ZPRAVODAJ

Města Albrechtic

Říjen 2020

Milí spoluobčané,
nevím jak u vás, ale u nás doma byla úroda ze zahrádky téměř nulová. Velké jarní přípravy vystřídal deš�vý příchod léta a vše, co
tak bujně vyrostlo, ještě bujněji zasáhla plíseň. A dříve, než přišel podzim, byly záhonky prázdné. Ale jestli je něco dokonalé, pak
matka příroda, možná to tak mělo být, možná si naše záhonky potřebovaly na chvilku odpočinout.
Proto patří velká poklona Klubu zahrádkářů Město Albrech�ce, kterým se podařilo uspořádat výstavu výpěstků. Spolu s vystoupením Dechové hudby Město Albrech�ce to byla snad jediná společenská akce letošního podzimu. Bohužel i přes veškeré přípravy
se rada města rozhodla veškeré kulturní, společenské a sportovní akce zrušit. Není se čemu divit. Zodpovědnost je těžká a riziko
příliš velké. Osm odborníků má na současnou covidovou situaci osm názorů a obyčejný člověk, aby se v tom vyznal. Ale každý z
nás má ve svém okolí osobu, která by se s koronavirem mohla těžko vyrovnávat a jistě nechceme nikoho ohrozit, ať už nejmenší
nebo ty dříve narozené. I já, poté, co mě pro možnou nákazu umís�li do karantény, jsem přemýšlela, jestli jsem se vždy chovala
zcela zodpovědně. Nosit roušku pod nosem k tomu rozhodně nepatřilo. Proto apeluji na Vás, abyste zodpovědně dodržovali
přijímaná opatření. Ano, chápu, že je v tom občas chaos, a ne u všech opatření lze najít logiku, ale dodržováním chráníme nejen
sebe, ale zejména okolí. A když čekáte na výsledky testu, jsou to opravdu dlouhé chvilky.
Ale buďme trochu pozi�vní, i přes nepřízeň s realizací projektů v roce 2020 nám nic nevzalo elán a podali jsme další tři žádos� v
rámci česko-polské spolupráce. Všechny byly schváleny a v rozpočtu vyčleněny prostředky na jejich realizaci. V roce 2021 se hasiči
opět dočkají dalšího vybavení (čerpadla, záchranné sítě na zvěř, …). Fotbalisté, ale nejen �, se dočkají vybavení Gólu. A to hlavní,
v roce 2021 dojde k vybudování původní „hudební boudy“ v parku Bedřicha Smetany. Sportovci se pro změnu mohou těšit na
novou cyklostezku do Třemešné. Museli jsme překonat pár větších problému ohledně stavebního povolení, což způsobilo další
zdržení. Než vyjde tento zpravodaj, bude již staveniště předáno zhotoviteli k zahájení stavby. Co mi ovšem dělá velkou radost, je
většinová shoda zastupitelů na požadavky atle�ckého hřiště, spíše tedy sportovního areálu. Nakonec by měl kromě atle�ckého
oválu, doskočiště, mul�funkčního hřiště a zázemí obsahovat workout hřiště, skatepark, dětská hřiště i inlinovou dráhu. Dě� a
nejen dě�, se budou mít na co těšit.
Pro milovníky kultury se pro změnu soutěží „Rekonstrukce měšťanského domu“, byla sice podaná žádost do norských fondů, ale
bez ohledu na to, jestli dotaci získáme nebo ne, bychom se do oprav chtěli pus�t ještě letos. Ve spodním patře je zamýšlená kavárna s infocentrem, na tuto realizaci byla podána žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj. Tak snad nám vše vyjde a náměs� nám
ožije.
Přeji Vám příjemný podzim a hlavně pevné zdraví
Vaše starostka Jana Murová
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KULTURNÍ AKCE SE PŘESOUVAJÍ NA PŘÍŠTÍ ROK
Na základě nepříznivé epidemiologické situace rozhodla rada města o přesunu� akce #Spolu, Město běží na věže a Outsider na
scénu, aneb Pepa Náhlovský uvádí na rok 2021. Nové termíny budou včas vyvěšeny na webových stránkách, kabelové televizi i na
Facebooku města.
Vstupenky na vystoupení Josefa Náhlovského zůstávají dále v platnos�. Pokud vám však nový termín nebude vyhovovat, je možné
vstupenky vrá�t na podatelně Městského úřadu Město Albrech�ce.
Petra Hanusová

OPRAVA LAVIČEK NENÍ V SILÁCH MĚSTA
Vandalismus se nevyhýbá ani tomuto městu, a tak je možné
se setkat například s poškozenými lavičkami. Město se snaží
svůj majetek hlídat a průběžně sledovat jeho stav. A pokud je
něco poškozeno, je vše co nejrychleji vráceno do původního
stavu. V poslední době se hromadí žádos� týkající se opravy
laviček u prodejny Lavos („market“). Bohužel se nejedná o
majetek města. Majiteli bylo nabídnuto, že si město lavičky
vezme do výpůjčky a bude zajišťovat jejich opravu. Proza�m
ale nebyla dojednána žádná forma spolupráce. Nicméně v
telefonickém hovoru majitel pozemku, a tedy i laviček, přislíbil jejich opravu.
Děkujeme, že si všímáte těchto věcí, zajis�t opravu však není
v silách města.
Petra Hanusová

OPRAVA CEST VE MĚSTĚ
V průběhu měsíce září a října bude probíhat oprava komunikace na Burkvíze. Po těžbě z kůrovcové kalamity si to více než
zaslouží. Můžeme za to poděkovat Moravskoslezskému kraji,
neboť tato silnice je v jejich vlastnictví a kraj také celou
rekonstrukci ﬁnancuje. Nemalou měrou k této opravě
pomohli i občané Burkvízu a nejen �, ale všichni, kteří se
zapojili do podpisové sbírky na opravu této komunikace.

rekonstrukci je po kůrovcové kalamitě opravdu hodně, letos
se provedly alespoň zástřiky děr na Valštejně a Dlouhé Vodě,
tyto dvě cesty byly už téměř nesjízdné. Snad nám oprava
aspoň chvilku vydrží.
Jana Murová

Silnic, které by si zasloužily opravu, je na území Města
Albrech�c a přilehlých čás� poměrně dost, všichni určitě
vnímáme jako nejhorší cestu na Opavici a Linhartovy. Ta je
rovněž ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. U této komunikace se ovšem tak trochu zahájení oprav bojíme. Má to
jeden prostý důvod, a to tolik potřebný vodovod. Jestli někdo
pociťuje oteplování a vysušování krajiny, tak to jsou právě
obyvatelé Opavice a Linhartov. V letním počasí si musí rozmyslet, jestli navaří nebo vyperou, je to situace, jakou si tzv.
Albrech�č� nedovedou ani představit.
Vodovod se v současné chvíli projektuje a ještě nám to nějaký
pátek bude trvat, než se první občané připojí. Proto prosím za
shovívavost a trpělivost. Dokud nebude vodovod vybudovaný, tak s opravu komunikace na Opavici a Linhartovy, nemůžeme vyvíjet žádné kroky. Komunikací, které by potřebovaly
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SEZNAMTE SE
„Ve Městě Albrech�cích máme tzv. obecný stavební úřad,
který není příslušným správním orgánem pro povolování
dopravních a vodních staveb. Vodní stavbou jsou např. čis�rny odpadních vod nebo studny, dopravní pak např. chodník. K
povolování vodních a dopravních staveb slouží tzv. speciální
stavební úřady, a proto se občas stává, že nejsme u nás na
stavebním úřadě schopni vyřešit veškeré požadavky, které
lidé mají a jsme nuceni je poslat do Krnova,“ přiblížila Linda
Petrová. „Každá stavba je originál a vztahují se na ni různé
zákonné povinnos�, a proto nelze určit jednoznačný postup.
Chápeme, že pro lidi je mnohdy názvosloví stavebního
zákona matoucí, plánujeme připravit na web města do kolonky Jak si vyřídit alespoň krátký popis s vysvětlením určitých
pojmů, ale i tak je lepší s námi vše projednat dopředu
osobně,“ dodala na závěr vedoucí odboru.

