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Zimní údržba
V jakém stavu jsme převzali nebo
spíše nepřevzali zajištěnou zimní
údržbu našeho města, jsme vás již
informovali po nástupu do vedení
města v listopadu 2018. Nyní vás
chceme seznámit s připraveností
techniky na zimní údržbu. V době
přípravy tohoto článku nám počasí
spíše připomíná jaro, ale možná
dnes, kdy článek čtete, je chumelenice a pravá zima. Mohu říci, že
na tuto zimu se zodpovědně připravujeme již od jara, kdy jsme hned
po skončení zimy objednali nový
kolový traktor s čelní radlicí a zadním
neseným sypačem inertního materiálu. K zajištění posypu komunikací inertním materiálem je třeba
říci, že nákup materiálu je nutno také
zajišťovat v letních měsících, jelikož
musí být zcela suchý, aby nezamrzal.
V hale máme aktuálně přichystáno
100 tun tohoto materiálu. Na starší
traktor, který nám sváží bioodpad,
jsme neměli vlastní zadní sněhovou
radlici, proto jsme ji zakoupili,
abychom traktor také zařadili do
zimní údržby. Také jsme provedli
malou generálku multikáry. Uchytili
jsme na ní čelní radlici, aby nám po-

mohla zvládnout zimní příval
sněhové nadílky. Chodníky nám budou ošetřovat pracovníci sběrného
dvora, kterým jsme zakoupili
motorovou frézu s kartáčem a radlicí
a posypové vozíky. S plužením
chodníků
nám
vypomůže
i
malotraktor z technických služeb
města.
Že myslíme na zimní údržbu i do
budoucna potvrzuje návrh rozpočtu
na rok 2020, kde jsme připravili finanční prostředky na zakoupení
další sněhové frézy a posypových
vozíků. Také hodláme zakoupit zásobníky inertního materiálu, které
umístíme ke svahovitým komunikacím, např. na ulici Tyršova a
Sokola Tůmy nebo např. v místní
části Burkvíz. Z těchto zásobníků si
v případě potřeby může každý
podsypat kola svého vozidla.
Udělali jsme tedy vše pro to,
abychom co nejlépe zajistili zimní
údržbu města a vy jste mohli klidně
a bezpečně putovat městem.
Libor Švec,
místostarosta

Sezóna na zámku v Linhartovech.
Více na straně 5.

Co se děje v Hynčicích?
Více na straně 10.

Vzpomínáme s paní Tuhou.
Více na straně 19.
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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
ve chvíli, kdy budete tento článek číst, bude již vše jasné,
zda zvítězil zdravý rozum, a nebo touha po moci, slávě, pomstě.
Ale v okamžiku, kdy jej píši, čekám na zastupitelstvo a
obávám se, že většina zastupitelů nebude respektovat
výsledky voleb, a ačkoliv proti mně a panu místostarostovi
nic konkrétního nemá, budou opětovně žádat naše odvolání a možná, že se výsledného efektu, že tam nebudeme, dočkají.
Takový je holt život, co se má stát, to se stane. A co nás
nezabĳe, to nás posílí. Ten rok, co jsem s vámi strávila, byl
náročný, ale pěkný. Spousta akcí, u kterých jste se mohli
sejít, posedět, pobavit, pobavit se spolu bez Facebooku.
Mnohem více těchto akcí je v rozpočtu na rok 2020 naplánovaných. Na každý měsíc jedna. Ano, je to práce, ale
proto jste si mě zvolili, abych pracovala, ne proto, abych

pouze seděla na židli. A já pro vás pracuji ráda. Pár lidí,
věčně nespokojených s každým a se vším, se vždy najde,
ale vím, že většina, i ti, kteří mě původně nevolili, jste
spokojení, a to je pro mě „lvici“ důležité. Doufám, že tyto
akce, dopředu nasmlouvané, zastupitelstvo města bez mé
osoby ve vedení města hned při první příležitosti nezruší,
protože další blázen se nejspíš nenajde.
V každém případě nás čeká velmi pěkná část roku,
Vánoce. Pro mě nejkrásnější období v roce. Dětská očička
se rozzáří v naději, že nás navštíví Ježíšek. Pro mě Vánoce
nejsou křesťanským svátkem, ale svátkem rodinným. Tak si
prosím najděte chvilku, kdy se navštívíte, řeknete pár
milých slov, na to zlé a nepěkné zapomeňte a jenom a
pouze si užĳte ten kouzelný okamžik Vánoc.
Přeji vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a zdraví a zdraví v novém roce.
Vaše současná/bývalá starostka Jana Murová

