ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou.
Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé
období událo a co nás čeká.
S příchodem jara a léta se naplno rozběhla turistická sezona
a s ní mnoho akcí, mezi které již neodmyslitelně patří otevření
Linhartovského zámku, který v loňském roce navštívilo téměř
10 000 návštěvníků. Musíme také poděkovat našim podnikatelům,
kteří podporují turistický ruch tím, že vytváří kvalitní zázemí jako
například nově vybudované apartmány Relax s aquacentrem a tenisovým kurtem, které mohou využívat všichni občané. Restaurace
pod kinem je zrekonstruována a nově otevřena, dokonce několik
let opuštěná dětská ozdravovna dostala nový kabát a vznikne zde
díky místnímu podnikateli 12 bytů.
První polovina roku byla úspěšná i pro naše město, které získalo
dotaci na opravu nové budovy ZŠ v celkové výši 4.911.125,- Kč,
která činí 90% celkových nákladů, a to na výměnu oken a zateplení nové budovy školy. V listopadu loňského roku jsme získali
2.000.000,- Kč na rekonstrukci historické budovy ZŠ (výměna
oken). Jak sami vidíte, je to během jednoho roku již druhá dotace
do naší školy, což můžeme považovat za úspěch.
Další dotace byla získána z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu „Podpora bydlení“ v celkové výši 3.600.000,- Kč na ve-

stavbu 6 bytů v domě s byty pro důchodce.
Těsně před uzávěrkou příspěvků do Zpravodaje města byly zveřejněny výsledky ROP (Regionální operační program), ve kterém
jsme žádali finanční prostředky na půdní vestavbu do historické
budovy školy, kde jsme byli taktéž úspěšní a získali dotaci v celkové výši 22.314.945,- Kč, která činí 92,5 % celkových výdajů projektu. Z tohoto stejného programu jsme získali ještě dotaci, o kterou
jsme žádali za Mikroregion Krnovsko na stavbu víceúčelového
hřiště ve výši 2.512.948,- Kč, taktéž je to 92,5% z celkových nákladů projektu. Sportoviště bude vystavěno na zpevněné ploše v areálu hřiště FK Avízo.
V jarních měsících se podařilo dokončit rekonstrukci technologického zařízení koupaliště, byly opraveny propadlé chodníky
a zakoupena nová atrakce pro naše děti, to vše v objemu zhruba
350.000,- Kč. Již třetím rokem pokračuje výměna nevzhledných
a zastaralých autobusových zastávek, letos byly vyměněny celkem
čtyři.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidnou dovolenou, dětem příjemné a hlavně slunné prázdniny, abychom všichni načerpali novou pozitivní energii do druhé poloviny roku.
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Luděk Volek
starosta

Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu
Na 13. zasedání zastupitelstva dne 21.2.2008 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
− stížnost a připomínky chatařů a chalupářů týkající se svozu komunálního odpadu schváleného Obecně závaznou vyhláškou
č.6/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním opadem v městě Město Albrechtice
− žádost p. Petra Marka, P. Nováka 18, Město Albrechtice, o návrhu cen dříví z městských lesů města Město Albrechtice
Zastupitelstvo města schválilo:
− záměr TJ Město Albrechtice požádat v roce 2008 o dotace na vybudování atletického stadionu
− SZZ Krnov jednorázový poplatek za připojení nemocnice na rozvod TKR, dále bude platit měsíční poplatek 120,- Kč za nemocnici, a za každé připojené půlpatro dalších 120,- Kč
− prodej nemovitosti Linhartovy 12, p.č. 213, k.ú. Linhartovy
− prodej budovy kina č.p. 84 včetně garáže a stavební parcely
p.č.841 v k.ú. Město Albrechtice
− prodej chaty Anna č.e. 13 p.č. 159/9 k.ú. Piskořov, Mysliveckému
sdružení O.S., Oldřich, Město Albrechtice
− prodej vinného sklípku na parcele č.114 v k.ú. Linhartovy
− zpracování nezávislého odborného posudku na hospodaření
v městských lesích města Město Albrechtice
− inominální smlouvu mezi městem Město Albrechtice a p. Jaroslavem Hrubým pro zajištění služeb a akcí pořádaných na zámku
v Linhartovech v roce 2008
− smlouvu o dílo mezi městem Město Albrechtice a firmou SANJV s.r.o. na vestavbu šesti bytových jednotek (6 chráněných bytů)
v domě s byty pro důchodce Město Albrechtice, Nemocniční 6
− převod historického majetku od Pozemkového fondu ČR na k.ú.
Město Albrechtice
− použití výtěžku z VHP za rok 2007 na účely sportovní a kulturní
− prodej jednotky č.119/5 Lázeňská 2 na parcele 339/1 a části stavební parcely č.339/1 v k.ú. Město Albrechtice
− společný projekt Mikroregionu Krnovsko na výstavbu víceúčelového hřišť v rámci regionu a výstavbu tohoto víceúčelového
hřiště v Městě Albrechticích
− zástavu budov: městský úřad budova č.p. 27 bytový dům a pozemek - Nerudova 6 a pozemek pro Hypoteční banku a.s.

Na 14. zasedání zastupitelstva dne 27.3.2008 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
− výpověď ČEZ Energetické služby s.r.o., Smlouva o správě a provozování veřejného osvětlení a její ukončení k 31.8.2008
− zprávu o hospodaření v městských lesích města Město Albrechtice za rok 2007
Zastupitelstvo města schválilo:
− realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro město Město
Albrechtice
− částku 20.000,- Kč pro Lesy ČR s.p., Lesní správa Město Albrechtice na spolufinancování opravy kapličky na p.č. 1855 v k.ú. Město Albrechtice
− prodej nemovitosti – budova na parcele 832/2 bez popisného

čísla v k.ú. Město Albrechtice a parcela 832/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 62 m2 v k.ú. Město Albrechtice za konečnou
smluvní cenu 200.000,- Kč paní Vlastě Gavlasové
− záměr prodeje pozemku p.č. 345/1 část dle GP v k.ú. Město Albrechtice a 4 ks řadových garáží na parcele č. 341, 342, 343, 344
a pozemků p.č. 341, 342, 343, 344 zast. plocha a nádvoří v k.ú.
Město Albrechtice
− smlouvy o dílo na úklid společných částí domu Nemocniční 6
v Městě Albrechticích mezi městem Město Albrechtice a společností HELP-IN o.p.s., Bruntál
− smlouvu na zalesnění zemědělských pozemků v majetku města
na rok 2008 mezi městem Město Albrechtice a Karlem Machalou, speciální lesnické práce
− smlouvu o dílo mezi městem Město Albrechtice a fa Neuman
Junior s.r.o., na provádění údržby veřejné zeleně ploch a parků
ve správě města Město Albrechtice za celkovou cenu dle nabídky
278.944,40 Kč bez DPH
− smlouvu mezi městem Město Albrechtice a společností HELPIN o.p.s., Bruntál na poskytování sociálních služeb- pečovatelská
a ošetřovatelská služba, rozvoz obědů
− smlouvu mezi městem Město Albrechtice a společností Charita
Krnov na poskytování sociálních služeb - pečovatelská a ošetřovatelská služba

Na 15. zasedání zastupitelstva dne 29.5.2008 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
− informaci týkající se aktivity pana Ručky, který přišel s návrhem
na výrobu varhan pro Linhartovský zámek
Zastupitelstvo města schválilo:
− postupnou realizaci oprav na městském koupališti, a to v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2008
− částku 15.000,- Kč z grantu města na nákup a výrobu dresů pro
hokejový klub TJ Město Albrechtice, který bude reprezentovat
město Město Albrechtice v Hokejové lize Mikroregionu Krnovsko
− vydání kladného stanoviska zřizovatele k obsahu Školního vzdělávacího programu ZŠ Město Albrechtice „Cesta”, Základní škole
Město Albrechtice, okres Bruntál
− úhradu platby autobusu oddílu přípravky FK Město Albrechtice
za účelem jeho účasti na fotbalovém turnaji v maďarském Kapospáru ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu Město Albrechtice
− smlouvu o dílo na akci Oprava smuteční síně a kolumbárium
v Městě Albrechticích s firmou Aleš Fousek za konečnou cenu
2.873.758,50 Kč včetně DPH
− smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce vytápění v Mateřské škole,
Město Albrechtice s firmou Josef Židek
− smlouvu s firmou Bulding Desing s.r.o. Město Albrechtice na dodávku a montáž plastových výplní otvorů v bytových domech
na náměstí ČSA v Městě Albrechticích za cenu 1.294.769,- Kč
včetně DPH
− zvýšení ceny kabelové televize na 165,- Kč/měsíc vč. DPH, bez
navýšení programové nabídky
− vstup města Město Albrechtice do Mikroregionu Osoblažsko
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Ing. Jitka Hanusová
místostarostka

Výstavba nových bytů
V červenci započne výstavba šesti malometrážních bytů
v Domě s byty pro důchodce v Městě Albrechticích. Městu se
po necelých dvou letech podařilo získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 3.600 000,- Kč. Celkové náklady na akci jsou
4.213 000,-˛Kč. Stavební práce bude provádět firma SAN JV s.r.o.,
Šumperk. Předpokládané ukončení stavby je prosinec 2008 a k nastěhování budou byty připraveny v lednu 2009.
Pět bytů je umístěno v podkroví půdního prostoru v místnostech skladů, sušárny prádla a části nevyužité půdy. Byty jsou řešeny
jako bezbariérové o velikosti 1+1 skládající se z předsíně, koupelny
s WC, kuchyně a pokoje o celkové podlahové velikosti cca 30 m2.

