnější
věci. Do obecního rozpočtu byla zařazena částka 400 000,– Kčs
na zakoupení hasičského vozu. Asi deset činných členů sboru se
zaručilo místní spořitelně za půjčku 160 000,– Kč na nákup podvozku s motorem zn. „Aero 150“. Karoserii provedla firma Ciganek
z Opavy. Nový vůz byl vysvěcen v srpnu 1949. Členové sboru také
upravili cestu k městu, aby mohli rychleji vyjíždět k požárům. Sbor
měl v té době 27 činných členů.
Jak probíhalo svěcení, o tom zase píše žák IV. třídy Jan Zouhar:
28. srpna 1949 se konala v našem městečku hasičská slavnost.
Dopoledne byl místním farářem vysvěcen nový vůz a odpoledne
se průvod občanů odebral do parku. Sešlo se
tam až 600 osob. Na místě vyhrávala hudba,
slyšet byl veselý smích. V bufetu se prodávaly chlebíčky, koláče a jiné dobroty. Plno bylo
u střelnice a tomboly. Konečně se začalo
tancovat. S hochy jsme udělali hada a začali rejdit. Přidala se i děvčata. Když se začalo
stmívat, ozvala se trubka. Tradadá…všechna
mládež do 16 ti let, ať odejde z parku domů.
Tak zněl rozkaz. Neradi jsme se už potmě ubírali ke svým domovům. Vzali jsme si však s sebou hezké vzpomínky.
Krásnou a národem oslavovanou tradicí
bývaly dožínky. Jak probíhaly v našem městě
zapsala Stáňa Palánová ze IV. ročníku: Léto se
schýlilo ke konci. Poslední vůz, přeplněný těžkými klasy, zmizel za vraty statku. Hospodáři,
potěšeni tak hojnou úrodou, brzo všechno
obilí vymlátili. Nyní po vší práci a námaze přišlo to nejočekávanější – dožínky. Po dávném

zvyku jde vyzdobenou obcí velký průvod vtipně upravených alegorických vozů, nechybí krojovaní selští chlapci a děvčata. Nic
z toho nechybělo v neděli, 5. září 1949, v našem městě. O půl
druhé vyšel od nádraží velký průvod, který směřoval do parku.
Tam promluvili zástupci okresu, kraje, statků a jiní. Zdůraznili význam úspěšně zakončených žní pro celý národ, zhodnotili práci
zemědělců a chválili letošní úrodu. Za velikého jásotu pak předala
čeládka hospodářům nádherný věnec. Malá děvčátka přednesla
básně a pak se ujala programu národopisná skupina ostravska.
Slezská děvčata zatančila
slezské tance a pobavila
obecenstvo různými výstupy. Zábava pokračovala
tancem na novém parketu,
hojností občerstvení i dobrou náladou.
Články dokládají, jak pestrý společenský život zde
byl a jak se lidé dokázali bavit i v době, která neoplývala nadbytkem.
Dnes přidám ještě článek
J. Gabrielové též ze IV. ročníku o albrechtickém mlýně, kde byl její otec jednu
dobu správcem: Na pokraji
M. Albrechtic na řece Opavici na ulici Nábřežní stojí
mlýn. Od okresní silnice je vzdálen asi 700 metrů. Mlýn funguje na
elektrický pohon. Je poháněn Francisovou turbínou o 30 HP a výpomocným elektrickým motorem o výkonu 18 kW. Mlýnská budova má dvě poschodí. Je zde zaměstnáno pět osob při denním
a nočním provozu. Zpracovává se 50 q denně. Ve mlýně se mele
námezdně pro zemědělce asi 22 obcí, také pro obchody a pekaře. Při mlýně je pila, která byla zastavena. Za mlýnem se rozkládá
krásná příroda – louky, pole a les, který se táhne až k sanatoriu
na Žárech. Po roce 1948 byl mlýn zařazen do národního podniku
a dobře slouží zásobování zemědělců i ostatních občanů ve svém
okruhu. Jelikož bydlím u mlýna a můj otec je v něm zaměstnán,
měla jsem možnost práci ve mlýně pozorovat. Přivezené obilí se
zpracovává na různé výrobky. Z pšenice se mele
krupice, krupičková (hrubá) a hladká mouka.
Ječmen, oves, pozdní obilí, kukuřice, vika a bob
se zpracovávají pro výkrm dobytka. Žito a pšenice, z nichž se mouka mele, se nejprve řádně
pročišťují, teprve potom se zpracovávají. Tato
práce je velmi složitá. Moučníky, rohlíky a knedlíky se dělají z pšeničné mouky, která mnohokrát
projde čisticími stroji. Chléb se vyrábí z mouky
žitné. To, co se zpracovává pro výkrm dobytka,
se nečistí, ale přímo se zpracovává na šrotovníku. Jsou to v podstatě dva kameny, které se točí
rychlostí 350 až 450 obrátek za minutu. Do mlýna chodím často, přesto o jeho činnosti mnohé
nevím. Jen vím, že je to práce velmi namáhavá
a odpovědná.
Tolik autorka článku. Paní ještě žije v Krnově
a darovala mi foto, na kterém je část mlýna a její
otec, mlynář Gabriel. Na místě zbouraného mlýna dnes stojí 6 rodinných domů.
Anna Tuhá
ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTICE
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BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v březnu 2021
Barbora Bělunková, Josef Mrkva, Věra
Wolfová, Lenka Tusi, Jiří Buček, Jiří Ranostaj,
Štefan Sýkora, Dezider Kováč, Josef Vyhlídal,
Štefan Štibora, Marie Gřundělová, Vlasta Forštová,
Alexandra Gonsiorová, Růžena Zaoralová, Vladimír
Vranka, Ladislav Černík, Jiří Moronga, Taťána Konečná, Petr Pacalaj, Ivana Hrtanová, Jozef Kiss, Ludmila
Musilová, Stanislav Konečný, Petr Petřík, Stanislava
Bušosová.