Rok na radnici
Co vše se podařilo v uplynulém roce?
• Zrestaurovat morový sloup se sochou sv. Anny Samotřetí. Vše bylo uhrazeno z dotace Moravskoslezského kraje.
• Úspěšně byla opravena střecha Základní školy Město
Albrechtice, která byla dlouhodobě v havarĳním stavu. Zde
se podařil opravdu heroický výkon. Během půl roku vyprojektovat, vysoutěžit a poté v průběhu letních prázdnin
celkovou rekonstrukci zrealizovat. Firma, která zakázku
zrealizovala, zaslouží pochvalu.
• Je zhotoven pasport a v rozpočtu na rok 2020 je připravená investice na rekonstrukci zázemí (budovy) na koupališti, taktéž je připraveno technické řešení pro výstavbu
toboganu.
• Již nyní je připravena projektová dokumentace na sadovnické a krajinářské úpravy parku Bedřicha Smetany.
Zde rovněž proběhla nutná příprava parku ve formě
ozdravného kácení.
• Připravena je pak i projektová dokumentace na úpravu
ploch a přírodní zahrady ZŠ Město Albrechtice.
• Město již obdrželo hotovou projektovou dokumentaci
II. NP měšťanského domu. Nově zde vznikne společenská
místnost, oddací místnost a apartmán. V měšťanském
domě je už nyní dovybavená místnost, kde probíhají
oslavy narozenin, besedy, přednášky, prodejní akce.
• Hotová je projektová dokumentace na opravu
chodníku na ulici Tyršova. Na jaře zde začnou opravu
realizovat Služby obce Město Albrechtice, dále se
projektuje pokračování tohoto chodníku.
• Zadána je již i zakázka na realizaci zvoničky na MTO.
• Téměř hotová je i projektová dokumentace na chodník
v Hynčicích a pokud se neobjeví už žádné komplikace, nic
nebude bránit jeho výstavbě.
• V příštím roce se začne realizovat i rekonstrukce
zámku v Linhartovech.
• V tuto chvíli již probíhá i oprava hřbitova v Hynčicích.
Jedná se o opravu vstupu. Příští rok se bude pokračovat
opravami jednotlivých kapliček a zdiva. Nezapomíná se ani
na hřbitov v Linhartovech, kde musí dojít k neplánovaně
větší opravě zdiva, neboť po odstranění náletů a křovin se
zjistilo, že je zeď v dezolátním stavu.
• Několik změn proběhne i v Hynčicích. Již je hotová
pasportizace na budovách, aby se mohlo začít
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s projektovou činností: Fotbalové hřiště – kulturní
místnost, Budova bývalé mateřské/základní školy – byty
a Národní výbor – byt (2+1 nebo 3+kk).
• Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, kde
momentálně máme velmi nadstandardní přístup k městu,
jsme obdrželi dar ve formě budovy na ulici Celní, a to zcela
bezplatně. Je zde uvažováno o vybudování nájemního
bydlení s nádhernou prostornou zahradou. Kromě tohoto
daru jsme ještě obdrželi čtyři elektrokola včetně nabíjecího
stojanu na podporu turistického ruchu a připravuje se další
dar ve formě dalších nabíjecích stojanů. Ty budou
instalovány v blízkosti autobusového a vlakového nádraží.
Tímto spolupráce s MSK v roce 2019 nekončí, pro vybudování chodníku přes park nemocničního areálu je připravena smlouva o budoucí smlouvě na dar pozemku
nutného pro výstavbu chodníku.
• V Městě Albrechticích došlo ke zkulturnění prostředí
pro stánkový prodej.
• Dále je zde několik rozpracovaných projektových
dokumentací: vybudování chodníku a zpevněné plochy
mezi tělocvičnou a parkovištěm u kostela, parkoviště u
autobusového nádraží.
• Připravuje se soutěž na projektovou dokumentaci na
autobusový terminál.
• Vodárna Linhartovy - k tomuto majetku města jsme
našli velmi důležité dokumenty prokazující vlastnictví jak
budovy, tak i pozemku, došlo však k jejich zpochybnění, a
proto bude nutné se obrátit na soud, aby určil
právoplatného vlastníka.
• Proběhlo i nespočet kulturních a společenských akcí:
Vánoční jarmark, Den obce, Den dětí, S liškou za sportem,
Strašidelný večer, Divadlo Don Quĳote, MDŽ, divadelní
představení V rodině velí a vládne muž, Hudební
odpoledne (vážná hudba nevážně), koláčobraní, Pomněnková slavnost, svod koní, Hudební podvečer plný hudby
pořádaný Dechovou hudbou Město Albrechtice,…
• A již nyní jsou připravené akce na následující rok:
Reprezentační ples města Město Albrechtice, Úsměvy
Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové, MDŽ, Den
dětí (vystoupení Terezy Maškové a kapely Argema), Den
obce (Elán revival,…).
• Došlo ke změně rozdělení podpory na sportovní a
kulturní činnost spolků – minimalizovala se administrativní

náročnost pro spolky, stanovila se rovná a přehledná
pravidla.
• Realizuje se změna územního plánu, a to jen proto, že
to potřebují občané, ne město.
• Obdržíme studii optimalizace systému nakládání
s odpady ve Městě Albrechticích - zde máme rezervy a
víme, že se připravuje změna legislativy v nakládání s
odpady. Malé krůčky činíme již dnes, bez studie, ale opravdu jen malé a pozvolné. Např. likvidace olejů
z domácností.
• Dále došlo k navýšení příspěvku pro novorozence
z 1 000 Kč na 1 500 Kč.
• Obrovský kus práce pro občany odvedlo naše IT
oddělení, které vede pan Růžička. Opravou centrálního
mozku města, serverovny, datových rozvodů a elektrorozvodů, jsme dokázali navýšit data ze 17 na 100 megabitů a
zařadili jsme se mezi 10 procent nejvýkonnějších měst. Tím
ovšem nekončíme, připravujeme se i na rozšíření kabelové
televize nejen co do počtu kanálů, ale i do dalších služeb
jako je zpětné přehrávání programů, a to za cenu, kterou
platí občané dnes. Nemluvě o tom, že si toto oddělení na
veškeré investice vydělá, již dnes máme nárůst klientů o 30
%.
• S Bialou jsme v roce 2019 realizovali 3 projekty, ve
dvou jsme byli finančně zainteresováni, a to na kulturní
akce (Den obce a ještě Vánoční jarmark), kde jsme si mohli
pořídit zvukovou aparaturu na pořádání velkých akcí a
dále spolupráci s hasiči, kde jsme pořídili čtyřkolku. Předána byla hasičům na dni S liškou za sportem. Čtyřkolka jim
pomůže se záchranou osob a majetku v těžko přístupném
terénu, např. při požárech lesa, kterých není zrovna málo.
Přesto, že se snažím i ve zpravodaji spíše chválit a na
špatné věci zapomínat, musím zmínit a zhodnotit spolupráci s Komprachticemi. Vždy jsem měla o této spolupráci
jisté pochybnosti, ale nezažila jsem, nemohla jsem soudit.
Po roce zkušeností již však soudit mohu.
Tak, jak je Biala projektová a veškeré akce se realizují z
evropských peněz, tak jsou Komprachtice rozpočtové, vše
z peněz nás, daňových poplatníků. Ale to není ten největší
zádrhel. Největší komplikací na spolupráci je nespolupráce. To, co se domluví, neplatí, termíny se mění za pochodu, vše se přeorganizovává. Pro návštěvníky z
Komprachtic není nic dobré a do Komprachtic, podle slov
pana Kropáče, má jezdit pouze "elita". Já tedy netuším,
kdo to ta elita je. Přínos této spolupráce pro Město
Albrechtice? Po roce, kdy jsem si říkala, že tuto spolupráci
přece nemohu ukončit, když jsem ji sama nepoznala,
mohu zodpovědně říci, že jsem efekt nenašla. Pouze
hádky, hašteření, kdo kam pojede a kdo nepojede.
Práce na městě, s městem a pro město je náročná. Časově, psychicky, mnohdy i fyzicky, ale má smysl, dokáže
člověka naplnit, motivovat k další práci. Do chvíle, než
přĳdu na zastupitelstvo, kde místo, aby se řešily podstatné
věci, záležitosti, které posunou toto město dopředu, ulehčí
život občanům, obohatí jej, tak se řeší nesmysly typu, co
jsem si oblékla, že byl ve zpravodaji překlep a tak dále…