V druhém dílu rubriky se představí odbor stavebního úřadu a
územního plánování. Vedoucím odboru je od 1. června 2019
Ing. Linda Petrová. Ta vystřídala Ing. Marka Michalicu, který
je na městském úřadě současným tajemníkem. Dále na
odboru stavebního úřadu a územního plánování pracuje
Karla Trautenbergerová, Iveta Adámková a nejnovějším
členem je Ing. Zuzana Busiu. Náplní práce stavebního úřadu
je například dělení či scelování pozemků na základě geometrického plánu, umisťování staveb v územním řízení, vydávání
stavebního povolení, kolaudace staveb a podobně. Mimo jiné
je možné u paní Trautenbergerové vyřídit vydání rybářského
lístku. Linda Petrová má navíc na starost i silniční správní
úřad, který řeší povolení překopů místních komunikací a
zvláštní užívání místních komunikací. Iveta Adámková, jako
jediný člen odboru, nevykonává komplexní činnost stavebního úřadu. Paní Adámková se zabývá prodejem a převodem
pozemků ve vlastnictví Města Město Albrech�ce, kácením
dřevin rostoucích mimo les, ochranou pro� týrání zvířat,
ochranou přírody a krajiny a odpadovým hospodářstvím. V
současné době má také na starost přijímání žádos� o příspěvek na pořízení čis�ren odpadních vod.

Petra Hanusová

AKTUALITY
Česká pošta mění otevírací dobu

Podporujeme Verunku trpící nemocí motýlích křídel

Česká pošta upravuje od 1. října hodiny pro veřejnost. Změna
otevírací doby se týká i pobočky v Městě Albrech�cích. Nově
tak bude v pondělí a ve středu otevřeno až do 18. hodiny.
Česká pošta uvádí, že hlavními důvody je potřeba upravovat
otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznos� na přijatá
hygienická opatření.

Malá Verunka ze Zlatých Hor trpí nemocí motýlích křídel. Na
první pohled její nemoc nepoznáte, kůži má však citlivou jako
motýlí křídla. Kožní onemocnění, označované jako nemoc
motýlích křídel, přináší řadu boles� i omezení v každodenním
životě. Zdeňka Hudeczová z prodejny Lewisie se proto
rozhodla pomoct a před prodejnu umís�la válec pro sběr
víček z PET lahví. Ty jsou žádaným ar�klem v českém recyklačním odvětví. Víčka zde může donést kdokoliv z vás. Ze
získaných ﬁnančních prostředků se koupí mas�čky, dezinfekční prostředky, jehly a další pomůcky, jež nehradí zdravotní
pojišťovna. Sběr je dobrovolný a bezplatný. Do pomoci se
zapojila i Mateřská škola Město Albrech�ce.

Nová otevírací doba v Městě Albrech�cích bude následující:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

10:00 - 12:00
8:00 - 12:00
10:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

13:00 - 18:00
13:00 - 16:00
13:00 - 18:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Petra Hanusová

Petra Hanusová
Zdroj: Česká pošta

SLEDUJTE NÁS

@mesto.mesto.albrech�ce

mesto_albrech�ce
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INFORMACE ZE SBĚRNÉHO DVORA
Účelem sběrného dvora je sběr a výkup a dočasné shromažďování či soustřeďování vytříděných odpadů přijatých od
místních občanů města Město Albrech�ce. Odpady jsou v
zařízení sbírány na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu
vy�žení dopravních prostředků. Následně jsou odpady
předávány k využi� nebo odstranění. To znamená, že sběrný
dvůr nebude přijímat odpad od občanů okolních obcí.

kdy město začalo do výpůjčky dávat dalších 400 ks bio nádob,
o které již nebyl tak velký zájem, a proto poslední kusy byly
zapůjčeny až koncem roku 2019.
Do oblas�, kde není prováděn svoz bio odpadu byly dány do
výpůjčky kompostéry v celkovém počtu 400 ks.
Město tak dalo do výpůjčky celkem 1000 ks bio nádob a 400
kompostérů. V současné době bio nádoby ani kompostéry již
nejsou k dispozici a někteří občané si bio nádoby zakoupili na
vlastní náklady, přičemž město i tyto nádoby vyváží v rámci
svozu bio odpadu bez omezení.

Pytle na plast
Od září se při odvozu plastů od domů již nedávají pytle na
plast. Nově je možné si je od října 2020 vyzvednout 1x za půl
roku každé úterý od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin na sběrném
dvoře. Každý dům dostane jedno celé balení igelitových
pytlů. Toto opatření je zavedeno z důvodu s�žnos� jak
občanů tak dodavatelské ﬁrmy, kdy se pytle pohozené přes
plot ztrácely nebo uletěly apod.

Při svozu bio odpadu dne 7. 9. 2020 bylo provedeno orientační sčítání bio nádob, které sběrný dvůr sváží od domů do
kompostárny, kde se tento bio odpad zpracovává a dále
využívá.

Čárové kódy

Výsledek sčítání: 460 ks bio nádob (vypůjčených v roce 2014
ze 600 ks), 272 ks bio nádob (vypůjčených v roce 2018 z
celkového počtu 400 ks) a 25 ks bio nádob, které si občané
pořídili na vlastní náklady. To znamená, že sběrný dvůr vyvezl
757 bio popelnic.

V současné době se také jedná o zrušení evidence plastů
přes čárové kódy na igelitové pytle. Důvodem je nerentabilita, nedisciplinovanost některých občanů, kteří do těchto
pytlů vkládají nejen plast, ale např. zbytky jídla, pleny, teku�ny apod., s čímž souvisí špatná hygiena při ručním dotřiďování na sběrném dvoře.

Myslím si, že město, které má okolo 3 500 obyvatel a z panelových domů není svoz bio odpadu prováděn, je počet nádob
na bio odpad min. 1425 ks dostačující. Pokud by město
zakoupilo další bio nádoby, kapacita kompostárny by nepostačovala. Již dnes jsme kapacitně na hraně zpracovatelnos�
bio odpadu v naší kompostárně na sběrném dvoře.

Bio nádoby v číslech
V roce 2014 se Město Albrech�ce zapojilo do Operačního
programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí a Evropské unie s názvem Dovybavení kompostárny –
Město Albrech�ce. Z tohoto programu bylo občanům v roce
2014 dáno do výpůjčky 600 ks bio popelnic o objemu 240
litrů. Druhá vlna nákupu bio nádob proběhla v roce 2018,

Alice Hanková,
místostarostka
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UKLIĎ SVĚT, UKLIĎ ČESKO
Slezská diakonie – klub NZDM na Albrech�cku uspořádal v
sobotu 19.9.2020 úklidovou akci v rámci celosvětového
projektu Ukliď Svět, Ukliď Česko. Samotná akce se nesetkala s
tolik očekávaným zájmem široké veřejnos�, jak si organizátoři
přáli. Přesto se sešlo dostatečné množství dobrovolníků, aby
se mohli pus�t do úklidu. Nelze přírodu pouze využívat,
respekt k ní je na místě. V ideálním světě, by znečištěná místa
nevznikala vůbec. Bohužel stále se lidé mají čemu učit. Na
místech, kde se odpadky či černé skládky kumulují, je potřeba
přiložit ruku k dílu a dobrovolně zakročit. Pokud jsou odpadky
ještě „čerstvé“ a dobře viditelné, je jejich sběr poměrně
jednoduchou záležitos�. Je na každém jedinci, jestli bude ch�t
pomoci. Akce je vždy dobrovolná a organizátoři nikoho do
úklidu nenu�. Každý, kdo se chce zapojit, je ovšem vítán s
otevřenou náručí. Míst, která by potřebovala uklidit, je stále
dost. Samotný úklid probíhal v lokalitě parku B. Smetany a
rybníku Celňák. Celkem jsme nasbírali 3 velké pytle směsného
odpadu (láhve, obaly od potravin, plechovky od nápojů, …).
Uklizená místa byla označena tabulkou o provedeném úklidu s
prosbou, aby nadále zůstala uklizená. Pro úklid se podařilo
získat z projektu zdarma pevné rukavice. Obec Město Albrech�ce úklid podpořila dodáním pytlů na odpadky a následným
odvozem plných pytlů. Za tuto podporu velice děkujeme.
Organizátor akce by v podobných úklidových akcích rád pokračoval také v příš�m roce. V plánu jsou dvě velké úklidové akce
na jaře a podzim roku 2021.
Bc. Jan Šperl

OBALOVÝ MATERIÁL Z VOLEBNÍCH LÍSTKŮ NAŠEL SVÉ VYUŽITÍ
Ekologické chování nám není cizí. Obalový materiál z volebních lístků na krajské volby neskončil vyhozený v odpadkovém koši, ale byl nabídnut Mateřské škole Město Albrech�ce. Ta jej využije jako výkresy pro dě�. Jejich výtvory budou
brzy jistě k vidění.
Petra Hanusová

REKLAMA

5

ČESKO - POLSKÁ SPOLUPRÁCE NESE MILIONOVÉ OVOCE
Již v loňském roce byly uskutečněny 2 projekty s partnerským
městem Biala. Z těchto projektů byla mimo jiné pořízena
vysoce kvalitní hudební aparatura v hodnotě přes 300 �síc
korun, která je nyní využívána při akcích města. Druhý projekt
v témže roce byl směřován na náš hasičský sbor, kterému
tento projekt přinesl řadu školících akcí, ale hlavně také tučný
příspěvek na novou hasičskou terénní čtyřkolku.