Šestý byt obdobné dispozice je situován v II. nadzemním podlaží,
a to v prostoru společenské místnosti.
V souvislosti se stavebními pracemi bych chtěl poprosit stávající
nájemníky Domu s byty pro důchodce o trpělivost a opatrnost, neboť práce nelze provádět odděleně od provozu domu a eliminovat
tak veškeré rušivé vlivy spojené se stavbou na obyvatele domova.
Věřím, že i tyto nové byty si brzo najdou spokojené nájemníky.
Ing. Hynek Vavera
tajemník

Oprava smuteční síně
Jak si už někteří obyvatelé všimli, právě probíhá oprava smuteční síně v Městě Albrechticích. Důvodem celkové opravy je špatný technický stav objektu. Oprava zahrnuje vybudování nového
schodiště zajišťujícího přístup do smuteční síně, výměnu čelné
prosklené stěny, nový střešní plášť a oplechování včetně svodů, zabezpečení základů jejich zesílením, vnitřní malbu, opravu fasády
a její nátěr, výměnu oken a dveří.
Součástí opravy je i výstavba kolumbária. Kolumbárium je situované po pravé straně vedle smuteční síně. Jedná se o zpevněnou plochu ze zámkové dlažby, kde bude umístěno celkem osm
bloků pro schránky. Každý z bloků má po 18 schránkách, které
jsou uzavíratelné demontovatelnou deskou z černé žuly. Deska
se demontuje v případě zhotovení nápisu nebo fotografie v dílně

kameníka nebo při manipulaci s urnami. Je nutno respektovat velikost uren. Maximální průměr urny nesmí být větší jak 200 mm
a výška 260 mm.
Taktéž nebyla opomenuta odpočinková část, která je řešena
kruhovou sedací zídkou s dřevěnou deskou, kde uvnitř kruhu bude
provedena výsadba vhodné zeleně. Kolumbárium bude osvětleno
pomocí dvou stožárových svítidel.
Celková cena díla je plánována ve výši 3.200 000,- Kč. Stavební
práce provádí fa Fousek Krnov a dílo má být dokončeno a předáno
v říjnu 2008.
Ing. Hynek Vavera
tajemník

Upozornění
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, kteří ukládají urny
svých zemřelých na hřbitovech v Městě Albrechticích, Hynčicích
a Linhartovech, že jsou povinni podle Řádu veřejného pohřebiště
(čl. VI, bod 2) tuto skutečnost hlásit provozovateli pohřebiště, t.j.
Městu Město Albrechtice, odbor finanční – tel.: 554 637 394. Informace jsou potřebné pro úplnou evidenci hrobových míst v počítačovém programu.

Při ohlášení je nutno uvést: jméno a příjmení zemřelého,
rodné číslo, datum úmrtí, datum kremace, datum uložení urny,
číslo urny a číslo hrobu.
Údaje lze nahlásit i se zpětnou platností.
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Ing. Věra Vaverová
referent finančního odboru

Komunitní plánování sociálních služeb
V měsíci dubnu jsme informovali občany
Města Albrechtice o zahájení komunitního
plánování sociálních služeb (KPSS), které
by mělo optimalizovat sociální služby tak,
aby vycházely z potřeb občanů. Péče o občany, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou o sebe postarat, byla ve většině
případů řešena umístěním do ústavní péče. Cílem KPSS je mimo
jiné zajistit na území Albrechticka takové služby, které umožní občanům zůstat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí. Rádi bychom Vás informovali o dalších krocích, které byly v této oblasti
učiněny.
V měsíci květnu proběhla schůzka s poskytovateli sociálních
služeb, kteří zajišťují služby na území Města Albrechtic. Jedná se
o následující poskytovatele: HELP-IN Bruntál, obecně prospěšná
společnost, Charita Krnov, Krajánek, příspěvková organizace Město Albrechtice, Harmonie, příspěvková organizace Město Albrechtice. Jednalo se o začlenění následujících organizací do KMSS
Města Albrechtic a případné rozšíření poskytovaných služeb dle
zájmu občanů Města Albrechtic a občanů přilehlých obcí.
V měsíci červnu proběhla schůzka se starosty obcí Albrechtic-

ka, kde se jednalo o možnosti zapojení těchto obcí do KPSS.
26.6.2008 na schůzce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb bylo vybráno logo pro KPSS. Na výzvu města ke spolupráci
občanů při tvorbě loga , která byla umístěna na stránkách kabelové
televize, reagoval pouze pan Rostislav Král, který zaslal 11 návrhů.
Na schůzce bylo vybráno vítězné logo, které bude provázet KPSS
po celou dobu. Chtěli bychom touto cestou panu Rostislavu Královi
poděkovat za jeho ochotu zapojit se a aktivně se podílet na tvorbě
loga. Dále byl sestaven dotazník, na jehož základě bude proveden
průzkum mezi občany Albrechticka, které sociální služby by rádi
na území měli a jaké potřebují. Dotazník je přílohou tohoto zpravodaje. Obracíme se proto na občany s žádostí o spolupráci a vyplnění dotazníku, aby jeho návratnost byla co největší. Dotazník je
možno vyplnit i on-line na internetových stránkách Města Město
Albrechtice www.mesto-albrechtice.cz. Pokud budete potřebovat
více tiskopisů či pomoc při vyplnění dotazníku, můžete se obrátit
na ing. Jitku Hanusovou, místostarostku města nebo na ing. Hanu
Rousovou, vedoucí sociálního odboru města. Termín odevzdání
dotazníku je do 31. 8. 2008.
Ing. Hana Rousová
vedoucí sociálního odboru

Odpady
Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Židek za perfektně
zvládnutý sběrný den velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
který se uskutečnil 14.6.2008.
Také chválíme občany, kteří předem nahlásili, jaké odpady budou chtít odvézt a nachystali je ve stanovenou dobu na přístupná
místa, čímž ušetřili pracovníkům svozové firmy spousty času.
I přesto svoz, který provedli pracovníci firmy Židek a Služeb
obce s.r.o., skončil až v odpoledních hodinách.
Bylo nahlášeno přes 90 domácností ve všech částech Města Albrechtic a v přiléhajících chatových oblastech.
Objemného odpadu bylo odvezeno 17,32 tun, několik desítek
ledniček, praček počítačů, televizí a dalších elektrických spotřebičů v množství 0,120 tun. Nebezpečných látek bylo odvezeno
0,480 tun.
Na podzim tohoto roku bude pořádán svoz jen nebezpečných odpadů.
Velkoobjemový odpad s nebezpečným odpadem se bude opět
odvážet na jaře roku 2009.
Pro srovnání také uvádíme informace o odpadech v našem
městě a okolí za 1. pololetí let 2007 a 2008:
Odpad

1. pololetí 2007

1. pololetí 2008

366,13 tun

361,24 tun

6,45 tun

7,87 tun

Sklo

10,43 tun

14,77 tun

Papír

nebyl sbírán

3,96 tun

Komunální odpad
Plasty

Za komunální odpad se platí celkově 2 položky - za odvoz
a za úložné na skládce. Pro informaci - 1 tuna odpadu uloženého na skládce stojí 960,- Kč. Tento poplatek se bude každým ro-

kem zvyšovat a při zvyšujících se cenách nafty se bude zvyšovat
i cena svozů.
Na místě je zamyslit se nad tříděním, které ještě mnoho občanů ignoruje. Za tříděné odpady se platí jen jedna cena - za odvoz
a naopak společnost EKOKOM odměňuje města za množství vytříděného odpadu peněžitou částkou.
Upozorňujeme také podnikatele, že podle zákona o odpadech
185/2001 Sb., musí mít každý podnikatel smlouvu na vývoz odpadů ze své podnikatelské činnosti i na vytříděné složky (plast, sklo,
papír, nebezpečné látky …). Jejich tříděné odpady nepatří do sběrných nádob rozmístěných po městě. Tyto nádoby jsou určeny jen
obyvatelům města.
Iveta Adámková
odbor životního prostředí
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Divákům kabelové televize
Od 1. července 2008 platí nové smluvní podmínky provozování kabelové televize. Změny smluvních podmínek se týkají
především zrušení smluvních pokut. Uživatelé, kteří se s platbou
poplatků opozdí o cca 5 dní, nebudou penalizováni. Mnoho uživatelů na začátku kalendářního roku platilo poplatek za komunální
odpad do 15. února a při té příležitosti zaplatilo i kabelovou televizi na celý kalendářní rok dopředu. Podle starých podmínek,
které platily do 30. června 2008, za pozdní platbu v měsíci lednu zaplatili i sankční pokutu. Pozor!! Při opoždění plateb o více
než 15 dní dojde ze strany MěÚ k jednostrannému odstoupení ze
smluvního vztahu a odpojení domácnosti. Druhá změna se týká
poruch na rozvodu. Pokud do domácnosti nebude dodáván signál
po dobu delší než 24 hodin nebo méně než 10 programů z nabídky programové skladby, budou mít uživatelé nárok na odpuštění
poplatků ve výši jednodenního provozu. Zde reagujeme na velmi
vážnou poruchu z prosince 2007, kdy vlivem utrženého kabelu
nemělo 30 domácností 6 dní televizní signál na úseku ulic Nerudova, V Sadě a B. Němcové. Tento rok se dokončí generální opra-

vy starých zesilovačů TKR. Oprava se provádí za plného provozu
tak, že se do Holešova posílá pět zesilovačů měsíčně. Ještě se musí
opravit 30 zesilovačů. Další etapou oprav celého rozvodu bude
pokládka nových kabelů na trasách, které mají narušené kabely.
Do budoucna se plánuje připoložení nových koaxiálních kabelů
ke kanalizačnímu potrubí, které se plánuje na úseky ulic Nábřežní,
Pod Hůrkou a ve vilové čtvrti. Musíme využít této příležitosti, kdy
se bude část Albrechtic rozkopávat z důvodu dobudování dalších
etap kanalizačního rozvodu.
Na závěr bych chtěl poděkovat aktivním divákům kabelové televize a u uživatelům internetu za včasné nahlašování závad. Díky
Vám se podařilo nalézt závady v zesilovačích a aktivních prvcích
internetu. Všechny tyto vadné komponenty jsme v záruční době
vyreklamovali. Opět všechny uživatele kabelové televize a internetu vyzýváme k včasnému ohlášení závad.
Vladislav Hlaváček