Osobní zájmy, zloba a vyřizování účtů zaslepily mozek
mnohým zastupitelům a zastupitelkám a ti zapomněli na
sliby. Nejen na slib, který skládali na prvním ustavujícím
zastupitelstvu, ale na sliby, které proklamovali ve svých
předvolebních prohlášeních. Proč z tzv. "koalice" postupně
někteří odpadávají? Řeknu Vám to na rovinu, neustoupila
jsem ze svých slibů, odmítám se podvolit tlaku
klientelismu, odmítla jsem vyhodit většinu zaměstnanců
úřadu jenom proto, že si to někteří přáli, odmítla jsem
poskytnout rodinným příslušníkům zastupitelek a zastupitelů benefity, o které měli zájem, nebo na které byli
zvyklí.
Já mám svědomí čisté, jak sama před sebou, tak před
voliči, kteří ve mě vložili důvěru. Nespojila jsem se s
ďáblem jenom proto, že jsem jako malé dítě nedostala to,
co jsem chtěla. A nejsem ochotná spolupracovat s těmi,
které jsem před volbami kritizovala jenom proto, abych tu
mohla stát či sedět jako starostka.
V říjnu jsme na zastupitelstvu řešili důležitý bod, a to
volbu členů rady, což jak víte, se nepovedlo. Zastupitelé
neublížili tímto krokem mně nebo panu místostarostovi,
ale ublížili městu. Výkonný orgán města nefunguje, a tak
se činnost města téměř zastavila. Veškeré žádosti občanů,
nájmy a mnoho dalšího přejde na pravomoc zastupitelstva, kde bude vše propíráno před zraky kamer. Některé žádosti už občané stáhli, neboť nechtějí, aby se o ně
jiní zastupitelé jakýmkoliv způsobem otírali. Nemohu však
všechny zastupitele házet do jednoho pytle, to rozhodně
ne. V zastupitelstvu jsou i slušní a zodpovědní zastupitelé.
Ti však postupně odcházejí, protože ten tlak nevydrží.
Před pár týdny byla zahájena kontrola ze státního fondu
životního prostředí na kanalizaci ve vilové čtvrti a průběh
kontroly vůbec nevypadá optimisticky. Původně to měla
být kontrola formální na dva dny. Po prvním kontrolním
dnu jsme byli informováni, že kontrolu prodlouží a budou
se s nadřízenými a našim projektovým manažerem
domlouvat na dalším postupu. Na první pohled zjevné
vady realizace díla zkonzultovali s nadřízenými a poté mi
sdělili další postup kontrolní činnosti a způsob, metodiku
vypořádání se s nedostatky ze strany ministerstva
zemědělství. Proplacené náklady na autorský dozor a technický dozor investora budou neuznány, neboť se podle
slov kontrolorů nekonal. Hovořilo se i o plošném postihu
a padaly i mnohem závažnější dotazy, ale o tom vás budu
informovat, až budeme mít vše černé na bílém.
Už jen z důvodu finanční nestability, postihu, který můžeme očekávat, by mělo být toto zastupitelstvo jednotné,
pracovat pro město. Je to jeden z mnoha důvodu, kdy vás
vyzývám, abyste si přestali vyřizovat osobní účty a nechali
toto město žít, rozvíjet…
Jana Murová
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Slovo zastupitele
Za každým mrakem čeká slunce…
Máme za sebou první rok tohoto volebního období, do
něhož většina zvolených zastupitelů města vstupovala
s cílem napravit jeho pošramocenou pověst z minulých let
a v duchu daného slibu, že budou „svoji funkci vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů“. Jenže chyba
lávky. Po roce usilovné a ve všech ohledech transparentní
práce současného vedení se nám komunální scéna začíná
polarizovat nově, byť nepochopitelně a z důvodů neznámých.
Někteří z těch, kdož tak hlasitě volali před volbami po
nápravě, našli své spojence mezi těmi, proti nimž se ještě
nedávno tak zásadově vymezovali. Není těžké domyslet,
proč se tak stalo, když to už veřejně cvrlikají i vrabci na
střeše. Ano, je to boj o posty nejvyšší, a to prostředky poněkud nevybíravými. Z včerejších přátel se stali přes noc
nepřátelé.
Prvním krokem k uskutečnění tohoto cíle bylo zrušení
stávající městské rady. Nebylo jí co vyčítat. Pracovala
konstruktivně, možná i konstruktivněji než ta předchozí,
v rámci svých pravomocí a zasedala kdykoliv to bylo zapotřebí. Ani ze strany zastupitelů nebyly k její práci vzneseny
žádné podstatné připomínky.
K uskutečnění tohoto cíle bylo zapotřebí zvolit jen
vhodnou taktiku. Začalo to taktikou osobního
přesvědčování a nátlaku vyvíjeného na jednoho z členů