Spojuje nás sport
Spojovacím článkem tohoto projektu je fotbal, kterému dě� z
Města Albrech�c a polské Biale dobře rozumí a a má napomáhat překonat jim první nejistotu z něčeho nového. Projekt
by měl založit pevnou základnu pro společná sportovní setkávání do budoucna. V rámci projektu budou realizovány ak�vity týkající se dě�. Celkem čtyři soustředění s profesionálním
trenérem, společný turnaj a polsko-český sportovní tábor.
Pro vytvoření vhodných podmínek na české straně, je součás� projektu vytvoření společenské místnos� v prostorách, kde
se v minulos� nacházela restaurace Gól. Tato místnost,
včetně vybavení, pak bude sloužit všem spolkům ve Městě
Albrech�cích. Rozpočet projektu byl 21 126 euro a dotace
byla schválena ve výši 17 957 euro, tedy více než 450 �síc
korun.

Ani letos město nezahálelo a připravilo dalších několik projektů s příhraničním městem Biala, a to v celkové dotační hodnotě převyšující 3 milióny korun.
Kdo si hraje, nezlobí
Prvním z projektů, jak již název napovídá, je určen především
dětem a jejich vyučujícím. V rámci tohoto projektu budou
realizovány tři ak�vity.

Bezpečněji na hranici

V první z nich dojde k vzájemné návštěvě učitelek mateřské
školky v Městě Albrech�cích a v Biale. Výstupem bude zavedení nových poznatků do praxe a navázání dlouhodobé spolupráce obou školek.

Cílem projektu je poskytnout podmínky pro plnější koordinaci činnos� v oblas� přeshraniční bezpečnos� díky další spolupráci mezi záchrannými složkami Města Albrech�c a obcí
Biala. Upevnění vztahů, zlepšení kvaliﬁkace a dovednos�
záchranářů pomůže pět naplánovaných akcí, z nichž dvě se
budou konat v Městě Albrech�cích a dvě v obci Biala a budou
obsahovat řadu prak�ckých i teore�ckých školení, která
napomůžou záchranářům k lepší připravenos� k záchraně
lidských životů či ochraně majetku. Pátou akcí je pak oddychová návštěva českých i polských záchranářů (hasičů) do
Wroclavského muzea Hydropolis. I v tomto projektu dojde k
nákupu tentokráte hasičského moderního vybavení, včetně
12 sad speciálního oblečení. Rozpočet projektu činil 21 572
euro a získaná dotace je 18 336 euro, tedy i zde více než 450
�síc korun.

V druhé ak�vitě s názvem "Letní sportovní hry" dojde k prvnímu setkání dě� s dětmi hovořícími odlišným jazykem. Smyslem je, aby se dě� během sportovních her zbavily ostychu a
současně jsme je podpořili v navázání přátelství.
Poslední tře� ak�vita jsou "Cyklis�cké závody", při kterých se
dě� již budou znát z předešlé akce a dojde k prodloužení jejich
vztahů.
Projekt "Kdo si hraje, nezlobí" přinesl našemu městu kromě
výše uvedených ak�vit, také dvě mul�funčkní přenosná
dopravní hřiště, dvacet dětských kol, tříkolek a koloběžek a
taktéž dětské přilby, to vše v hodnotě více než 500 �síc korun.

Zůstat v pamě� pokolení

Z důvodu situace ohledně Covidu-19 budou akce dě� přesunuty na rok 2021.

Tento projekt ze všech zmíněných projektů zcela určitě nejvíc
vyvolá mnoho dojmů a pocitů snad v každém z nás, neboť
jeho podstatou je připomenu� si historie obou zemí a světových konﬂiktů začátkem 20. stole�. Společnost obou partnerských měst byla do těchto konﬂiktů zapojena a utrpěla stejně
vysokou cenu, cenu ztrát lidských životů. Cílem obou partnerů je realizovat a obnovovat památky obě� válek, vytvářet
kolem nich infrastrukturu, která bude upozorňovat na tyto
objekty. Podstatou je také zvýšení cestovního ruchu v pohraničí na základě společného kulturního dědictví a jejich propagace ve formě kulturních akcí. Na české straně tak dojde k
obnově památníku a výstavby "Hudební boudy" v parku B.
Smetany . Vzájemná návštěva míst s účas� veřejnos� je pak
samozřejmos�. Rozpočet tohoto projektu je 58 737 euro a
získaná dotace ve výši 30 000 euro, tedy více než 750 �síc
korun.

Kultura bez hranic
V tomto projektu dojde k vzájemnému představení české a
polské kultury. Celkem čtyři vzájemné návštěvy tohoto projektu opět povzbudí vzájemné vztahy, tentokrát mezi dětmi
základní školy a široké veřejnos�. Dvakrát dojde k návštěvě
kulturních akcí v Polsku pod názvy "Když se Budulínek potká s
Reksiem" a " Slavnos� sklizně". Polské přátele uvítáme u nás
na akcích pod názvy "Letní oslava ve Městě Albrech�cích" a "
Koláčobraní ". Mimo tyto ak�vity je součás� projektu nákup
skákacího hradu a částečná úhrada krytého pódia, to vše opět
v hodnotě převyšující 500 �síc korun.
I zde bohužel z důvodu situace ohledně Covidu-19 budou akce
a návštěvy přesunuty na rok 2021.
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Sport nás baví
Cílem projektu je poznat metody a zvyklos� při výchově dě�
školního věku přeshraničního partnera. V rámci tohoto projektu bude realizováno několik ak�vit. Na české straně bude
hlavní ak�vitou lyžařský kurz, který proběhne v březnu 2022 a
bude trvat celý školní týden. Dě�, ale i učitelé tak společně
stráví 24 hodin denně po dobu 5 dní. Na polské straně se uskuteční sportovní a zábavné hry pro nejmenší účastníky projektu. Rozpočet projektu je 22 018 euro a získaná dotace 18 715
euro opět převyšuje hranici 450 �síc korun. Touto částkou
bude uhrazen téměř celý lyžařský kurz, včetně ubytovaní a
stravy, navíc bude zakoupeno pro potřeby školy 10 kusů
kompletní lyžařské výbavy.
Z dotací na výše uvedené projekty bylo taktéž pořízeno zastřešené pódium o rozloze 10x 5 metrů, které se následně stane
majetkem města a bude využíváno na akce v našem městě.