Obvodní oddělení Policie ČR Město Albrechtice radí…
V době, kdy je datován tento krátký příspěvek, se nacházíme
na konci školního roku, děti na počátku prázdnin a naše město
a jeho okolí na počátku letní turistické sezony. Prázdniny a doba
dovolených nabízejí možnosti různých aktivit a volného času.
Dovolujeme si připomenout rodičům, aby měli přehled o tom,
kde jejich děti tráví volný čas. Někdy je to jen dětská zvědavost,
nebo chvilka nepozornosti, na konci příběhu pak spousta nepříjemných zážitků.
Ty, kteří cestují za krásami léta mimo svá bydliště, upozorňujeme, aby požádali o občasný dohled nad svým domem nebo bytem
někoho z příbuzných nebo sousedů. Jistě není příjemné najít své
obydlí po návratu z dovolené vykradeno.
Také chceme připomenout, že osobní vozidlo není nedobytný

trezor. Většinou v něm lidé nechávají mobilní telefony, fotoaparáty, doklady, peněženky a v nich mimo peněz i platební karty,
na kterých mají napsán svůj PIN kód. V poslední době jsme řešili
několik případů odcizených platebních karet, ve všech případech
však zloděj stačil odčerpat z účtu pěknou sumu, než ji majitel stihl
zablokovat.
Buďte proto opatrní na své nejbližší i na svůj majetek. V případě, že Vás nějaká nepříjemnost přece jen potká, jsme připraveni
Vám nabídnout svou pomoc.
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Přejeme všem hezkou dovolenou,
kolektiv policistů
Obvodního oddělení Město Albrechtice

Linhartovský zámek zahájil svou sezonu
V sobotu 31. května se poprvé v letošním roce otevřely zámecké komnaty pro veřejnost. Slavnostní zahájení turistické sezony
bylo zcela v režii dětí z mateřské školky a Základní školy z Města
Albrechtic. Paní učitelky Hajná, Blažková, Šlorová a Handlířová
připravily velice vtipné a milé pásmo na téma „Z pohádky do pohádky“. Vodník, čerti, Otesánek, čaroděj a čarodějnice, ale i Sněhurka a sedm trpaslíků vykouzlili úsměv na tváři přihlížejících
návštěvníků. Uvnitř zámeckého nádvoří malí žáčci základní školy
zazpívali operu Červená Karkulka a jako host s nimi vystoupila
sólistka Slezského divadla v Opavě paní Olga Procházková, která poté zazpívala pásmo operních árií za doprovodu brněnského
hudebníka pana Františka Šmída. Pak už na velké i malé čekala
prohlídka zámeckých prostorů.
A věru je co obdivovat. Organizátoři Mezinárodního kulturního léta 2008 připravili mnoho nových a zajímavých expozic. Dnes
již můžete zhlédnout zámeckou obrazárnu s původními obrazy
ze zámku, které se vrátily na své místo po 58 letech z depozitáře
krnovského muzea. Doplněny jsou kolekcí portrétů rodu Sobků
zapůjčených ze zámku v Hradci nad Moravicí. Milovníci historie
budou nadšeni expozicí cínového nádobí z 16. a17. století obohacenou o točenou keramiku. Malí i velcí kluci, včetně tatínků, rádi
zhlédnou velkou kolekci modelů autíček.
Součástí slavnostního otevření zámku je také výstava obrazů
a art protisů paní Mgr. Věry Procházkové a fotografií polských
autorů Marty Ostrowskiej, Ani Polewiak, Mateusze Isańského
a Aleksandra Kroczaka a brněnského fotografa pana Pavla Knappa.
Stávající expozice, jako je keramika pana Jana Kutálka, Expozice četnictva a historie citer, byly doplněny o nové exponáty. V neposlední řadě musím poděkovat malým i velkým výtvarníkům,
kteří do svých prací na téma „Z pohádky do pohádky“ vložili jedinečnou dětskou fantazii a nenapodobitelné kouzlo, jež Vás zajisté
osloví v první dětské galerii v České republice.
Srdečně Vás zveme k návštěvě zámku.
OTVÍRACÍ DOBA
červen
sobota od 11 – do 17 hodin
neděle od 11 – do 17 hodin

červenec srpen
pátek od 11 – do 17 hodin
sobota od 11 – do 17 hodin
neděle od 11 – do 17 hodin

září

říjen

od 11 – do 17 hodin
od 11 – do 17 hodin

od 11 – do 17 hodin
od 11 – do 17 hodin

Pro větší skupiny je možno domluvit termín prohlídky i mimo otevírací hodiny telefonicky na čísle 728 323 270,
nebo e-mailem hruby@zsma.cz.
Jaroslav Hrubý

I. Hynčické grilování
Po dlouholeté odmlce uspořádal nově zvolený výbor TJ TATRAN Hynčice
zábavné odpoledne. Akce byla zahájena vystoupením dětí ZUŠ Město Albrechtice. Po vystoupení byly pro děti připraveny soutěže, obří nafukovací skluzavka,
jízda na čtyřkolkách, stánky s občerstvením a hračkami.Chráněná dílna USP
Harmonie zde uspořádala prodejní výstavku svých výrobků.
Všichni návštěvníci si mohli pochutnat na grilovaných specialitách či vynikajících domácích frgálech.
Po soutěžích začala diskotéka pro děti a v pozdějších hodinách pokračovala
pro dospělé. Akce byla velmi zdařilá a všichni návštěvníci se již těší na další.
Velký dík patří sponzorům: KLM-Kamil Lovás, STIHL - Petr Chovanec,
Tupperware Oldřich Pustka, René Kaňa.
Helena Petreková
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Dětský den v Městě Albrechticích

První červnová sobota bývá v našem městě již tradičně věnovaná svátku dětí, jako malá pozornost nejmladší generaci, ale i rodičům a učitelům za jejich celoroční úsilí v končícím školním roce.
I pro letošní dětský den připravili jeho organizátoři celodenní
pestrý program, v němž nechyběly rozmanité soutěže připravené
učiteli základní a mateřské školy, kolotoče, skákadla, autodráha,
projížďky na koních nebo motorové čtyřkolce či střelba ze vzduchovky. Ale také vystoupení žáků základní umělecké školy, ukázky
z výcviku psů v podání místních kynologů i prezentace techniky
sboru dobrovolných hasičů včetně tolik žádané projížďky na vysokozdvižné plošině. Nemalé pozornosti se těšilo i předvádění leteckých modelů skupiny Blue Wings z Olomouce, které bylo jejich
premiérovým vystoupením u nás. Celodenní program byl korunován bohatou dětskou tombolou s osmdesáti cenami a ve večerních

hodinách i neméně bohatou tombolou pro dospělé. Navíc bylo
místním dětem podáváno bezplatné občerstvení v podobě párku v rohlíku, oplatku a pitíčka. Zdarma byla i jedna z nabízených
atrakcí hostujícího cirkusu.
Pěkné počasí, byť narušené podvečerní bouřkou, která znemožnila seskok krnovských parašutistů, přilákalo do areálu fotbalového klubu Avízo téměř dva tisíce návštěvníků, k jejichž pohodě
a spokojenosti přispěli vedle pořadatelů a stánkařů s občerstvením
nemalou mírou i početní sponzoři z řad místních i krnovských
živnostníků, podnikatelů a organizací, ať již technickou, materiální nebo finanční pomocí. Za tuto pomoc a přízeň jim patří zasloužený dík a vděčnost všech spokojených účastníků i pořadatelů.