rady s cílem jeho přetažení na druhý břeh. Když už toho
měl dotyčný dost a psychický nátlak se mu stal neúnosný,
vzdal se raději svého mandátu zastupitele i radního, než
aby křivil svůj charakter a svou pověst před pokryteckým
jednáním druhých. Škoda. Měl je raději poslat k šípku. Přitom právě tento člen rady byl svými zkušenostmi, odborností a přehledem o obci, místních částech i
obyvatelích tím nejplatnějším členem rady. Vážili jsme si
jeho práce pro obec i jeho rozhodnutí zachovat si svou
tvář. Škoda jen, že v danou chvíli nedokázal odhadnout i
možné následky svého rozhodnutí.
Věřme, že i nově přĳatý člen zastupitelstva bude ctít
stejné morální zásady a hodnoty jako jeho předchůdce.
Přejeme mu pevné nervy a jen samá správná rozhodnutí,
a to i navzdory tlaku, který na něj bude a možná už je
z druhého břehu vyvíjen.
Naprosto opačně pak vyznělo dobrovolné odstoupení
dalšího člena rady bezprostředně po rezignaci toho
prvního, a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Ptám se,
proč neodstoupil již dříve, když se mu práce v radě nezamlouvala? K čemu měly posloužit jeho kroky? No samozřejmě k paralyzování rady a možná i naplnění vidiny
lepšího sousta.
Rozložení sil na naší komunální scéně se vlivem shora
uvedených skutečností zásadně změnilo. Když pak
navržení členové z druhého břehu svou účast v radě
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odmítli a další dva nebyli pro ně volitelní, převzalo ze
zákona pravomoci rady zastupitelstvo. Domnívám se, že
tímto nesmyslným postojem přišlo město o větší operativnost při rozhodování o veřejných záležitostech, k nimž
měla rada stanovenou pravomoc. A nejen to. Jistě se
nemýlím, když řeknu, že jsme se stali i raritou mezi městy
v České republice.
I já sám jsem se jako člen rady dočkal malého
kádrování. Podle jedné zastupitelky jsem byl v radě jen jakousi pojistkou a hlasoval tak, jak potřebovalo vedení.
Chci jen dotyčné vzkázat, že mě dostatečně prokádroval
život sám a že jsem se celý život rozhodoval podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
A výtka jiné zastupitelky, že ve SPOZ působí protekčně
moje sestra a moje dvě dcery je více než úsměvná. Práce
ve Sboru pro občanské záležitosti je činnost dobrovolná a
je jen na vedení města, koho spolehlivého si k tomu vybere. Dotyčné zastupitelce mohu dokonce ještě jedno
volné místo, které již dlouhá léta čeká na své obsazení,
nabídnout. Je to post smutečního řečníka, který jsem zcela
dobrovolně a neprotekčně zastával bezmála 30 let, během
nichž jsem se i za naše město rozloučil se stovkami našich
spoluobčanů.
Ale vraťme se k jednání zastupitelstva, jehož závěr patřil
hodnotící zprávě paní starostky a pana místostarosty o
činnosti města za první rok tohoto volebního období. Byla
věcná a bohatá. Svědčí jednoznačně o tom, že vedení
města včetně jeho dalších pracovníků skutečně pracovalo
a je připraveno i na další rok. A to i přes četné prohřešky
minulosti, které museli napravovat a dávat do souladu
s platnými předpisy a zákony. Troufám si říci, že kdyby
tímto tempem a s touto transparentností šlapalo vedení
města roky zpátky, bylo by město o mnoho kroků dál. Je
zajímavé, že na tuto závěrečnou rekapitulaci nikdo
z druhého břehu nereagoval a neměl žádných připomínek.
Asi proto, že nebylo k čemu. Možná je to nezajímalo, nebo
ani nechtěli slyšet, co pozitivního bylo pro město za
uplynulý rok odvedeno. Snazší je přece mařit než tvořit,
zvláště jeli to na úkor práce druhých.
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat Vám všem,
kdož jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na bohatším
společenském životě našeho města, uspokojování
každodenních potřeb spoluobčanů i přípravě investičních
akcí pro nejbližší období. Nenechte se zviklat ani odradit
od nastoupené cesty, neztrácejte důvěru v sebe samé a
svou práci, a to i tehdy, když vám budou někteří nepřející
házet klacky pod nohy. Mějte na vědomí, že občanům
může sloužit jen přímý člověk, a že….za každým mrakem
čeká slunce!
Ivo Vykopal,
zastupitel města