Jubilantům v dubnu 2021
Anna Sklenářová, Jiří Košik, Anna Moravčíková, Miroslav Hrbáček, Ján Konopka, Jiří Blažek, Jiří Ryšánek, Ing. Roman Paprskarz,
Ivana Marková, Božena Hlaváčková, Anna Schreiberová, Miroslav
Žáček, Petr Žáček, Alžběta Ženčáková, Božena Měrková, Jan Stejskal, Mečislav Fof, Božena Šišková, Vlasta Barešová, Darja Stýskalová, Marcela Poděbradská, Jan Krulický, Jiřina Zelingrová, Roman
Štefek, Hana Břicháčková, Ing. Petr Škrob, Marie Kotlárová, Božena Jurčíková, Ing. Mgr. Jana Kociánová, Růžena Vašendová, Miroslav Brada, Jiří Buček, Renáta Šperlichová.

PLACENÁ REKLAMA

Horizontář

nástup ihned

Náplň práce
n Obsluha CNC horizontky
n Seřízení a nastavení stroje
n	Provádění obráběcích operací dle výkresů
a stanovených postupů
n Manipulace s obrobky
n Kontrola a měření

Požadujeme:
n SŠ technického oboru
n Ochotu pracovat ve 2směnném provozu
n	Zkušenost s prací na CNC horizontální vyvrtávačce
v systému Heidenhain
n Orientace v technické dokumentaci
n Schopnost používat základní měřidla
n Spolehlivost, pečlivost, samostatnost

Vrtař

nástup ihned

Náplň práce
n Obsluha konvenční portálové vrtačky
n Seřízení a nastavení stroje
n	Provádí práce při vrtání, vysoustružení děr a řezání
závitů na kovových součástech dle výkresů a stanovených postupů
n Manipulace s obrobky
n Kontrola a měření
Požadujeme:
n Vyučení ve strojním oboru
n Ochotu pracovat ve 2směnném provozu
n Orientace v technické dokumentaci
n Schopnost používat základní měřidla
n 	Spolehlivost, pečlivost, samostatnost a vysoce zodpovědný přístup k práci

ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME:
n Hlavní pracovní poměr s možností na dobu neurčitou
n Zajímavé mzdové ohodnocení s možností prémiového růstu
n Dlouhodobé a stabilní zaměstnání

n Zázemí stabilní společnosti, příjemné a moderní pracovní prostředí
n Dotované závodní stravování

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