Klub aktivních důchodců
Klub aktivních důchodců v Hynčicích byl založen v listopadu 2007 a je
součástí Klubu důchodců v Městě Albrechticích.
Naší první velkou akcí byl Silvestr 2007. Z počátečního počtu devíti členů
se nás sešlo osmnáct a společně a vesele jsme přivítali rok 2008. Jídlo, pití
a hlavně dobrá nálada nechyběla.
V lednu se počet našich členů rozrostl na 20. V prostorách bývalé pošty
v Hynčicích jsme si společnými silami zařídili a vyzdobili naši klubovnu. Určili jsme si pravidla a termíny našich schůzek – vždy poslední čtvrtek v měsíci.
K dnešnímu dni již máme 29 členů, kteří se rádi vídají a stále si mají co říci.
Plánujeme různé besedy a akce.
Každý dobrý člověk má u nás dveře otevřené.
Naděžda Nosková
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Ing. Ivo Vykopal

Hry bez hranic
V úterý 17.6.2008 se na krásném prostranství areálu Krajánku v Městě Albrechticích uskutečnil II. ročník „Her bez hranic“.
Po úspěšném vstupu v minulém roce a oblibě těchto her, byli i letos přizváni účastníci z několika ústavů Moravskoslezského kraje.
Po úvodním slovu organizátorky her M. Klímkové a ředitele
ústavu Mgr. Juráně byly hry zahájeny.
Do soutěže se přihlásilo 9 družstev (Harmonie Krnov, Marianum Opava, ÚSP Jeseník, Naděje Jindřichov, SK Medvědi Ostrava- Třebovice a čtyři domácí družstva z Krajánku).
Soutěžilo se v různých přizpůsobených sportech (shazování
kuželek, slalom s míčem, hod do kruhu apod.). Závodníci si také
osvěžili paměť při vědomostním kvízu. Po absolvování všech sedmi soutěžních úkolů došlo k vyhlášení vítězů a zaslouženým od-

měnám. Zvítězilo družstvo ze spřáteleného Mariana Opava před
SK Medvědi z Ostravy - Třebovic a domácím Omega z Krajánku
M. Albrechtice.
Pak již následovalo malé občerstvení a většina účastníků se ponořila do víru tance za doprovodu DJ K. Klímka.
V pozdním odpoledni se spokojení účastníci setkání začali rozjíždět domů s přáním opětovného shledání, nejpozději za rok.
Akce se díky organizátorům a sponzorům (OÚ Holčovice, OÚ
Heřmanovice a firmy Schwarz M. Albrechtice) vydařila. Přálo také
počasí, a tak co víc si přát? Snad jen - příští rok zase ve zdraví nashledanou!!!
Karel Klímek

Zákony a předpisy jsou pro kočku?
Kouření je zlozvyk a navíc velmi zásadně poškozuje zdraví člověka, zvláště pak mladého člověka, nemluvě o dítěti. To jsou zjištěná fakta. Nechci moralizovat – když si někdo chce záměrně poškozovat zdraví, je to jeho věc, ať kouří třeba „jako fabrika“, pokud mu
to jeho peněženka dovolí.
To, co mi na kuřácích vadí, je jejich bezohlednost k okolí
a k ostatním lidem. Po vzoru dospělých jsou takoví i mladí lidé.
Na nádraží ČD jsou viditelné cedule o zákazu kouření v prostorách nádraží, přesto však se tam před odjezdem frekventovaných
školních vlaků tvoří hloučky kouřící mládeže, převážně dívek.
Na můj dotaz, zda o zákazu vědí, odpověděly otázkou „O jakém
zákazu?“ Anebo se ohradily, že je tam více kuřáků dospělých. Jeden
z těchto dospělých, na kterého jsem se obrátila se stejnou otázkou,
jen mávl rukou a řekl: „Narodil jsem se tady naproti a na nádraží
chodím kouřit od desíti let.“
Za čekárnou autobusového nádraží sice žádná cedule není, ale
zato tam kouřívají sotva desetiletí kluci a holky. Když jsem jim
pohrozila, že si zjistím jejich jména a ohlásím to rodičům, jeden

z nich mi se smíchem sdělil, že to nevadí, že rodiče o jeho kouření
vědí.
Zaměstnankyně nádraží ČD poctivě, trpělivě a tiše zametají
a uklízejí nástupiště, ženy z úklidové čety procházejí městem a sbírají odpadky i za zmíněnou čekárnou autobusového nádraží, ale
nikdo si jejich práce neváží, protože jsme bezohlední a nepořádek
za sebou zanecháváme znovu a znovu.
Za nejlepší výchovný prostředek je pokládán osobní příklad
člověka, který vychovává. Co na to říkáte tatínkové, maminky
a ostatní dospělí?
A malá poznámka na závěr – ani v jednom z řady případů, kdy
jsem si dovolila kritizovat, jsem se nesetkala s hrubostí a vulgaritou, ale spíš s výsměchem. Usuzuji z toho na dvojí – naše zákony
a nařízení jsou skutečně pro kočku a občanům k smíchu, ale také
na nedostatek občanské odvahy otevřeně napomenout ty, kteří zákony a nařízení porušují.
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Zdenka Šlagorová

Historie kláštera v Městě Albrechticích
Vznik slezské kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
28. září 1837 přišly první sestry boromejky z Francie do Prahy,
kde založily samostatnou českou kongregaci. Nová kongregace se
rychle rozrůstala, vznikaly nové domy. Na přelomu let 1847/1848
přišly 4 sestry do Nisy na území dnešního Polska, kde pracovaly
v dívčí škole a v biskupské nemocnici. Již 24. 4. 1857 papež Pius IX.
dekretem potvrdil samostatnou slezskou kongregaci sester boromejek. První generální představenou byla jmenována SM. Helena
Tichá, jedna ze čtyř sester, které přišly do Nisy z Prahy. Mateřincem se stala budova biskupského špitálu.
Během asi 10 let vzrostla slezská větev sester boromejek natolik (měla již přes 200 členek), že bylo třeba najít větší místo pro
noviciát i mateřinec. K tomuto účelu se podařilo získat budovu
bývalého cisterciáckého kláštera v Třebnici, která tehdy byla v desolátním stavu.1 Roku 1870 mohl být mateřinec sester přeložen
do Třebnice.

Vznik provinčního domu v Městě Albrechticích
Po první světové válce a vzniku Československé republiky vyvstal problém s řízením domů na území ČSR z třebnického mateřince.3 Proto bylo rozhodnuto o zřízení provinčního domu pro
filiálky v tehdejší Československé republice. Jako vhodné místo byl
vybrán dům v Městě Albrechticích. 15. dubna 1923 se tak budova
v Albrechticích stala sídlem nové provincie. Aby místo vyhovovalo novému účelu, bylo třeba postavit další budovy. Na snímku z r.
1924 je už nová přístavba (vzadu kolmo k hlavní budově) a kaple
Sv. Rodiny. Na generální kapitule v Třebnici byla 24. 2. 1923 zvolena za první představenou české provincie Matka Kordula Gafronová. Protože sester v nové provincii přibývalo, byla v roce 1929
postavena budova noviciátu – je to ona budova nejblíže k nemocnici se sochou sv. Josefa.
Od roku 1929 začaly sestry budovat nemocnici. Návrh stavby
vypracoval architekt Karel Kottwald z Opavy, stavbu provedl zdejší
stavitel Heřman Proksch. Kolaudace proběhla 12. října 1931.
Připojení albrechtické provincie k pražské kongregaci

Přeložení mateřince do Těšína
Tato doba byla ovšem dobou válek (1866 – válka prusko – rakouská, 1870 – válka německo – pruská, 1877 – válka rusko – turecká). Sestry obětavě pečovaly o raněné, 8 sester se dostalo až
do Konstantinopole, kde pracovaly asi rok a kde se jim dostalo
ocenění sultána Abdula Ahmida včetně poměrně velkého finančního daru. Ani tyto skutečnosti nemohly zabránit tomu, že ministerský výnos zakazoval sestrám učit. Ještě větší rána přišla roku
1875, kdy státní zákon dovoloval řeholnicím v Prusku výlučně péči
o nemocné. Sestry musely zavřít 19 domů a třebnický mateřinec
zůstal bez pravidelných příjmů. Na radu vratislavského biskupa
Heinricha Förstera, do jehož diecéze Třebnice patřila, přesídlily
sestry do Těšína. Ten byl na území Rakouského Slezska, kde nebyly
tak přísné státní zákony, ovšem patřil k vratislavské diecézi.
Příchod sester do Albrechtic
Po příchodu sester do Těšína vzniklo na našem území během
několika let kolem 30 filiálek. K nim patří i náš dům v Městě Albrechticích. Roku 1872 přičiněním místního kaplana Alberta
Engelbrechta zakoupila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského z Těšína stavební místo pro stavbu kláštera a dívčí
školy. Zpočátku byla škola zřízena v domě č.p. 28 – budova dnešní
prodejny nábytku. Později se získalo stavební místo a již roku 1878
stála první budova se sochou Panny Marie ve štítu v podstatě tak,
jak ji známe dnes.2 Sestry se v Albrechcicích věnovaly vyučování
a ošetřovatelské péči.