Sezóna 2019 na zámku v Linhartovech

Kastelán předběžně bilancuje sezónu
Před nedávnem jsem dostal Jaroslava Hrubého do
mírného stresu, když jsem ho požádal, aby hned, jak se zavřou dveře za posledním návštěvníkem, zasedl a sepsal mi
co nejvíc postřehů o právě ukončené hlavní turistické sezóně. Něco jako mini výroční zprávu o činnosti. To nakonec
nenápadně odmítl.
Kastelán se nerad chlubí tím, co se už na zámku událo a
raději mluví o tom, co se ještě připravuje. Raději mluví, než
píše. Jenže měl smůlu. Nakonec mi pár řádků, ale se zajímavým obsahem, poslal a zbytek jsme probrali přímo v
jeho království.
Zámek se ještě nechystá k zimnímu spánku. Čekají ho
dvě tradiční závěrečné a hojně navštěvované akce související s blížícími se Vánocemi. Vánoční jarmark a Vánoční
koncert. Tomu ale už nyní předchází úklid všech místností,
přesouvání expozic a dalších uměleckých předmětů do
depozitáře. Své práce si průběžně odvážejí četní vystavovatelé. To vše s ohledem i na to, co kdyby už konečně,
po různých odkladech, byla zahájena na počátku roku
2020 dlouho plánovaná revitalizace zámku.
Stejně nejisté informace negativně ovlivnily také průběh
sezóny 2019, kdy se v lednu a v únoru objevovaly protichůdné informace, jestli zámek bude nebo nebude
uzavřen, a to na celou dobu rekonstrukce. Nakonec se
podařilo dojednat kompromis, že i kdyby byla rekonstrukce zahájena, mohlo by vše za určitých okolností
probíhat po etapách. Provoz zámku by mohl být i v
nadcházející sezóně s určitým omezením zachován. Nakonec se podařilo, po vyhodnocení často protichůdných
informací o přípravných aktivitách vedoucích k realizaci

česko-polského přeshraničního projektu „Slezsko bez
hranic III – Hrady a zámky“ vycházejícího z projektu
„Revitalizace architektonického dědictví zámků“, většinu
plánovaných akcí uskutečnit, a dokonce jejich počet
navýšit.
Jak kastelán se zaslouženým uspokojením říká: „Vše nasvědčuje tomu, že návštěvnost zámku a snad i spokojenost
návštěvníků bude téměř odpovídat rokům předešlým.“ Jaroslav Hrubý se ale i tak drží při zemi. Na celkové
hodnocení je ještě dva měsíce čas. A to se ještě 30. října
byly zasmát s třicítkou papírových klaunů a potěšit s 15
roztodivnými papírovými zvířaty děti z jedné z opavských
mateřských škol a kastelán den předtím besedoval o
zámku v Linhartovech se seniory v krnovském domově pro
seniory.
Za sezónu 2019 se příchozím představilo celkem třicet
jedna výtvarníků. Původní plán lákal na čtyři vernisáže, nakonec jich ale bylo pět. Ta poslední, která zámeček
úspěšně reprezentovala i při různých kulturních akcích na
mnoha místech v České republice, se stala „dokladem“ o
ocenění mnohaleté obětavé práce kastelána a jeho spolupracovníků ve prospěch jednoho z historických objektů,
který je ve správě města Město Albrechtice.
Proti původnímu programu přibyly i dva koncerty. První
navozoval prohlížejícím velkoformátových fotografií pořízených v historických objektech, nalézajících se na deseti
různých místech České republiky, dobrou náladu. Při
druhém koncertě se představili návštěvníkům A. Blaho a S.
T. Rabinský. Velký úspěch u diváků mělo divadelní představení „Bývali Čechové zdatní Jonáci“ v podání Divadelního
spolčení ČERVIVEN SENIOR.
Je to právě kastelán Jaroslav Hrubý, jenž pro udržení
návštěvnosti zámku dělá neustále, co může. Svědčí o tom
i podrobná statistika, kterou si vede od roku 2009 a týká
se pouze návštěv nad rámec standardní otevírací doby. To
se týká prázdninových podvečerních prohlídek a
zpřístupnění zámku zájezdům organizovanými cestovními
kancelářemi, zájmovými spolky nebo školami.
Celkem možnosti navštívit individuálně náš zámek po
předchozí dohodě s kastelánem kdykoliv v týdnu, ráno,
odpoledne i večer využilo za posledních deset let 17 316
lidí, z toho 9436 dětí. V tomto počtu je zahrnuto i 2543
hostů z letošního roku. V souhrnu tak kastelán navýšil původně plánované příjmy o téměř 510 000 Kč, a hlavně
rozšířil mezi další lidi povědomí o tom, že i v našem regionu je možné nalézt zajímavé historické objekty s bohatými
kulturními i společenskými aktivitami.
Karel Knapp
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Okénko do knihovny

Besedy se spisovateli, autorská čtení, cestovatelské
přednášky a další akce pro veřejnost uspořádala
v letošním roce městská knihovna.
V lednu jsme přivítali spisovatelku paní Lenku Chalupovou z Přerova, která je autorkou psychologických a
detektivních románů.
V únoru to byl pro změnu cestovatel pan Michal
Štěpánek, který nás seznámil s jeho cestou po Indii. Promítl nám spoustu působivých fotografií, povyprávěl nám o
životě, zvycích a jídelníčku tamního obyvatelstva.
V březnu - měsíci knih a čtenářů - s námi besedoval
spisovatel detektivních příběhů ze současnosti i z historie
pan Stanislav Češka.
Duben patřil naší spoluobčance paní Anně Tuhé, která
přišla zavzpomínat na dobu těsně po 2. světové válce, kdy
se spolu se svými rodiči a sourozenci přistěhovala do našeho města.
V květnu nám přišla povyprávět své zážitky z cest po
Jeseníkách paní Miroslava Krčová alias Jesenická Maryška.
Přečetla nám pár úryvků ze své knihy "Miluju Jeseníky".
V červnu s námi besedoval spisovatel pan Jan Vavřík z
Vrbna pod Pradědem. Knihy Kolotoč strachu a Případ Kláry
P jsou výpovědí týrané dívky Kristýny. Inspiraci k napsání
těchto knih získal ze své praxe v dětském domově.