Koloběžky pořízené z projektu Kdo si hraje, nezlobí

Jana Murová

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V HYNČICÍCH
V sobotu 29. srpna 2020 Spolek Pro Hynčice z.s. uspořádal na
hřiš� v Hynčicích akci pro dě� „Rozloučení s prázdninami“
Navzdory rannímu deš� se v odpoledních hodinách rozzářilo
slunce a dě� si zasoutěžily v hodu šiškou do terče, skákaly v
pytli, házely kroužky na cíl a proběhly si slalom s pingpongovým míčkem na lžíci. Za každou soutěž je čekala sladká
odměna. V průběhu celé akce bylo připraveno pi� a na závěr
dostali všichni i špekáček, který si mohli sami opéct na ohni.
I dospělí prokázali soutěživého ducha a zasoutěžili si se svými
dětmi anebo i mezi sebou. V průběhu celé akce vládla příjemná atmosféra. Sešlo se hodně místních, kteří se navzájem
seznamovali, smáli se, povídali si a na závěr i zazpívali. Hřiště
nám opět ožilo příjemným setkáním. Všichni se těšíme na další
společnou akci, kterou bude „Mikuláš“.
Děkuji rovněž všem zúčastněným za krásnou náladu a atmosféru, kterou vytvořili. Rádi do spolku přijmeme další členy,
čímž můžeme rozšířit možnos� našeho působení a oboha�t
další akce novými nápady a podněty. Další plánovanou akcí
spolku Pro Hynčice z.s. je Mikulášská nadílka. Termín i místo
upřesníme na FB (Spolek Pro Hynčice z.s.) a budeme informovat v místním rozhlase.
Spolek Pro Hynčice
Členství ve spolku
Vážení a milí,
Přijímáme další zájemce o členství do spolku Pro Hynčice z.s.. V případě, že se chcete stát členem, stačí vyplnit přihlášku, která je
zveřejněna na FB stránkách Spolek Pro Hynčice z.s., nebo na přání vy�skneme. Roční poplatek za členství je 200 Kč. Poplatek je
nutné zapla�t vždy nejpozději do konce daného roku. Kontaktní osoba: Ing. Petr Škrob, e-mail: pskrob@seznam.cz, mobil: 733 636
309
Budeme rádi, když se k nám přidáte.
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BENEFIČNÍ KONCERT V HYNČICÍCH PŘILÁKAL STOVKU NÁVŠTĚVNÍKŮ
Zapálení dobrovolníci z Hynčic společně s místní farnos�
uspořádali v kostele v Hynčicích Beneﬁční koncert. V sobotu
19. září se tak v hynčické kulturní památce sešlo přes 120
návštěvníků, kteří se mohli zaposlouchat do vážné hudby v
podání umělců z Janáčkovy ﬁlharmonie, Janáčkovy konzervatoře a Základní umělecké školy Ostrava Poruba. Nadaní
umělci jsou zdejší dlouhole� chataři Kuzníkovi a Vomlelovi. O
varhanní doprovod se postaral Stanislav Beneš.

Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 27 500
Kč. Tato částka bude použita na opravu vstupních dveří kostela. Po koncertu čekalo na návštěvníky občerstvení, o které se
postaraly ženy z Hynčic. Po celou dobu koncertu bylo možné
prohlédnout si historické fotograﬁe zapůjčené od paní Anny
Tuhé.
Petra Hanusová

OBJEVUJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZDARMA
Moravskoslezský kraj se v rámci oživení cestovního ruchu
rozhodl prodloužit letošní turis�ckou sezonu. V průběhu září
a října 2020 tak kdokoliv, kdo zavítá do regionu, dostane
možnost navš�vit výběr těch nejatrak�vnějších míst zcela
zdarma. Chcete-li zblízka poznat Beskydy či Jeseníky, ochutnat speciality místní kuchyně, navš�vit unikátní místa připomínající výraznou technickou a řemeslnou vyspělost severní
Moravy a Slezska anebo si prostě jen prodloužit léto a ušetřit
přitom za vstupné, neměli byste u nás v září a říjnu chybět!
Vstupy zdarma nabídnou možnost zcela zdarma navš�vit
několik desítek atrak�vit napříč Moravskoslezským krajem.
Těšit se můžete na prohlídky nejrůznějších muzeí, hradů a
zámků, galerií a mnoha dalších zajímavých míst. Kompletní
seznam naleznete na vstupyzdarma.cz.
Petra Hanusová
Zdroj: msk.cz
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FK MĚSTO ALBRECHTICE INFORMUJE
Vážení příznivci fotbalu, po letní přestávce se nám konečně
rozjela sezóna 2020/2021, na kterou jsme se po delší pauze již
těšili. Rozjeli se nám všechny mistrovské soutěže od přípravky
až po muže. Před touto sezónou začala u FK fungovat pro naše
nejmenší fotbalová školička pod vedením trenérů Janise Busiose a Ondry Bartoníčka. V této školičce se scházejí dě� ve věku
4-6 let a učí se prvním fotbalovým krůčkům. Pravidelně se zde
schází na trénincích až 25 dě�, které jsou ve velkém počtu
podporovány svými rodiči. V případě, že budete mít zájem
přihlásit dě� do školičky, je třeba se obrá�t jak na samotné
trenéry, tak na vedení FK. Vzhledem k nízkému věku dě� nejsou
tyto za�m přihlášené do žádné mistrovské soutěže, na svém
fotbalovém vzrůstu za�m houževnatě pracují a připravují se na
dobu, kdy budou svým fotbalovým uměním rozdávat radost jak
sobě, rodičům, tak hlavně fanouškům.
Taktéž se nám rozjela mistrovská krajská soutěž našich žáků,
kdy z jejich výkonů i z velkého počtu hráčů máme velkou radost.
Naše B mužstvo mužů rozjelo svou soutěž ve III. Třídě. Jejich
zápasy přilákají vždy velké množství fanoušků, mužstvo pod
vedením Romana Bočka st. za�m okupuje střed tabulky. Naše A
mužstvo v 1.B třídě se snaží podávat co nejlepší výkony, bohužel
ne vždy je to tak, jak by samotní hráči a trenér chtěli. Pevně
doufáme, že brzo hráči naváží na výborné výkony z minulé
sezóny a opět se jim bude dařit podle jejich představ.
Nakonec bych chtěl poděkovat vedení města za rychlou opravu
elektrického vedení ve fotbalovém areálu a vybudování kamerového systému, který na hřiš� zajis�, aby nedocházelo k ničení
jak majetku města, tak majetku fotbalového klubu.
Na zimní období plánuje fotbalový klub opět žákovské i mužské
turnaje. O těchto akcích budete včas informováni.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem fanouškům za
jejich podporu a zůstaňte nám věrní ne jenom, když se daří....
Petr Kmínek
předseda FK

TURISTICKÝ ODDÍL TJ MĚSTO ALBRECHTICE „ALBRECHTICKÝ PUCHÝŘ“ INFORMUJE
V sobotu 19. 9. 2020 si albrech�č� turis� vyšlápli již na 13.
trasu letošního plánu. Tentokrát nebylo pochyb o pěkném
počasí, a tak se na srazu sešlo 35 natěšených zájemců. I když
ráno bylo jen pět stupňů, během dopoledne teplota vyskočila
až na 24 stupňů a bylo pro vycházku příjemně. Rovněž trasa
pochodu byla příznivá. Od nástupu na Skřítku jsme zdolali cca
kilometrové stoupání a dál pokračovali podél Podolského
potoka do osady Žďárský potok a dál do Staré vsi, až do cíle
cesty Janovic u Rýmařova. Tady jsme prošli pěkným lesoparkem, který patří k mimořádně rozlehlému Janovskému zámku,
kde právě probíhala svatba, a zvolna dorazili na parkoviště, kde
čekal autobus. Cestou bylo několik zastávek na zajímavých
místech trasy, abychom se mohli rozhlédnout do kraje a obdi-

vovat jak krásy přírody, tak i několik stylových chat. Mimořádným zpestřením pochodu byl sběr hub, takže mnozí si nesli k
domovu i základ pro smaženou pochoutku. I když trasa překročila 11 km, zvládli jsme ji v pohodě s konstatováním, že patřila
k těm velice zdařilým.
A kam příště? Čeká nás předposlední výšlap této sezony.
Nástupním místem bude Rejvíz a dál Zlatý Chlum – Čertovy
kameny a buď Jeseník, nebo Česká Ves. Organizace a informace budou v již ustálené formě: plakáty, přihlášky elektronicky,
nebo osobně v prodejně �sku. Příspěvek 50 Kč, nečlenové 100
Kč.
Na setkání se těší vedení „Albrechtického puchýře“
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TJ MĚSTO ALBRECHTICE Z.S. PŘIJME NOVÉ ČLENY
se přihlásit to oddílu tradičního karate, který vede zkušený
trenér Janusz Lydka. Přije� do oddílu karate je ovšem věkově
omezeno pouze pro žáky základní školy. Posledním sportem je
náš militantní oddíl airso�ových příznivců, kteří musí splňovat
minimální věk 12 let. Členové oddílu se schází na různých
místech a plní akční mise, pod vedením Davida Michny.