Situace po druhé světové válce si vyžádala další změny v uspořádání provincie. Kronika sester uvádí, že „nepovolaní živlové vyvíjeli snahy prohlásit náš dům za konfiskát. Dekretem z 11. 12. 1945
byla nad albrechtickou provincií zřízena národní správa a provincie byla předána české kongregaci Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze. 17. 1. 1946 byla správkyní jmenována
SM. Klementa Soukupová, od 6.7.1947 provinční představená.
Současně s ustanovením národní správy začal probíhat odsun
německých sester z našeho domu. První odsun osob německé národnosti začal ve Slezsku 23. ledna – zahrnoval 23 sester a 1 kandidátku. Z německých sester mohly zůstat jen transportu neschopné
a nemocné sestry a ty, jež byly nutné jako personál k zajištění provozu nemocnice. Provinční představená Matka Lucilla Knollová, ač
byla uznána za nemocnou, nechtěla opustit sestry a odešla s nimi.
Tyto sestry založily nový generalát boromejek v Grafschaftu.
Těžkosti poválečné situace vystřídaly problémy po změně režimu. R. 1949 bylo nutno nemocnici přeměnit na ústav pro mimoplicní TBC.4 V roce 1950 ovšem došlo k postátnění nemocnice.
Osudy kláštera za komunistického režimu
Následující výňatek z kroniky snad trochu nastíní situaci,
kdy komunistický režim začal „dohlížet“ nad řeholními sestrami: „V posledním týdnu srpna 1950 se dostavili zmocněnci z ONV
a předložili nám písemně, že Státní úřad pro věci církevní a Charita
z vyšších zájmů dává do našeho kláštera některé filiálky naše i z oblasti pražské. Záleží jim prý při tom na ubytování !“ Část prostor
kláštera byla sestrám rovněž odňata, k postupnému navrácení došlo po roce 1990.
V roce 1953 byla klášteru vzata budova bývalé školy pod záminkou vybudovat zde pekárnu. „Brücke“, spojovací most mezi budovou pekárny a klášterem, byl zbourán až v 90. letech.
V letech 1956 – 1957 musely opustit službu v nemocnicích
všechny řádové sestry (s výjimkou právě albrechtické nemocnice).5 Sestry starší 57 let byly nuceny odejít do důchodu, dostaly
150 Kč penze. Mladší sestry byly režimem považovány za jejich
rodinné příslušníky a byly povinny na ně přispívat do výše ošetřovného. Protože ale sestry zůstaly bez práce, staly se zaměstnanci
České katolické charity, která pak s nimi mohla disponovat. Takto
vznikly charitní domovy pro řeholní sestry.
Za zmínku stojí, že albrechtická nemocnice byla jediná v republice, ve které během komunistické éry bez přerušení zůstaly oficiálně pracovat řeholní sestry, a to do roku 1988, kdy odešla do důchodu SM. Darie Karchová.
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Současnost
Od devadesátých let došlo k podstatné změně v právní subjektivitě našeho kláštera, který se stal jednou z organizačních jednotek
České katolické charity v Praze a jehož hlavním posláním bylo poskytování sociálních služeb pro řeholní sestry a duchovní. Ve své
podstatě tak plní stejnou úlohu jako domovy důchodců pro seniory s tím rozdílem, že klientelou jsou řádové sestry Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
V současnosti poskytuje tento charitní domov sociální péči
53 obyvatelům, z toho dvěma kněžím, a to prostřednictvím dvaceti řádových sester v přímé péči a třinácti civilních zaměstnanců,
převážně v obslužném prostoru. V průběhu posledních let došlo
vlivem přestavby vnitřních prostorů budovy ke zvýšení a zkvalitnění ubytovací kapacity. Přispěla k tomu i kompletní výměna
oken, rekonstrukce kuchyňského provozu, rozšíření okrasné zahrady i obměna vnitřního zařízení.
Po dlouhých letech nucené izolace se náš charitní domov zapojuje stále více i do veřejného života města, s nímž je historicky
spjat již 136 let, a to nejen po stránce duchovní, ale i společenské.
Zapojuje se do veřejných akcí svou pomocí materiální, finanční
i fyzickou. Bylo tomu tak při otevírání linhartovského zámku a pořádání dětského dne i při konání četných přednášek a koncertů pro
veřejnost. Dům rovněž poskytuje obědy místním důchodcům.
I přes toto prolínání možností vzájemné spolupráce a soužití
s veřejností zůstává hlavním posláním domova umožnit starým
a nemocným sestrám a kněžím prožívat závěr svého života co
nejdůstojněji – v atmosféře pokoje, porozumění a vzájemné lásky,
v prostředí řeholní rodiny a s možností realizovat základní poslání
člověka svou prací i překonáváním těžkostí jeho stáří.
Konečným cílem veškeré činnosti je pak především vytváření
takových podmínek soužití celé komunity, které zajistí maximální soběstačnost obyvatel i osobní realizaci personálu ve prospěch
domova.

Poznámky:
1 Klášter založila r. 1203 sv. Hedvika. Klášter byl postupem času
zrušen a v období tzv. Kulturkampfu byl přeměněn mimo jiné
na továrnu na len. Tento objekt se postupně podařilo od pruské
vlády odkoupit maltézským rytířům, od nichž budovu převzaly
sestry boromejky. Dodnes je třebnický klášter mateřincem sester.
2 Změnila se jen fasáda – ta původní nesla nápis „Marienstift“ –
Mariánský ústav.
3 Jakmile to politická situace dovolila, mateřinec sester byl přemístěn zpět do Třebnice, ačkoli dům v Těšíně nadále hrál významnou roli.
4 Ještě po druhé sv. válce se pokračovalo v budování nemocnice mj. byl otevřen nový infekční pavilon.
5 Sestry boromejky působily mimo jiné ve všech jihočeských nemocnicích – odchod řeholnic proběhl k 2. 7. 1956.
SM. Jana Bosco Čapková SCB

Jak šel školní rok na naší škole …
Uběhl školní rok 2007/2008, byl to rok plný změn a zajímavých
akcí.
Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce se speciální školou v polském Prudniku. Děti a učitelé se zúčastnili mnoha akcí. Mezi velmi
úspěšné patřily dětské karnevaly, dvě pracovní dílny, kdy naše děti
vařily polská národní jídla a děti z Polska se učily vařit tradiční české pokrmy. S polskými přáteli se setkáváme na mnoha sportovních
akcích, např. turnaj ve stolním tenise, kopané aj. Asi není důležité
vědět, kdo vyhrál, ale že děti jsou vedeny ke sportu, vzájemné toleranci a učí se, jak lze aktivně využít volný čas.

Také naše škola začala pracovat podle nového školního vzdělávacího programu Hašlerka, což se promítlo hlavně novými metodami práce a přístupy k žákům a realizací projektových dnů. Projektový den neznamená den volna, ale jiný způsob výuky, kdy se
děti učí jinými formami. Mezi nejzdařilejší určitě patřily projekty
Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den Evropy.
Začátkem prosince 2007 jsme zdařilou dvoudenní akcí oslavili
50. výročí založení naší školy. Těší nás, že všemi hosty byla tato
reprezentační akce velmi dobře hodnocena.
Naši žáci se s většími či menšími úspěchy zúčastňují všech soutěží pořádaných pro tento typ škol, vybíjená, recitační soutěž, stolní tenis, atletika, počítačové, vědomostní a dovednostní soutěže
atd.
Velmi dobře pokračuje spolupráce s p. Čížkem a jeho firmou
Bellama. Naše děti tam opět prožily jedno velmi pěkné dopoledne.
Také na společný školní výlet na hrad Sovinec a do Jiříkova dlouho
nezapomenou.
Poslední velkou akcí tohoto školního roku byl mezinárodní
projekt „Prevence bez hranic“. Zapojily se do něho naše děti a děti
z Polska. Hlavním propagátorem celé akce je Občanské sdružení přátelé speciální školy a Police ČR, Okresní ředitelství Bruntál.
Po finanční stránce akci podpořily BESIP a Zdravotní pojišťovna
MV. Tento projekt bude mít pokračování v příštím školním roce,
tentokrát na území Polska.
Před námi už jsou prázdniny, pro řadu dětí určitě nejlepší část
školního roku a po nich opět …..?!
Blanka Tkadlečková
učitelka
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Setkání po dvaceti letech
21. června 2008 se uskutečnilo na tenisových kurtech setkání
mužů, kteří před 20 lety (4. června 1988) po tři a půlleté brigádnické práci kolaudovali toto sportovní zařízení. Bylo to setkání
po všech stránkách vydařené. Hrál se tenisový turnaj ve čtyřhře.
Vzpomínalo se nejen na výstavbu kurtů, ale i na výstavbu a provozování lyžařského vleku, na společná cvičení na spartakiádách
atd. Ve společenské místnosti bylo připevněno fotografické tablo
všech zainteresovaných, dále seznam a odpracované hodiny jednotlivých členů a Čestné uznání OV-ČSTV. Bohaté občerstvení si

vzali na starost pánové Jaroslav Veleba a Jan Handlíř.
Děkujeme panu Karlu Knappovi za filmové zpracování a všem
ostatním členům, kteří se jakýmkoliv způsobem na této oslavě podíleli. Zvláštní poděkování patří panu Karlu Kotrlovi, který tak, jak
více než před 20 lety řídil stavební práce, tak i nyní celou oslavu
měl perfektně zorganizovanou. Karle – velké díky od všech kamarádů! Tak kluci, za 5 let znovu nashledanou!
Výbor TJ Město Albrechtice