Po prázdninách - v září k nám přĳel (i když ne na kole)
cestovatel pan Marek Sova, který společně se svým otcem
cestoval na kole z Olomouce až do Íránu. Přednáška byla
obohacena o množství fotografií z jejich cesty.
V říjnu to byla byla opět beseda se spisovatelkou tentokrát k nám zavítala paní Eva Tvrdá ze Šilheřovic na
Opavsku. Její tvorba je silně spjata s moravskoslezským
prostředím. Je autorkou detektivních románů z Ostravska
a také historických románů z Hlučínska.
A listopad opět patřil nám již známému panu Michalu
Štěpánkovi, který nám tentokrát povyprávěl o své cestě po
Gruzii. Přednáška byla opět doplněna spoustou fotografií.
Pro velký úspěch těchto akcí knihovna připravuje i na
příští rok besedy se spisovateli, cestovatelské přednášky a
setkání s dalšími zajímavými lidmi. Hned v lednu se můžete
těšit na setkání s paní Annou Tuhou. Společně zavzpomínáme na dobu jejího dětství v poválečných
Albrechticích.
A kdo bude další? Nechte se překvapit.
Do nového roku vám všem přeji jen to hezké a těším se
na společná setkání.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

Město Město Albrechtice můžete sledovat také na Facebooku @mesto.mesto.albrechtice
A na Instagramu @mesto_albrechtice
Na našich účtech naleznete nejčerstvější novinky z dění ve městě!

Zájemci o placenou inzerci a reklamu - tel. 732 547 808, e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz

6

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!
Olej po smažení a další tuky, které vylĳeme do dřezů a
toalet, způsobují ucpávání kanalizace a škody v řádech
desetitisíců. Tuk vylitý do dřezu tvoří hmotu podobnou betonu, ale na rozdíl od betonu je tuková ucpávka pružná a nelze
ji rozbít.
Tuk se usazuje na stěnách přípojek a kanalizačních stok a
na něj se nabalují další nečistoty, jako jsou ubrousky,
hygienické potřeby, hadry a zbytky textilu. To vše vytváří bariéru, která ucpává kanalizaci a může způsobit zpětné zatopení nemovitostí splaškovou vodou z kanalizace. Taktéž
snižuje celkovou průtočnost kanalizace. Tuky a zbytky potravin také podporují život různých živočichů.
Následné problémy s tuky vznikají v čistírně odpadních
vod, neboť tuky negativně ovlivňují složení bakterií, jimiž se
voda čistí, což prodlužuje proces čištění a rovněž v kombinaci
s vláknitými materiály zásadně přispívají k poškozování technologií v čistírně odpadních vod. To vše se následně odráží v
ceně stočného.
Nejen tuky by ale neměly končit v kanalizaci. Splachovat
bychom neměli pevné odpady, ani ty kuchyňské a ani již
zmíněné hygienické potřeby, vlhčené papírové ubrousky či
vláknité materiály. Do dřezu a toalety bychom neměli
splachovat kosmetické přípravky, zbytky léků či hormonálních
látek, které sice nemají přílišný vliv na ucpávání kanalizací,
mění ale vlastnosti a složení vody v čistírnách odpadních vod
a jejich pozůstatky mohou ovlivňovat (a také ovlivňují) ve
vodě žĳící živočichy.
Stanislav Berkovec,
Služby obce Město Albrechtice s.r.o.

Jedlé tuky a oleje můžete nově vhazovat do kontejnerů na oleje
V Městě Albrechticích se objevily nově kontejnery na použité potravinářské oleje. Je možné je najít na ulici Tyršova, vedle kostela u tělocvičny základní školy, na křižovatce ulice
Boženy Němcové (nedaleko hospody Mrazík) a na sběrném
dvoře.
Pod zmiňovanými tuky je možné si vybavit přepálený olej
z pánve nebo „friťáku“ po smažení řízků či jiných smažených
jídel. Víte ale kam po vaření s ním? V malém množství je
možné tuky kompostovat a to tak, že se olej nechá vsáknout
do ubrousku nebo jiného savého materiálu. Nelze tak ale

postupovat při likvidaci velkého množství tohoto druhu
odpadu. Nejlepší způsob, jak olej zlikvidovat, je přelít jej do
plastové láhve a hodit do kontejneru na oleje. Nikdy však nevhazujte naplněné láhve do kontejnerů s plasty.
Olej vhozený do přímo určených kontejnerů se dále
recykluje. Přidává se jako biopalivo do nafty, dále najde využití
i v kosmetickém průmyslu, gumárenství nebo v chemickém
průmyslu.
Petra Hanusová