Sportovní pozdravení patří všem, co sportují nebo alespoň
fandí sportu. Ti, co sportu neholdují, se na nás mohou přijít
podívat. Pokud se vám některý ze sportu zalíbí, můžete se také
přihlásit. Nemusí se jednat jen o výkonnostní sport v pravém
slova smyslu, ale třeba jen rekreačního charakteru. Členové
oddílu TJ Město Albrech�ce a jednotlivé oddíly rádi přijmou
nové členy. Můžete se přihlásit třeba do oddílu Turis�ckého
Puchýře, kde s našimi turisty za celou sezonu našlapete pod
vedením pana Jiříka mnoho tzv. osobokilometrů. Dalším
oddílem, který Vás může přivítat je oddíl volejbalu, jehož členové se schází v tělocvičně ZŠ a hrají svou oblíbenou hru bez
trenérského vedení pro radost. V tělocvičně se dále schází �
nejmenší cvičenci s rodiči pod vedením Reginy Hajné, která dě�
vede ke sportu již od útlého dětství. Své kondiční a posilovací
cviky vás v tělocvičně naučí Kateřina Floriánová a naše ženy.
Oddíl tenisu působí v příjemném prostředí tenisových kurtů v
parku B. Smetany, kde Vás přivítá Láďa Galuška nebo Mirek Šlor.
Hokejisté oddílu HC RED S musí za svým sportem dojíždět 2x
týdně do zimní arény Krystal v Krnově, kde se po� pod kapitánským „C“ Zdeňka Koudelky. Koho zajímají bojové sporty, může

Krátce vám byly představeny všechny oddíly spadající pod
spolek TJ Město Albrech�ce. Pokud máte zájem a chuť se do
některého oddílu přihlásit, kontaktujte přímo jednotlivé vedoucí nebo předsedu TJ Město Albrech�ce Libora Švece na tel: 604
998 940. Tělovýchovná jednota je spolek, který je zastřešen
Českou unii sportu. Činnost všech oddílu je podporována
městem Město Albrech�ce, za což děkujeme všem zastupitelům, kteří podporuji sportovního ducha všech sportovců ve
městě.
Sportu zdar
Libor Švec

PODZIMNÍ VÝSTAVA VÝPĚSTKŮ. ZAHRÁDKÁŘI SE ČINILI
Tradiční podzimní prezentace výpěstků kvě�n, ovoce a zeleniny byla, zvláště letos, očekávána všemi pěs�teli. Zahrádkáři
opět ve svém umu nezklamali. Ani koronavirus, ani různi
škůdci nezabránili přinést a pochlubit se svými výpěstky. Při
počtu 22 vystavovatelů nemohli být oceněni všichni, nicméně
mezi výpěstky vynikly opravdu podařené dýně jak velikos�, tak
i tvarem. A těch se také chopily naše dě� a vytvořily si z nich
kouzelné postavičky a pohádkové ﬁgurky. Příjemnou atmosféru dotvořila i nabídka výrobků Harmonie.

Černá Andrea ( kolekce zeleniny a papriky)
Křištofová Alena ( dýně a propagace biopěstování )
manželé Tomíčkovi ( dýně a kolekce zeleniny)
Remešková Věra ( kolekce okrasných dýní)
Hlaváček Jaroslav ( výpěstky dýní)
za výbor spolku Radka Gavendová

Oceněné kolekce výpěstků a výrobků:
Výstava ovoce a zeleniny 2020 --- Nejlepší exponáty
Žáci 2. stupně pod vedením p. učitelky Mirky Tupé (tvorba z
dýní)

MĚSTO I LETOS ROZKVETLO
Město Albrech�ce:

Koronavirový rok 2020 nezasáhl do péče o naše zahrádky,
veřejné plochy, dekorace oken a okolí našich domovů.

Vybrané komise vyhodno�ly následující spoluobčany , kteří
měli letos velmi hezky upravené okolí:

Zombkovská Olga Zahradní ul.
Křištofová Milka Opavická
Hlaváčkovi Zdeněk A Jitka Dělnická
Šimečkovi B + A Nerudova
Kyška Pavel Nádražní
Hradilovi M + N. Wolkerova

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ROZKVETLÉ MĚSTO 2020

Hynčice:

I přes omezení pohybu na veřejnos� se naši občané, možná o
to více, realizovali v péči o kvetoucí rostliny a zeleň.

Lovasová Marie
Zapletalová Aneta
za výbor spolku zahrádkářů Radka Gavendová
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PUTOVÁNÍ SPOLKU VALŠTEJN
V pořadí již devátý poutní pochod k Panně Marii Pomocné
nad Zlatými Horami se uskutečnil v sobotu 12. září 2020.
Cesta vedla tradičně vzhůru údolím Ztracené Vody, úbočím
Solné hory, přes Kutný vrch, Hraniční cestu a heřmanovický
hřeben k poutnímu kostelu. No a pak zpět. Naprosto luxusní
počasí, dvacet pět kilometrů v nohách a nekonečné výhledy
ocenilo osm poutníků a dva stateční psi. Díky všem!
Další nejbližší akcí je Drakiáda, broučkiáda a kotlíková vaječina, která proběhne 17. října 2020. Provětráme draky, uspíme
broučky a napucneme si pupky před zimou!
Robert Kořínek

ZÁLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE INFORMUJE
Proč beneﬁční? Vánoční koncert bude nejen představením
žáků všech oborů ZUŠ Město Albrech�ce, ale zároveň bude
také akcí, jejíž výtěžek ze vstupného poputuje malé Karličce
díky spolupráci se spolkem Rošťáci Krnov a jejich zakladatelce Mar�ně Tiché. Moc se na tuto událost všichni těšíme a
věříme, že nás přijdete v hojném počtu podpořit.

Ozvěny z naší školy
Školní rok už se nám rozběhnul na plné obrátky a my jsme v
naší škole opět připraveni provázet Vaše dě� světem umění.
Budeme se snažit ze všech sil, abychom jim vynahradili
uplynulé období, částečně zasaženo distanční formou výuky.
Tímto také doufáme, ale zároveň o to více věříme, že podobný scénář nás již nezas�hne. Držme si pěs�.

Další prezentace žáků ZUŠ bude v následujícím půl roce
probíhat převážně interak�vně. Budeme se Vám snažit
prostřednictvím webových stránek a sociálních sí� představovat aktuální dění za našimi dveřmi, na čem společně s
dětmi pracujeme a co pro Vás připravujeme. Necháme Vás
tak říkajíc nahlédnout pod pokličku.

Obvykle v tomto čase ve zpravodaji zveřejňujeme plán akcí
na první polole�. Letos jejich výčet bude opravdu velmi
stručný s ohledem na nemilé událos� poslední doby, ale o to
více bychom Vás chtěli již nyní pozvat na připravovaný BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT, který se uskuteční v neděli
13.12.2020 od 16 hodin v kostele Navš�vení Panny Marie v
Městě Albrech�cích.

Máte se jistě na co těšit.
Děkujeme za Vaši přízeň.

Koncert je pořádán ve spolupráci s Římskokatolickou farnos�
v Městě Albrech�cích zastoupenou farářem Mgr. Janem
Randou a s Městem Město Albrech�ce, které zastupuje paní
starostka Ing. Jana Murová

Za kolektiv a žáky ZUŠ Město Albrechtice,
ředitel Martin Kachlík
www.zusma.cz
www.facebook.com/zusmestoalbrech�ce

INFORMACE ZE ZAKLADNÍ ŠKOLY
První školní den v 1.A
Školní zvonění usadilo žáčky 1. A třídy do lavic. Z předškoláčků se stali školáci. Společným čarováním se třída proměnila v
cirkus a z dě� se stali provazochodci. Jejich úkolem bylo přejít
po laně, vybrat z kouzelníkova klobouku své jméno a umís�t
ho do nakreslené školy a �m se zapsat do 1. třídy. A protože
to byl snadný úkol pro všechny, můžeme poblahopřát prvňáčkům k úspěšnému zahájení školního roku. Za odměnu si
odnesli všichni drobné dárečky a ujištění, že ve škole bude
nejen učení, ale i zábava a legrace.
Foto Pavlína Kostelníková, text Zdenka Závodná

11

První školní den v 1.B
První den ve škole zvládli školáci z 1. B na jedničku s hvězdičkou. Ve třídě je přivítala paní učitelka společně s klaunem
Bimbem. Ten se na dě� moc těšil, protože se s nimi bude po
celý rok pilně učit. A protože do školy ještě nechodil, museli
mu prvňáčci poradit, které věci bude ve škole potřebovat. Na
oplátku je Bimbo naučil jednoduchý taneček s písničkou. Pak
je pozval do cirkusu. Každý prvňáček si musel najít vstupenku
se svým jménem a za odměnu si mohl pohrát na interak�vní
tabuli se cvičeným lachtanem. Všichni odvážní prvňáčci si
zaslouží velkou pochvalu.
Foto Jana Muroňová, text Regína Hajná
Spolu jsme to zvládli

Výstava na stromech představila letos téma Práce (bez)
budoucnos�

Tento upravený slogan si celé prázdniny mohli opakovat jak
loňš� absolven�, tak jejich učitelé. Devět let školní docházky
to�ž završují většinou obávané přijímací zkoušky na střední
školu. Loňský závěr školního roku navíc ovlivnila pandemie a
tříměsíční výuka na dálku. O to více nás mohou těšit výsledky
žáků naší školy, které obdržel nový pan ředitel od společnos�
CERMAT.