Úspěšná sezona stolních tenistů 2007/8
Po dvanácti letech měli hráči oddílu stolního tenisu TJ Město
Albrechtice na dosah medailové umístění v krajské soutěži druhé
třídy! Nakonec jsme po jarní části zaostali o jediný bod od bronzové pozice, ale i čtvrtá příčka je prozatím naším nejlepším výsledkem a odměnou za dlouhodobý trénink. První místo z dvanáctky
startujících družstev z okresů Šumperk, Jeseník a Bruntál vybojovali letos hráči Vrbna (postupují do krajské soutěže první třídy)
před Krnovem B, Rýmařovem a námi.
K tomuto úspěchu nás možná vyhecovalo i vyhodnocení předsedou TJ ing. Karlem Handlířem na Valné hromadě 2008, kde jsme
jako nejlepší družstvo obdrželi krásné nové dresy a šortky. Získalo
je sedm hráčů, kteří nastupovali v zápasech uplynulé sezony. Seřazeni dle úspěšnosti to byli Zdeněk Brunclík, Leo Vrabka, Štěpán
Adamec, Gustav Santarius, Milan Pokorný, Jan Chovaniok a Antonín Muroň. Ke čtvrtému místu tabulky nás vyneslo 12 výher,
2 remízy a 8 porážek. Výborné zázemí máme v herně na základní
(dříve zvláštní) škole, Hašlerova 2.
Oddíl však netvoří pouze výkonnostní hráči. Ze třicítky členů
je polovina z řad žáků obou místních základních škol, zbytek tvoří
dospělí zájemci o rekreační formu tohoto sportu. A právě mládež,
vedená trenéry M. Pokorným a M. Špalkem, také pravidelně měřila
síly se soupeři celého okresu. Zúčastnili jsme se čtyř regionálních
bodovacích turnajů, dále okresních přeborů jednotlivců mladšího
žactva, staršího žactva i dorostu a okresního přeboru žákovských
družstev. Z těchto akcí přivezli mladí stolní tenisté jedno první, tři

druhá a osm třetích míst! Sehráli jsme přátelská utkání se žáky ZŠ
Holčovice a ZŠ Lubrza (Polsko). Tradičního vánočního turnaje se
zúčastnilo 19 žáků a 12. přeboru základní školy pak 16 žáků.
Vánoční turnaj a přebor oddílu TJ byl uspořádán i pro dospělé.
Zajištění celé sezony však v sobě skrývá nemalé finanční náklady:
nájem tělocvičny, cestovné, startovné, evidenční poplatky, nezbytné medaile a drobné věcné ceny, síťky a více jak 100 míčků potřebných na sezonu, poštovné a další drobné výdaje, na to samozřejmě
pouze členské příspěvky nestačí…
Ani náš sport již není levný, takže nezbývá než poděkovat Městskému úřadu Město Albrechtice za dotace v rámci grantového systému, které tvoří asi 75% rozpočtu oddílu, a všem sponzorům Tělovýchovné jednoty Město Albrechtice. S jistotou totiž lze říci, že
tyto prostředky vynakládané na sportovní vyžití, ať již je bereme
jako prevenci proti negativním jevům u mládeže, posilování jejího
fyzického vývoje, jako výchovu k fair play anebo prostě jako jednu
z oblastí občanského vybavení pro dospělé, rozhodně nejsou vyhozenými penězi.
Nadšení a spokojenost s výsledky či alespoň s předvedenými
výkony totiž čiší z každé fotografie, kterou na našich akcích pořídím, a z každého jejich hodnocení. Průběžně si vše můžete prohlížet na infokanále TKR, na nástěnkách naproti pošty a na základní
škole.
Sportu zdar!
Milan Pokorný
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Oddíl volejbalu vstupuje do čtvrté sezony

Před třemi lety vznikl při TJ Město Albrechtice první oddíl volejbalu – oddíl kadetek. Dnes, kdy vstupujeme již do čtvrté sezony,
máme oddíly 4 – juniorky a mladší žáky (hrající krajskou soutěž),
muže (hrající okresní soutěž) a oddíl rekreačního volejbalu, hrající
pro radost.
Juniorky se v soutěži pravidelně umisťují do desátého místa
v tabulce, loňskou sezonu skončily deváté. Zúčastňují se také tur-

najů pořádaných volejbalovými oddíly Moravskoslezského kraje.
V loňském roce byla opět zahájena okresní soutěž mužů, které
se zúčastnilo 10 týmů. Muži Města Albrechtic se umístili v základní soutěži na 2. místě a v zářijovém turnaji play off budou bojovat
o celkové umístění na čele tabulky.
Největším překvapením byl tým mladších žáků, který jsme
do krajské soutěže přihlásili na poslední chvíli, jakoby „na zkoušku“. Kluci hráli celou sezonu s takový zápalem a nasazením, že
po 7 turnajích skupinu vyhráli a jsou přeborníky Moravskoslezského kraje v mladších žácích. V příští sezoně nastoupí ve stejné
soutěži již jako starší žáci. Věříme (a držíme jim palce), že i mezi
staršími se neztratí a budou bojovat o přední umístění, aby mohli
hrát s ostatními týmy jiných krajů o Český pohár.
Posledním oddílem jsou amatérští volejbaloví nadšenci, kteří se
v hojném počtu 20 členů schází pravidelně každý pátek k urputným bojům.
Celou dosavadní činnost volejbalového oddílu bych hodnotil
jako úspěšnou a to i přes skutečnost, že tréninky a zápasy mohou
probíhat jen od září do května, kdy je k dispozici tělocvična. V letním období pak volejbalová aktivita všech oddílů končí vzhledem
k tomu, že v Městě Albrechticích není žádný volejbalový kurt.
Na závěr bych rád poděkoval sponzorům našich registrovaných
oddílů, kterými jsou MěÚ Město Albrechtice a firma Ekotempo
p. Čtvrtníčka.
Jiří Mokroš
trenér juniorek

Oddíl ledního hokeje
2. května 2008 na své ustavující schůzi byl založen oddíl ledního hokeje, který se aktivně zapojí do vznikající Hokejové ligy
amatérů Mikroregionu Krnovsko. První kolo bude odstartováno
v říjnu letošního roku. Grantově toto mužstvo podpořil MěÚ Město Albrechtice.

Přejeme našim hokejistům hodně úspěchů v tomto tvrdém
chlapském sportu a srdečně je vítáme v naší tělovýchovné jednotě.
Výbor TJ Město Albrechtice

Přebor oddílu TJ Město Albrechtice v šachu pro rok 2008
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Turnaj se uskutečnil v průběhu května a června tohoto roku.
Je dobré, že se do činnosti zapojili i žáci ZŠ. Šachisté mají v plánu
přihlásit do okresní soutěže 2 družstva s tím, že by chtěli s A tý-

1

1
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mem postoupit do vyšší soutěže. V B týmu by dostali příležitost
především žáci.
Roman Kučera
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Turistický oddíl informuje
Dovolujeme si předložit albrechtické veřejnosti malé ohlédnutí za činností nejmladšího oddílu TJ, a to
od jeho založení.
Jako vždy na počátku byla myšlenka, představa, že by veřejnému životu
v M. Albrechticích mohlo přispět jakési rozhýbání, poznávání albrechtického okolí, které zůstává i pro mnohé starousedlíky velkou neznámou.
Ta myšlenka napadla předsedu TJ
Ing. Karla Handlíře a protože pohyb
je doporučován lékaři pro posilování
zdraví, byly první kontakty vedeny
touto cestou. Lékaři takovouto iniciativu v převážné většině doporučili a aby tento fakt zdůraznili, stali
se zároveň i prvními významnými sponzory, a to prosím nejen lékaři humánní, ale i veterinární.
Tak se nabízelo zorganizování testovací akce pro albrechtickou veřejnost. Byla oznámena pozvánkou na novoroční výšlap
na chatu ANNA s předáním účastnického listu. Společně s mysliveckým sdružením „Oldřich“ M.Albrechtice bylo na chatě připraveno výborné občerstvení včetně hudby, kterou zajistil pan J. Zikl
s harmonikou. Nejisté očekávání účasti předčila ve všech směrech
skutečnost. Na Nový rok byl obvyklý klid města od ranních hodin
narušen neobvyklým hemžením. Ze všech směrů vycházeli nejen
jednotlivci, ale celé skupiny občanů a všichni směřovali, světe div
se, na chatu ANNA. Přesný počet účastníků nebyl zjišťován, ale
účastnických listů bylo vydáno téměř 400. A tím bylo rozhodnuto,
turistika se v M.Albrechticích jistě ujme. Tak ještě název akcí. Bylo
spontánně zvoleno pojmenování –„ALBRECHTICKÝ PUCHÝŘ“
a protože většina účastníků novoročního pochodu tuto aktivitu
podpořila, vznikla skupinka ochotných organizátorů, kteří pro
letošní rok navrhli 6 akcí a zároveň ustavení turistického oddílu
s tím, že členové budou mít možnost si zakoupit oddílové triko
s logem, podle barvy kterou si vyberou. To všechno se stalo a tak
k dnešnímu dni, kdy je tento článek zveřejněn, mají všichni členové průkazky a dokonce i zaplacené roční příspěvky a jejich počet se
zatím zastavil na čísle 62 + 12 dalších členů z jiných oddílů TJ, čili
turistický oddíl má celkem 74 registrovaných členů.
Nyní několik vět k jednotlivým vycházkám.
První akce na sebe nedala dlouho čekat, to aby nepominul zájem občanů o opětovné projití.
Pochod byl určen na den: 26.4.2008, a protože se jednalo o zahájení turistiky v Městě Albrechticích, bylo slavnostní, nechyběla
na srazu u ZŠ stylová kántry hudba zajišťovaná panem J. Vyhlídalem. Byly vydány účastnické listy, přihlášky do turistického oddílu
a v 9,30 hod. se vyšlo. Směr: Opavice - křižovatka Burkvíz - Strážiště - hrad Lungsland - Poutní hora - M. Albrechtice. Celková délka trasy byla cca 12 km. Počasí přálo, a tak odměnou náročného
pochodu byly výhledy jednak na M. Albrechtice, Burkvíz, Opavici, ale i daleko do Polska, včetně informací o památných místech.
Celkový počet účastníků byl 95 turistů a 4 pejsci. Hodnocení mezi
účastníky bylo opět kladné, a proto pořadatelé již během pochodu
informovali o dalším výšlapu, tentokrát z opačné strany Albrechtic. Druhý pochod byl určen již na 3.5.2008 a nazván Hynčice
- 3 kříže. Počasí bylo tentokrát nejisté, zamračená obloha hrozila deštěm, ale mraky se rozplynuly a vycházka, která měla délku
přibližně 9 km a až na jeden výstup neměla náročné úseky, byla
opět výborným pohlazením psychiky účastníků, včetně zastavení
u 3 křížů s výkladem a krátkou bohoslužbou, kterou zajistil jáhen
pan Mgr. M. Jedelský. K závěru byla účastníkům umožněna prohlídka albrechtické vodárny.