7

Děti jsou nadšené, vidí smysl. Říká Michaela Kubiszová o fairtrade.
Michaela Kubiszová je nejen učitelkou fyziky a chemie na
místní Základní škole Město Albrechtice. Ale mimo jiné pomohla škole získat titul fairtrade. Naše základka se tak stala
první fairtrade školou v kraji. Učitelka se snaží propagovat
globální vzdělávání. Zábavnou formou ukazuje, že všechno
souvisí se vším. Žáci se tak dozvídají, že klimatické podmínky
ovlivňují obchod, poznávají nebezpečné chemikálie v oděvu
a zároveň se dozvídají, jak proti těmto problémům bojovat.
Hned na začátku nám, prosím, vysvětlete, co tento cizí
pojem znamená?
Fairtrade je obchod založený na partnerství. Je to podpora
férového obchodu. Fairtrade je certifikace zboží, která má za cíl
poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí
globálního jihu, kam spadá Afrika, Asie a Latinská Amerika,
možnost uživit se za důstojných podmínek. Jedná se například
často o kávu a kakao. Výkupní cena musí odpovídat nákladům,
aby zdejší lidé mohli následně žít důstojný život. Fairtrade tedy
bojuje za spravedlivé obchodní podmínky, dodržování lidských a
pracovních práv a taktéž podporuje šetrné chování k životnímu
prostředí.
Jak jste se vlastně vy sama dostala k tématu fairtrade?
Dostalo se to ke mně skrz to, že ještě, když jsem dříve učila
v Rožnově pod Radhoštěm, měla jsem jeden rok předmět výchova ke zdraví. Tam se právě objevilo téma fairtrade a mě to zaujalo. Tak jsem si o tom začala hodně číst. A začala jsem si hledat
témata, která mohu použít ve fyzice a chemii. Těch témat je
opravdu obrovské množství. A tak jsem tenkrát získala titul
fairtrade i pro školu v Rožnově pod Radhoštěm.
Co vše jste museli udělat pro to, aby naše škola získala
titul fairtrade?
Museli jsme nejprve vytvořit řídící skupinu, kde jsem vlastně já
jako vedoucí, musí to být někdo nad 18 let, a pak je v týmu asi 5
dětí. Paní ředitelka měla spoustu dokumentů, které si musela
přečíst a podepsat, že souhlasí s tím, že to tady na škole bude
podporovat a také, že na škole jsou dostupné fairtradové
produkty. Některé školy mají automat. My jsme se rozhodil tak,
že to budeme nabízet na akcích. Dále pak muselo dojít k realizaci
výukových programů globálního rozvojového vzdělávní a dalších
projektů na škole. Rok jsme na tom pracovali, sepsala jsem složku
a vše nafotila. A oni měli nějakou dobu na to zhodnotit, jestli
projdeme. Titul jsme získali, ale každý rok jej musíme obhajovat.
Titul fairtrade mohou získat i jiné organizace než školy?
Fairtrade mohou být i církve, města, nejen školy. Paní starostka říkala, že by se jí líbilo, kdyby právě i naše město získalo
titul fairtrade. V České republice je zatím jen málo měst s titulem,
ale ve světě jich je už opravdu hodně. Tam je nutné zase splnit
určité podmínky. Jinak, co se týká škol, nespadají sem jen
základní školy, ale titul mohou získat mateřské i vysoké školy.
A co to vlastně pro školu znamená mít tento titul?
Díky titulu máme určité benefity, my třeba můžeme být
upřednostněni, když žádáme o nějaký pobyt. Dále pak pracuji
s organizací NaZemi a Fairtrade Česko a Slovensko, díky nimž se
dostáváme k zajímavým dokumentům i aktivitám. Díky všem
aktivitám se dostáváme určitě nad standart běžného základního
vzdělávání. A to děti baví. Zajímá je to.
Fairtrade problematiku zahrnují ke svým tématům i různé
organizace, spolupracujete s nimi?
Ano, spolupracujeme s Fairtrade Česko a Slovensko a
s organizací NaZemi. Inspiraci, co na škole dělat, získávám právě
na Fairtrade Česko a Slovensko. Minulý rok jsme se dokonce
osobně sešli v Brně, kde nás pozvali na konferenci. Tito lidé se
přímo zabývají certifikací fairtrade na výrobcích. V jejich zájmu je
právě konkrétně férový prodeje. Často zvou i do Česka přímo ty
konkrétní obchodníky.
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Nejvíce pak ale spolupracuji s organizací NaZemi. Ta taktéž zahrnuje fairtrade, ale i spoustu dalších podstatných témat. Například klimatické změny. Ty pak jsou s fairtrade obchodem
spojeny tak, že někteří obchodníci kvůli nim nejsou schopní nic
vypěstovat. A pak se od toho odvíjí cena. Organizace fairtrade se
pak právě snaží o to, aby skutečně dostali za vše zaplaceno a
zároveň hlídají, ať výrobky neobsahují pesticidy a není tam
dětská práce. Díky tomu nemusím mluvit pouze o obchodu, ale
jdu i více do hloubky celého problému.
Do jakých zajímavých projektů jste se už s dětmi zapojila?
Například jsme s dětmi natočili dokument o klimatických
změnách. V chemii jsme si vysvětlili, co je to oxid uhličitý. Vysvětlila jsem jim, jak to vše funguje a pak jsme se společně koukli,
kolik se ho na světě vyprodukuje za den, za dva dny a myslím, že
je to hodně bavilo. Zároveň jsme to propojili s angličtinou, jelikož
animace a videa byly v angličtině. Takže jsem se spojila s učitelkami angličtiny, které to přeložily a dětem pustily. Pak přišly do
chemie a vysvětlovaly mi, co ty grafy znamenají. Přišlo mi úžasné,
že ve 14 letech se naučili pracovat s odbornými grafy. Poté jsem
měla možnost se sejít s paní Drábovou. Tak mi děti připravily tři
otázky a já jsem ji oslovila, jestli by ji nevadil krátký rozhovor.
Vrátila jsem se do školy a řekla jsem jim její odpovědí a oni to pak
vložili do toho dokumentu.
Tuším, že to ale není jediná zajímavá věc.
To určitě není. Velkým tématem byly boty. Přišlo se na to, že je
šĳí děti. Standa Komínek, se kterým také spolupracujeme, se tam
vydal jako nákupce bot a tajně vše nafotil a udělal s lidmi
rozhovory. Na základě toho vzešel projekt „Obuj se do toho“. Pak
se přišlo i na to, že v botách jsou různé chemikálie. V chemii jsme
tedy s dětmi řešili, že tam jsou toxiny. Například jsme zjistili, že je
tam chlornan draselný, tak jsme se jím víc zabývali, jaké to
způsobuje nebezpečí. Pak jsme se šesťáky vytiskli obrovskou
mapu světa a každý měl za úkol přinést si svou botu. Tkaničkou
jsme spojovali, odkud je jejich bota. Zjistili jsme, že se většinou
všichni setkáváme v Číně nebo Indii. A i přesto, že se tam objevily
značky jako je Baťa, který byl původně Čech.
Co se týká problematiky bot, zorganizovali jste toho ještě
víc, že ano?
Ano, vyrobili jsme velkou botu, kde se nalepily práce dětí, které dělaly v průběhu tří měsíců. Z boty pak vedla dlouhá tkanička
až na náměstí, odkud se šlo na výstavu. Na výstavě pak byla i paní
z organizace ZeZemě, které nám udělala přednášku. S paní
učitelkou Glötzerovou, která zde učila, jsme pak složily dvě
písničky. Byly do toho zapojené děti od šesté do deváté třídy.
Děti si samy vytvořily i text. Jedna se jmenuje Jsou to lidi jako my
a druhá Žĳeme na světě. Když jsme je zazpívali na fairtrade
konferenci, tak se to hlavním organizátorům tak líbilo, že se i
rozbrečeli.
Takže si myslíte, že to vše má smysl a baví to místní děti?
Děti jsou často nadšené, vidí v tom smysl. Je super, že to nezůstává jen ve škole, ale že díky tomu jezdíme například na
konference. Myslím si, že je to pro děti i osobní rozvoj, i když se
tomu třeba už nebudou na střední škole věnovat. Děti zjistí, že to
vlastně všechno není jenom fajn. Ale začnou nad tím i víc
přemýšlet, začnou často i jinak nakupovat. Já jim pak vysvětlím,
že spoustu věcí seženou už i v Lidlu nebo Kauflandu. Například
fairtrade čokoládu seženou už kolem patnácti korun.