Stromy na náměs� ČSA v Městě Albrech�cích se první říjnový
týden stali netradiční výstavou. 3.–10. října 2020 se tu uskuteční již šestý ročník Výstavy na stromech, která letos u příležitos� Týdne důstojné práce přinesla téma Práce (bez)
budoucnos� – tedy jak nové technologie promění práci a
pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců.
Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v
zaměstnání, domácnos� či komunikaci. První jarní měsíc plný
zpřísněných karanténních opatření deﬁni�vně odhalil, jak
moc na nich naše každodenní životy závisejí. Pracovní schůzky v kancelářích se přesunuly na onlinové komunikační
pla�ormy, týdenní nákup nám díky internetové objednávce
přivezla rozvážková služba až do domu, učební látku si žáci
vyzvedli v online aplikaci. Ne vždy ale technologické změny
znamenají pouze ulehčení práce.

Jak úspěšní tedy naši deváťáci byli?
V jazyce českém dosáhli průměru 60,4 % opro� celostátnímu
60,2 % – téměř přesně průměrné celostátní úspěšnos�.
Nejlepší práce pak byla 90% z možného maxima 100%.
V matema�ce je náš výsledek ještě lepší, skoro o 5% nad
celostátním průměrem, a to 48,2 % opro� 43,8% v celé ČR.
Nejlepší práce byla 84%.
Podobně kvalitní výsledky jsme zaznamenali i v několika
předchozích letech. Protože se nejedná o samozřejmost,
pokusme se společnou prací v následujících měsících a letech
tyto nadstandardní výsledky udržet nebo ještě vylepšit. Vzdělanost je to�ž podmínkou společenského pokroku a kvality
života.

Výstava na stromech na 10 panelech odhalila, jak se robo�zace, automa�zace a digitalizace promítá do pracovních
podmínek a jaký dopad to má na ty, kteří v daných profesích
pracují.

Ještě jednou všem děkujeme a studentům na SŠ přejeme
hodně zdaru!

Výstavu připravila organizace NaZemi, v Městě Albrech�cích
ji potom organizují již 3. rokem žáci Základní školy Město
Albrech�ce pod vedením paní učitelky Michaely Kubiszové.

Výstavu nafo�l Petr Vrabec, texty připravila Gaby Khazalová.

Milan Pokorný

Mgr. Michaela Kubiszová
hlavní koordinátorka výstavy v Městě Albrech�cích
michaela.kubiszová@zsma.cz
Kateřina Zavřelová
katerina.zavrelova@nazemi.cz
tel.: 732 148 474
www.vystavanastromech.cz
FB událost: www.facebook.com/events/592673021445818
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Víčka pomáhají
V naší mateřské škole sbírají dě� PET víčka. Z těchto barevných uzávěrů vytvářejí různé kompozice a obrazce. Podle
předlohy dokážou sestavit i jednoduché věty. Tyto hry napomáhají především rozvoji hrubé a jemné motoriky. Po zveřejnění výzvy na podporu Verunky jsme se rozhodli, že naše
školka tuto akci také podpoří. Spolu s rodiči dě� sbíráme PET
víčka pro nemocnou Verunku ze Zlatých Hor.
Všem účastníkům akce děkujeme
text: Bc. Dagmar Lapuníková
foto: lic. Michaela Kubaníková
Mateřská škola čte dětem
V září se naše MŠ připojila do projektu Celé Česko čte dětem.
Víme, že předčítat v předškolním věku je nesmírně důležité,
protože dnešní dě� vyrůstají v jazykově chudém prostředí.
Tato kampaň je sice určená především rodičům. Řada z nich
má však problém najít volný čas či mo�vaci dětem číst. Mylně
se tak domnívají, že se lze jazyk naučit z televize nebo internetu. Proto je potřeba je přesvědčit, že čas strávený povídáním a čtením je velmi cenný pro budoucí návyky, postoje a
žebříček hodnot.

Ve dnech 1.-7. října 2020 bude probíhat celorepubliková
kampaň Týden čtení dětem v ČR, kdy do naší školky pozveme
nejrůznější (známé i neznámé, velké i malé) hosty a bude
nám c�, když darují svůj čas předčítáním vašim dětem.
A co dodat na závěr? Americký propagátor čtení pro dě� Jim
Trelease napsal: „Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který
málo ví, se špatně rozhoduje – doma, na trhu, u soudu, u
volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt demokracie.“

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve,
protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude
stačit změnám současného života.
- Čtení chrání dě� před závislos� na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alterna�vou falešných hodnot masové
kultury.

(Některé úryvky textu jsou vyňaty z propagačních materiálů
Celé Česko čte dětem.)
Bc. Šlorová Pavlína

Každodenní četba pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší způsob, jak v dětech podporovat lásku k
jazyku, povzbuzovat je k učení, zlepšovat soustředěnost,
sociální chování atd.

INFORMACE K TŘÍDĚNÍ SKLA
Za rok 2019 bylo občany města Město Albrech�ce vytřízeno
56 tun skla.

Dělení skla: Sklo dělíme na bílé a barevné, rozbitné a nerozbitné a taky na čisté a špinavé.

Co je sklo: Homogenní (stejnorodá) a amorfní (nemá pevnou
krystalickou mřížku) látka, která vzniká rychlým ochlazením
taveniny, jejíž hlavní složkou bývá nejčastěji oxid křemičitý
(SiO2).

Typy skla: Rozlišujeme různé typy skla, např. obalové sklo,
autosklo, umělecké sklo, technické sklo, op�cké sklo a další.
Z čeho se sklo vyrábí: Ze sklářského (tavného) písku, což je
křemičitá hornina, a dalších přísad, které ovlivňují proces
dalšího zpracování a využi� ﬁnálního materiálu. Většina skla
se v ČR zpracovává ve dvou sklárnách, na jižní Moravě a na
Teplicku.

Počátky výroby skla sahají do starověku
Sklo je úžasný obalový materiál z mnoha důvodů. V potravinách ani v nápojích nezanechává žádné chemikálie, neovlivňuje vůni ani chuť a dlouhodobě odolává působení vnějších
vlivů (např. vlhka, tepla apod.). Sklo navíc můžeme recyklovat
donekonečna, díky jeho odolnos� a lehké údržbě je vhodné i
pro znovupouži�!
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Třídění skla: Proč jsou kontejnery jak na bílé, tak i na barevné
sklo? Při dalším zpracování barevného skla jeho kvalitu sklo
bílé neovlivní, ovšem naopak už tomu tak není, proto se mezi
bílé sklo se nesmí dostat sklo barevné. Před vyhozením není
třeba odstraňovat e�kety ani kovová víčka.

Drátěné sklo – bezpečnostní sklo 1. generace.
Je kombinací skla a kovu – uvnitř skla je zalisovaná drátěná
mřížka, která sklo zpevňuje. Při případném rozbi� se sklo
neroztříš�, ale zůstane držet pohromadě. Velkou výhodou je
i jeho schopnost zabraňovat rychlému šíření požárů. Přítomnost drátěné mřížky nám neumožňuje vytřídit drátěné sklo
do kontejnerů na sklo.