Třetí pochod byl svým obsahem
mimořádný, mělo dojít k oficiálnímu
ustavení turistického oddílu včetně jeho vedení. Termín byl stanoven
na 24.5.2008. Účastníci se sešli u rybníka Celňák a trasa vedla přes Biskupice opět na chatu ANNA. Cestou byla
zastávka u kapličky v Biskupcích, kde
byl vysloven názor, že by bylo vhodné
kapličku ve spolupráci s MěÚ, obyvateli vesničky a dobrovolníky opravit
a vytvořit tak důstojnou dominantu Biskupic. Pochod tentokrát nebyl
dlouhý, pouhých 6 km a protože bylo
i krásné počasí, účast byla opět vysoká
a blížila se ke 100 účastníků. Před odchodem si všichni vyslechli
krátkou přednášku paní MUDr. Z. Juráňové o významu fyzické aktivity pro zdraví a svěžest člověka. Na chatě Anna došlo ke spojení
několika akcí, jednak opět vynikajícího občerstvení, které s bravurou sobě vlastní zajistili myslivci MS OLDŘICH, a dále atrakce
zajišťované společně s hasičským sborem pro děti. Pro turistický
oddíl bylo stěžejním aktem oficiální ustavení oddílu turistiky, a tak
proběhlo slavnostní pasování přihlášených účastníků za členy oddílu, a to za účasti předsedy OVV ČSTV pana J. Urbana. Setkání
se zúčastnil i Ing. J. Palas, který věnoval turistickému oddílu významný sponzorský dar. K příznivé atmosféře přispěla i hudební
skupina paní Horáčkové, která pěknými písničkami naplňovala
prostředí kolem chaty a dotvářela příjemnou atmosféru. Došlo
i k výuce kántry tanečků pod vedením p. P. Měrky. Celková akce
se mimořádně vydařila, jednak díky krásnému počasí, ale zejména
obětavé práci všech pořadatelů. Patří jim upřímné poděkování.
Čtvrtou akcí byl „Pochod Petra Šolce“, uspořádaný na počest
bývalého starosty města. Jednalo se o vyvrcholení letošní turistické
sezony, a proto i obtížnost pochodu byla nejvyšší. Samotná délka
pochodu cca 20 km a hřebenová trasa z Heřmanovic přes Kutný
vrch, Solnou horu, Kraví horu, Měsíčný vrch a Dubí zpět do M. Albrechtic, dokonale prověřila fyzickou i psychickou odolnost všech
účastníků. Protože se jednalo o zajištění převozu účastníků z M.
Albrechtic do Heřmanovic autobusem, museli se zájemci na túru
přihlásit. Vzhledem k obtížnosti pochodu jsme očekávali minimální účast. Opak byl pravdou a k našemu překvapení se do uzávěrky
10. 6.2008, přihlásilo celkem 74 zájemců, a to ještě s tím, že několik
dalších pojede celou trasu na kolech. Pochod byl přece jen hodně
náročný, a tak se na srazu sešlo o 16 účastníků méně, ale počasí
přálo, a tak za přispění dílčího, ale tradičního občerstvení na Kraví
hoře a pak v cíli pochodu v restauraci Vlasta v M. Albrechticích,
všichni trasu zvládli a hřálo je vnitřní uspokojení ze své fyzické
i psychické kondice. Rovněž krásné výhledy na Praděd a ostatní
kopce hrubého Jeseníku a dál na Maria Hilf, Zlaté Hory i daleký
výhled k polskému Otmuchowu a Osoblaze, stál za vynaloženou
námahu. Mimořádným přínosem celého pochodu byla navigace
a odborný výklad k historii oblasti skutečného znalce, zasloužilého
lesáka Ing. Fr. Sosíka. Děkujeme.
V podzimních měsících zorganizujeme ještě dvě akce. Nabízí se
okolí Liptáně se svou rozhlednou a bludným kamenem a pak ještě
osada Jelení. O všem bude veřejnost včas informována na kabelovce i zveřejněním na plakátech. Těšíme se na další setkání.
Zdar turistice a pochodům pro zdraví zvlášť, i když máme
ve znaku ten obligátní „puchýř“.
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Ing. Josef Jiřík
předseda turistického oddílu

Sportovní stolní kalendář
V těchto dnech začaly návrhové a fotografické práce na sportovním stolním kalendáři naší TJ pro rok 2009. Tento kalendář
s fotografiemi všech oddílů a mládežnických družstev bude obsahovat i plán sportovních akcí na příští rok. Redakční rada v čele
s Rosťou Králem plánuje vydání tohoto kalendáře na konec října
letošního roku. K výrobní ceně bude přičteno cca 20,- Kč. Tento

zisk bude sloužit k financování mládežnických družstev. Prosíme
organizace i spoluobčany, aby podpořili tuto naši iniciativu. Včasné objednávky přijímají všichni předsedové jednotlivých sportovních oddílů.
Již předem děkuje
Výbor TJ Město Albrechtice

Fotbalový klub AVÍZO Město Albrechtice
Jarní část sezony 2007/2008 začala po náročné zimní přípravě
v březnu. Nově složený tým divizního A- týmu měl před sebou
jasný cíl. Udržet tuto soutěž v našem městě i pro příští rok. Vstup
do sezony se nám povedl a nikdo nepochyboval, že budeme hrát
o setrvání v soutěži do posledních kol. Tento ročník nás přesvědčil
o velké vyrovnanosti mužstev a ještě tři kola před koncem bojovalo sedm týmů o udržení v divizi. Po výhrách ve Slavičíně a s Frenštátem jsme zakončili jarní část sezony s bilancí 4 -2 – 9 na 13. místě. Nejlepší střelci byli Bartoníček O. a Daříček M. Nadcházející
ročník bude pro nás 16. v řadě a to je rarita, kterou se nemůže
pochlubit žádný tým, a to si troufnu říct, v ČR.
Muži B navázali na své skvělé výkony z podzimní části a umístění na druhém místě okresního přeboru je velmi překvapující
a příjemné. Velkou práci s týmem udělal G. Santarius ml. Jarní
bilance je 8 - 3 – 2 se skórem 27 : 19.
Dorost, který hrál krajskou soutěž, skončil na výborném 3. místě a náš útok se může pyšnit s nejlepší bilancí celé soutěže, to když
se jim podařilo překonat soupeře ve 106 případech. Umístění
v horních patrech je o to cennější, že větší část kádru nastupovala
během víkendů i za muže B.
Naši žáci bojovali celou jarní část o druhé místo v OP. Domácí utkání jsme zvládli bez problémů, ale zaváhání v Jindřichově
a ve Sl. Rudolticích nám nakonec určilo 3. příčku s jarní bilancí
8 výher a 2 porážky. Skóre bylo 49 : 13.