Co patří do zeleného kontejneru na sklo: Barevné sklo lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, tabulové sklo z oken a
dveří.

Skelná vata
Skelná vata je materiál vyrobený ze skleněných vláken stlačovaných a lisovaných do pásů, ze kterých se následně nařezávají desky. Využívá se především jako tepelná izolace. Výhodou skelné vaty je její nehořlavost (je odolná vůči teplotám
do 550 °C), skvělá akus�cká izolace, prak�cká skladnost.
Nevýhodou jsou ostrá a tenká vlákna, která se zabodávají do
kůže, z níž se pak těžko dostávají ven. Při kontaktu s očima či
vdechnu� mohou být i zdraví nebezpečná. Skelnou vatu před
odvozem do sběrného dvora zabalíme do igelitu. Pokud
máme na vyhození větší množství skelné vaty, je lepší, aby se
o její likvidaci postarala specializovaná ﬁrma.

Co patří do bílého kontejneru na sklo: Sklo čiré - sklenice od
kečupů, zavařenin, nápojů a rozbité skleničky.
Co nepatří do kontejneru na sklo: Jiné materiály. Například
také keramika, porcelán, zrcadla, autosklo, drátové sklo a
vratné zálohované sklo, které patří zpět do obchodu.
Proč třídit sklo: Jedná se o cenný druh odpadu, protože sklo
lze po jeho správném vytřídění do kontejnerů na sklo
recyklovat donekonečna. Jeho tříděním můžeme při výrobě
nového skla ušetřit cca 65 % surovin v podobě sklářských
písků a až 90 % energií. Současně šetříme přírodní zdroje a
životní prostředí. Evropa recykluje největší podíl skla na
světě. Pokud se ze starého skla nestane sklo nové, použije se
skelná drť do izolačních materiálů, brusiv nebo betonových
směsí. Jednou jedinou láhví, kterou vytřídíme do barevného
kontejneru, ušetříme dostatek energie pro dvace�hodinové
svícení 11wa�ové LED žárovky!

Sklobeton (také sklovláknobeton) - tzv „luxfery“
Sklobeton je kompozitní materiál složený z cementu, skleněných vláken a ocelových výztuží a příp. dalších přísad dle
požadovaných vlastnos� materiálu. Výhodou sklobetonu je
jeho schopnost
přenášet velká za�žení i v malých tloušťkách. Má nízkou
tepelnou roztažnost a vysokou odolnost pro� teplu. Využívá
se pro obkladové desky, skříně, nádoby, dekora�vní vložky do
konstrukcí nebo jako ozdobné prvky budov. Jedná se o

Materiály, které patří do sběrného dvora:
Plexisklo
Plexisklo, nebo také tzv. akrylátové sklo, je synte�cký
polymer (PMMA), který má vlastnos� termoplastu. Jedná se
o bezbarvou, průhlednou amorfní hmotu, které se také
přezdívá „organické sklo“.

ZE VZPOMÍNEK
Už je tomu 75 let, tj. třičtvrtě stole�, kdy skončila nejhrůznější světová válka a začalo dosídlování krajiny, ve které žijeme a
která byla téměř vylidněna. Myslím, že je nezbytné tuto
dobu, která už nemá mnoho pamětníků, přiblížit. Některé
událos� jsou to�ž vykládány zkresleně nebo úplně nepravdivě. Z tohoto období nemá naše město žádnou kroniku, i když
vím, že byla vedena. Po událostech v r. 1968 zmizela. Kam a
proč se ztra�la, to ví jen Pánbůh. Svoji roli určitě sehrálo tzv.
„převlékání kabátů“ jak po r. 1948, tak po roce 1968. Je to
velká škoda, poněvadž první poválečná léta byla pestrá ve
všech směrech.

�cích dokonce už před Mnichovem; tak bylo naše město silně
naciﬁkováno; dále �, kteří zde před válkou pracovali, ale stálé
bydliště měli ve vnitrozemí jako četníci, ﬁnanční stráž a různí
státní zaměstnanci ( u dráhy, pošty, u soudu apod.); lidé, kteří
přišli o své domovy (např. bombardováním, výstavbou); lidé z
chudobných krajů s vysokou nezaměstnanos� (z Valašska,
Podbeskydí, ze severního a východního Slovenska); lidé, kteří
chtěli hospodařit na vlastní zemědělské půdě nebo měli
zájem zde podnikat; lidé z ciziny (rumunš� a maďarš� Slováci,
volynš� Čechové); a v malé míře i �, kteří u�kali před válečnou minulos� (kolaborace s Němci) nebo chtěli zbohatnout.
Takových bylo minimum, ale byli!

Kdo tedy pohraničí, Němci nazývané Sudety, osidloval? Co to
bylo za lidi, kteří opus�li místa, kde se narodili, kde žili jejich
předkové, kde chodili do školy a měli tam své kamarády,
sousedy, přátele, kde založili rodiny a narodily se jim dě�?

A proč se tady přistěhovala naše rodina? Jak probíhalo
dosidlování? Popíšu vám náš příběh, poněvadž se podobal
mnoha ostatním. Mohu tak učinit proto, že ta�nek pečlivě
uschoval všechny dokumenty, hodně se o tom doma hovořilo
a má paměť také mnohé uchovala.

Byli to lidé, kteří:
zde před válkou bydleli a byli Němci vyhnáni, tady v Albrech-
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Naše rodina bydlela víc jak 30 let v Kunčicích nad Ostravicí v
nevyhovujícícm nájemném bytě. Kunčice, jako část Ostravy,
byly už za války vy�povány k výstavbě velkého hutního
závodu, pozdějším režimem uskutečněného jako Nová huť
Klementa Go�walda. Mnoho domů, mezi nimi i ten, ve
kterém jsme bydleli, bylo určeno ke zbourání. Otec jako
invalida z 1. sv. války neměl v Ostravě perspek�vu, a tak mu
bylo doporučeno pohraničí, konkrétně Opavsko a Krnovsko.
Opavsko bylo hodně zničené a na Krnovsku ho zaujaly
Albrech�ce hlavně léčebnou Žáry. Na obhlídku se vydal už
koncem května 1945. Městečko bylo celé v květu – silně to na
něj zapůsobilo. Na obecním úřadě ale nepořídil. Údajně
všechny rodinné domky byly obsazeny a do bytu naši nechtěli
jít. Nabízená zdevastovaná Liščí farma za městem bez řádné
přístupové cesty i bez elektřiny rodině s dvěma malými dětmi
a slepcem nevyhovovala. Po návratu domů se otec obrá�l na
předsedu MNV v Kunčicích a ten mu slíbil, že mu pomůže. V
červnu se oba rodiče znovu do Albrech�c vybrali. Mamince
se nejvíc líbila „vilová čtvrť“, ale ta už byla zcela obsazena
četníky, ﬁnanci a různými úředníky. Pouze ten nejmenší
domek s č. 2 na ulici Tyršova byl volný, i když měl za oknem
ceduli „Konﬁskováno“. Po prohlídce naši pochopili, proč je
prázdný. Shnilé podlahy, plesnivé stěny, červotočem prožrané
trámy na půdě, suchý záchod, voda ve studni na dvorku,
zarostlá zahrada s různými boudami plných exkrementů
domácí drůbeže. Domek měl ale dvě zásadní přednos�: byl
jednobytový (4+1) a měl výhodnou polohu. Blízko byla všeobecná nemocnice, ordinace prak�ckého lékaře, náměs� s
pekárnou a obchody, a také škola. A bylo rozhodnuto. Původní majitelé už byli odsunu� do sběrného tábora v Krnově.
Dům, jehož stavba byla dokončena v r. 1925, byl až do r. 1932
neobýván. Poté si ho koupil napůl se synem a ženou penzionovaný řídící učitel z Liptaně Franz Gross, roč. 1868.

Staří manželé měli ještě dva potomky na studiích a z jedné
penze nezbývaly peníze na řádnou údržbu. Navíc přišla válka
a i na ně dolehla bída. A teď začaly mým rodičům staros� s
přidělením. Nejprve bylo nutno sepsat žádost o přidělení
domku s jedním bytem. Muselo být přiloženo vysvědčení o
zachovalos�, dále vysvědčení o státní spolehlivos� a vysvědčení o státním (československém) občanství. Vše bylo řádně
okolkováno a v červenci 1945 zasláno na OÚ v Albrech�cích u
Krnova. V srpnu přišlo vyrozumění, že žádost byla vyřízena
kladně. A tak se mohla naše rodina stěhovat. Stalo se to 4.
září 1945. Všechny uvedené doklady, příp. kopie máme
dosud uschovány. Jak probíhaly první dny a měsíce i roky po
nastěhování, o tom zase příště.
Na fotu je domek těsně po výstavbě v r. 1925. Jak vypadal po
21 letech bohužel zachyceno nemám. Později jsme ho několikrát rekonstruovali, současnou podobu asi znáte.
Anna Tuhá

STOLETÁ POHLEDNICE ČESKÉ VSI OD PANÍ TUHÉ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 5. září 2020 se v obřadní síni Městského úřadu
Město Albrech�ce uskutečnilo vítání občánků naší obce, na
které byly pozvány tyto dě�:

Stella Mrózková
Eliška Miklíčková
Elinor Kučová
Leontýna Pánková
Aneta Průšová
Thanasis Busios
Gustav Santarius
Karolína Mužíková

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Jubilantům v měsíci září 2020

Jubilantům v měsíci říjnu 2020

Jana Nováková, Jaroslav Palůch, Eliška Vranková, Ludmila
Podešvová, Bronislav Perdula, Ing. Jiří Macek, Ing. Vlas�mil
Sedláček, Ing. Jan Hořínek, Aleš Kotásek, Květoslav Červík,
Marie Vargová, Karel Blažek, Ing. Milan Košulič, Lenka Malíková, Marie Herodková, Oldřich Koudelka, Šárka Klapetková

Vincenc Holub, Dana Chovancová, Jan Kováč, Karel Byrtus,
Mgr. Pavla Knappová, Jaroslav Koudelka, Bohumil Vopelka,
Miluše Kaletová, Zdenka Holubová, Antonín Hrbáček, Pavel
Klega, Vra�slav Pořízka, Miloslava Slavíková, Lubomír Boháč,
Elena Čipcová, Marie Piskořová, Jaroslav Tkaczyk, Jaroslav
Quecke, Fran�šek Andrys, Štefanie Bilková, Helena Vykopalová, Pavlína Fialová, Romana Špalková, Jiří Novák
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INFORMAČNÍ SERVIS
Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež na Albrech�cku poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE

Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN o.p.s.
Nemocniční 6, Město Albrech�ce
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním pos�žením při
úkonech, péče o vlastní osobu a osobní hygieně; pomoc při
zajištění chodu domácnos� – úklid, nákup, praní, žehlení,
pochůzky; zajištění stravy – donáška nebo dovoz obědů,
pomoc při přípravě a podání stravy; doprovod k lékaři, na
úřady aj.; odvoz v místě anebo mimo místo bydliště.
Po-Pá 7.00 - 15.30 a o víkendech dle dohody
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.help-in.cz/pecovatelska-sluzba a nebo
sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Škanderová, Bruntál, tel. 733 535
582, Romana Kotůlková, M.
Albrech�ce, tel. 733 535 581

Lázeňská 2, Město Albrech�ce

Nabídka volnočasových ak�vit pro dě� a mládež od 6 do 20 let.

St 12:30 - 17:00 Čt 12:30 - 17:00 Pá 12:30 - 16:00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl,
tel. 604 228 201
e-mail: nzdm@slezskadiakonie.cz
h�p://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/ob�zne-zivotnisituace/ob�zne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
Sociální asistence Krnovsko, Albrech�cko, Osoblažsko,
Rýmařovsko - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, Město Albrech�ce
Poradenství a podpora rodiny v oblas� bydlení, výchovy a
vzdělávání dě�, ﬁnančního hospodaření, komunikace s úřady
aj.
Po - Pá 7.00 - 15.00 (15.00 - 18.00 dle individuálních potřeb
klientů a dohody s pracovníkem).
Služba je poskytována zdarma – terénní formou.
Kontaktní osoba: Šárka Vojkůvková, DiS,
tel. 731 692 936
E-mail: sas.ma@slezskadiakonie.cz
h�ps://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/ob�zne-zivotni-situace/ob�zne-zivotni-situace-sluzby/centrum102

Lůžka sociální péče - poskytovatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
Nemocniční 4, Město Albrech�ce
Pobytová sociální služba - péče o osoby propuštěné ze
zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajis�t
péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.szzkrnov.cz – záložka „Pobytová sociální
služba“
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, tel. 603 557 265

Poradna rané péče „Matana“ - poskytovatel SLEZSKÁ
DIAKONIE

Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE, p.o.

Poradenství pro rodiče dě� s opožděným vývojem, pohybovým, mentálním, anebo kombinovaným pos�žením,
au�smem a dě� předčasně narozených.
Po-Pá 8.00 - 9.00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině a
nebo ambulantně na adrese poradny:
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Winklerová, tel. 731 191 868
www.ranapecematana.webnode.cz

B.Smetany 35, P.Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou, Město
Albrech�ce
Pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a
vícenásobným pos�žením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bc. Yvona Marečková, tel. 731 692 321

Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA KRNOV

Sociálně terapeu�cké dílny – poskytovatel HARMONIE, p. o.

Žáry 3, Město Albrech�ce
Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým
duševním onemocněním a zdravotním pos�žením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.krnov.charita.cz – záložka „Dům dobré vůle
Žáry“
Kontaktní osoba: Bc. Daniel Jurčík, tel. 595 170 379

B. Smetany 35, Město Albrech�ce
Ambulantní sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a
vícenásobným pos�žením.
Služba je poskytována v pracovní dny v době 8.00 - 15.00 hod.
Služba je bezplatná.
Více info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bronislava Nováková, tel. 774 652 202
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Městský úřad Město Albrech�ce

Česká spořitelna Město Albrech�ce

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrech�ce
Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Po
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
St
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Čt
8:00 – 12:00
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Po
8:00 – 12:00
13:00 – 16:30
St
8:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Čt
8:00 – 12:00
Tel.: 774 420 748 (podatelna)
podatelna@mesto-albrech�ce.cz
www.mesto-albrech�ce.cz

Míru 230/7, 793 95 Město Albrech�ce
Po
9:00-12:30
13:30-17:00
Út
9:00-12:30
13:30-16:00
St
9:00-12:30
13:30-17:00
Čt
9:00-12:30
13:30-16:00
Pá
9:00-12:30
13:30-16:00
Tel.: 956 762 460
Kontakt pro nahlášení toulavých zvířat
Tel.: 777 134 410 (paní Mikulcová)
Zubní pohotovost Krnov
Zajišťována v So, Ne, svátky 8:00-12:00
Tel.: 554 690 213

Poruchová telefonní čísla MÚ
Kabelová televize a internet
Tel.: 775 905 138 (L. Růžička)
Tel.: 777 781 194 (V. Hlaváček)
Veřejné osvětlení
Tel.: 777 781 197 (M. Baranová)
Svoz komunálního a separovaného odpadu a životní prostředí
Tel.: 775 905 149 (I. Adámková)
Vodovodní řád
Tel.: 731 157 690 (S. Berkovec)

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

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

Rehabilitační oddělení Město Albrech�ce

Úřad práce Město Albrech�ce

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

Po-Pá 6:30 – 15:30 hod.
Tel. 554 690 531
Oddělení ošetřovatelské péče
Tel. 554 690 111
MUDr. Hana Jelínková

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

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

Fyzioterapie POHODA s.r.o.

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

Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrech�ce
Po-Pá 7:30-17:30
Tel.: 607 144 425
jarka.kris�nikova@seznam.cz

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

Lékárna u Jana
Míru 12/3, 793 95 Město Albrech�ce
Po-Pá 8:00-12:30
13:00-16:30
Tel.: 554 610 367
Sběrný dvůr
Hašlerova 808/32, 793 95 Město Albrech�ce
Veronika Mrkvová, tel.: 608 093 303
Tomáš Vašenda, tel.: 608 194 853
sberny.dvur@mesto-albrech�ce.cz
Letní provoz 1. dubna – 31. října
Út
8:00-11:00
12:00-18:00
Čt
13:00-18:00
So
8:00-11:00
Hřbitov Město Albrech�ce
Odboje 749/24, 793 95 Město Albrech�ce
Tel.: 777 788 476 (p. Greguš)
Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112

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