Benjamínci (přípravka ) hráli velmi pěkný a pohledný fotbal.
Začátek se sice nevyvedl, ale poslední zápasy byly v naší režii a pod
vedením p. Bočka a p. Kmínka uhráli na jaře naši nejmenší 4 výhry, 3 remízy a 2 porážky, se skórem 24 : 16.
Nesmím zapomenout na naše sponzory, bez kterých by se nám
určitě nevedlo tak dobře. Velký dík patří panu Ing. Mrázovi zastupující firmu AVÍZO. Dále pak MěÚ Město Albrechtice, firmě Ganed, stavebniny Velman, Šmíra – print a plno menších sponzorů,
kteří podporují fotbal a mládež v našem městě.
Příští ročník 2008/2009 budou hrát naše mužstva v těchto soutěžích:
Muži A – Divize sk. E
Muži B – Okresní přebor
Dorost – Krajská soutěž
Žáci – Krajská soutěž (mladší a starší)
Přípravka – Okresní přebor
O domácích zápasech budete včas informováni.
Ivan Polách
sekretář klubu

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci

Jubilantům v měsíci září

Rudolf Jantoš, Anna Plasgurová, Marie Dohnalová, Eva Lysoňková, Vítězslav Hudeček, Jindřiška Hýžová, Olga Moravcová, Vlasta
Polachová, Ivana Adamčíková, Milada Lysoňková, Anna Matejová, Mária Mrkvová, Marta Nohejlová, Antonie Pešková, Johana
Švehlová, Anna Kunická, Jindřiška Sedláčková, Radovan Václavík,
Jiří Mader, Ludmila Koleňáková, Božena Hradilová, Božena Kvasnicová, Ludmila Žáková, Vladimír Cikánek, Anna Kozáková, Josef
Tomášek, František Kobliha, Miluše Blahutová, Jiřina Sekaninová, Milan Vasiliadis, Jan Kmínek, Božena Pavlová, Jaroslav Řeha,
Anna Volfová, Františka Graňáková, Marie Kusáková, Vlastimil
Kutý, Emilie Pelková, Petr Ferdinand, Ing. Jiří Neuwirth

Emil Jurašík, Marie Santariusová, Františka Tkadlečková, Anna
Zápalková, Václav Svoboda, Anežka Olejniczáková, Jaroslav Tesár,
Josef Psota, Mária Michálková, Naděžda Grobařová, Ladislav Kovařík, Ludmila Blahutová, Lenka Šupáková, Ing. Vlastimil Sedláček, Vladimír Kukla, Jiřina Martinková, Božena Nekudová, Zdeňka Orlíková, Ingeros Palůchová, Karel Blažek, Marie Bohačíková,
Helena Tomíčková, MUDr. Vlasta Zendulková, Marie Dekyšová,
Jaroslav Dohnal, Anežka Krkošková, Veronika Tarabíková, Věra
Eftimiadisová, Ilona Šebelová, Marie Bohačíková

Jubilantům v měsíci srpnu

Marie Adamová, Květuše Spíšková, Eva Vojáčková, Dagmar Adámková, Emília Petreková, Miroslava Budinská, Hedvika Šobrová,
Eliška Reinhardtová, Miroslav Hradil, Anestis Michailidis, Terezie
Dudková, Vladimír Mazura, Marie Moučková, Miroslav Macek,
Marie Pícová, Jaroslav Polách, Josef Čubák, Jaroslav Koudelka, Ladislav Lovás, Věra Měrková, Veronika Šinalová, Štěpánka Bílková,
Ing. Milan Košulič, Pavel Maramarossy, Ludmila Šíslová, Pavlína
Fialová, Bohumír Gřunděl, Miroslav Pelka, Katarina Holubová

Emilie Rogalová, Štefánie Němcová, Štěpánka Perdulová, Ludmila
Chorovská, Antonín Mrkva, Marie Pilecká, Anna Mahnová, Luboslav Kadlík, Josef Lapšanský, Zdeněk Drahokoupil, Leoš Hanzlík, Anna Škodáková, František Lakomý, Helena Vojáčková, Jan
Poráň, Kateřina Salichová, Eliška Křištofová, Věra Vintrochová,
Lubomír Klega, PhMr. Jiří Kutálek, Miroslava Hakenová, Helena
Kaperová, Margit Musilová, Kateřina Raptisová, Helena Šustková,
Marie Římanová, Milan Blaťák, Pavel Ircing, Jaroslav Žák, Anna
Jahodová, Drahomíra Vašendová

Jubilantům v měsíci říjnu
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Jubilantům v měsíci listopadu

Jubilantům v měsíci prosinci

Zdeňka Zlámalíková, Petr Chovanec, Božena Šaňáková, Josef Hanus, Olga Nádvorníková, Milan Novák, Otakar Handlíř, Anna
Ivanovová, Kateřina Dršková, Anna Hlaváčková, Marie Jurčíková,
Jiřina Pavlicová, MUDr. František Prejda, Božena Zahradníková,
Karel Vymlátil, Alžběta Molinková, Vítězslav Škývara, Helena Tarabíková, Stanislav Jurajda, Antonín Klečka, Krystyna Peschke,
Josef Menzel, Marie Okapalová, František Taufer, Růžena Kamenárová, Marie Dvořáková, Hilda Šimčíková, Luboš Gajdoš, Danuše Kuřecová

Františka Jančíková, Božena Pargačová, Vladimír Bělunek, Jiří
Piskoř, Olga Sedlářová, Marie Hudečková, Heřman Menzel, Josef
Tabara, Miroslav Varecha, Jiří Doležal, Eva Bártková, Zdeněk Borský, Adolf Kubný, Eva Mlčochová, Karel Mužík, Dušanka Rosnerová, Adolfína Šebelová, Josef Holma, Libuše Holubová, Jiřina
Mrkvová, Růžena Čížková, Jaroslava Tabarová, Věra Andersová,
Karel Salich, Antonín Smolík, Pavel Šlosar, Anna Kubalová, Eliáš
Radvák

Informační servis
Městský úřad
Pondělí
7.30 - 12.00
Úterý
7.00 - 11.30
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek
7.00 - 11.30
Pátek
7.00 - 11.30
Úřední dny: pondělí a středa
Telefon 554 637 360
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Knihovna
Pondělí
Úterý
10.00 - 12.30
Čtvrtek
Pátek
10.00 - 12.30
Telefon 554 652 637
knihovna.malce@nextra.cz
Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
Sobota
Telefon 554 653 065
Česká spořitelna
Pondělí
8.30 - 12.30
Úterý
8.30 - 12.30
Středa
8.30 - 12.30
Čtvrtek
8.30 - 12.30
Pátek
8.30 - 12.30
Telefon 554 652 528
ČMSS a.s. (Liška)
Kancelář v budově pošty
Pondělí
9.00 - 11.00
Telefon 605 765 541

12.30 - 17.00
12.00 - 15.00
12.30 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 14.30

13.00 - 17.30
13.00 - 16.00
13.00 - 17.30
13.00 - 15.00

8.00 - 17.00
8.00 - 10.00

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

13.30 - 16.00

Česká pojišťovna, a.s.
(kancelář v autosalonu Schwarz) Oldřich Zelinka
Čtvrtek
9.00 - 16.00
Telefon 603 779 775, 554 652 269
Městské koupaliště
Denně
9.00 - 18.00
Vstupné: dospělí 30,- děti 15,Lékařská služba první pomoci Krnov dětský pavilon nemocnice
pracovní dny
17.00 - 22.00
sobota, neděle a svátky
7.00 - 22.00
Telefon 554 611 444

Zubní pohotovost Krnov
Sobota a neděle 8.00 - 12.00
informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici
Ortopedie
Po, čt, pá

8.00 - 12.00

Urologie
Út

8.00 - 13.00

Gynekologie
Po, čt

7.00 - 14.30

Interní amb.
Út
St

12.30 - 14.30
7.30 - 14.30

Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková
Tel. 554 652 206
Pondělí
12.30 - 15.00
Úterý
8.00 - 11.30
Středa
8.00 - 11.30
Čtvrtek
10.00 - 12.00
Pátek
8.00 - 11.00
MUDr. Leona Tobiášková
Tel. 554 652 183
Pondělí
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
13.00 - 14.00
Úterý
13.00 - 15.15
Středa
7.30 - 11.30
Čtvrtek
7.30 - 11.30
13.00 - 14.00
Pátek
7.30 - 11.30
MUDr. Eva Němcová
Tel. 554 652 660
Pondělí
7.30 - 11.00
Úterý
7.30 - 11.00
Středa
13.00 - 14.30
Čtvrtek
7.30 - 11.00
13.00 - 14.30
Pátek
7.30 - 11.00
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posudková komise
pozvané prevence

pozvané prevence

kojenecká poradna

Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtice:
Samantha Anna Kaňa
Daniel Martin Živčák
Nela Ferdinandová
Nikola Ferdinandová
Isabela Palicová
Bára Smetanová
Daniel Wenda
Alexandros Divitaris
Vojtěch Kučera
Filip Šebela

nar. 14. 08. 2007
nar. 19. 01. 2008
nar. 28. 01. 2008
nar. 28. 01. 2008
nar. 31. 01. 2008
nar. 04. 02. 2008
nar. 08. 02. 2008
nar. 19. 02. 2008
nar. 01. 03. 2008
nar. 09. 03. 2008

Placená inzerce

NEBANKOVNÍ PŮJČKY BEZ ZÁSTAVY I BEZ RUČITELE
Poskytujeme: zaměstnancům, důchodcům, OSVČ, rentierům i osobám na M.D.
Postačí nám pouze 1 x doložený příjem

Volejte: 607 933 431
Realitní kancelář
Nádražní okruh 767/13, 746 01 Opava
mobil: 776 308 216, tel/fax: 553 622 198
info@unidomus.cz
www.realitymorava.cz/unidomus
___________________________________________________________

- maximální možná cena za vaší nemovitost
- garance
- profesionalita
- prodej - koupě - pronájem - výměna
- kompletní služby v realitní činnosti
- právní poradenství, smlouvy o převodu, znal. posudky

NABÍZÍME K PRODEJI
- Provozní průmyslový areál v Opavě (29.000 m2)
cena v RK
- Rekreační penzion Malá Morávka
cena v RK
- RCH, Holčovice – Spálená, okr. Bruntál
cena: 1.320.000,- Kč
- RCH, obec Vysoká, okr. Bruntál
cena: 970.000,- Kč
- 3 podlažní Komerční objekt v Opavě-střed
cena 7.600.000,- Kč
- 6-ti podl. objekt Opava – střed, pěší zóna
cena v RK

Poptáváme nemovitosti v oblasti Moravy, Slovenska a ČR
Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
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