Petra Hanusová

Nízkoprahový klub pro děti a mládež - Slezská diakonie
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na
Albrechticku poskytuje službu pro děti a mládež ve věku 6
– 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou
sociální situací. Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny
v životě těchto dětí a mládeže, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, vytvářet podmínky pro bezpečný prostor, navazování kamarádských vztahů a
předcházet tak rizikovému chování. Službu neposkytujeme
tomu, kdo: Má tělesné nebo smyslové postižení, vyžadující
asistenci a přichází do služby bez osobního asistenta,
nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže
sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou
formou, své potřeby. Cílem NZDM na Albrechticku je pozitivně působit na klienty, kteří se potýkají se svízelnými
situacemi v jednotlivých fázích jejich vývoje. Všechny zásady naší služby vychází z principu nízkoprahovosti, což
znamená maximální dostupnost klientů ke službě: Anonymita, individuální přístup, respekt, bezplatnost, důvěra a
mlčenlivost. Maximální kapacita služby je 50 klientů.
V současné době jsme skoro na stropu naší kapacity (46
klientů). Činnosti, kterými se na klubu zabýváme, jsou: 1.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (volnočasové
aktivity, preventivní programy, pomoc se školou, poradenství, pokec, rozvoj dovedností a návyků, ….). 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod

na úřady, orientace v prostředí, akce pro veřejnost, …).
3. Sociálně terapeutické činnosti (pokec, pomoc v krizi, …).
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí (formuláře, psaní
životopisů, práce s osobami blízkými, úřední listiny, komunikace s úřady, …). Na službě každoročně působí také
mezinárodní dobrovolník ze zahraničí. Od roku 2013 jsme
v naší službě přivítali celkem pět těchto dobrovolníků, a to
ze zemí Francie, Ukrajina, Maďarsko, Německo a naposledy z Ruska. V následujícím roce se prozatím ještě
neví, zdali přivítáme dalšího. Otevírací doba služby v Městě
Albrechticích je každou středu a čtvrtek od 12.30 do 18.00.
V pátek je služba otevřena od 12.30 do 16.30, ale pouze
v rámci individuální domluvy. Pondělí a úterý pracovníci
dojíždí do okolních obcí Jindřichov, Vysoká a Holčovice.
Podrobnější informace se dozvíte na stránkách
www.slezskadiakonie.cz, facebookovém profilu: Nízkoprahový klub či osobně na adrese Lázeňská 119/2,
Město Albrechtice.
Děkujeme vedení Města Albrechtic za poskytnutou finanční podporu naší služby.
Bc. Jan Šperl

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
Posláním naší organizace je pomáhat osobám se
zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a podporu, poradit,
zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně a smysluplně
vyplnit svůj volný čas. Jednou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASISTENCE. Jedná se o terénní sociální
službu, kdy osobní asistentky dochází do domácností
klientů a tam jim pomáhají s činnostmi, které již nejsou - s
ohledem na svůj věk a zdravotní stav, schopni sami
zvládat. Jedná se například o pomoc s oblékáním, osobní
hygienou, přípravou stravy, zajištění nákupu a běžného
úklidu
domácnosti.
Kromě
těchto
základních
sebeobslužných činností plní osobní asistentky také roli
blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít
někoho, kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu, je důležité
zejména u osob upoutaných na lůžko. Od naší osobní asistentky pro vás máme tip, jak jeden takový nevšední
zážitek vytvořit.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY - PRACOVIŠTĚ KRNOV, MORAVSKÁ
2, 794 01 KRNOV
Úterý 8.30 – 12.00, 13.00 – 15.30
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.p.s.
Detašované pracoviště Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21,
792 01 Bruntál
Telefon: 554 718 068
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz
Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice
Pavlína Prosová, osobní asistentka

BALDACHÝN – vstup do jiného světa
Mít nad sebou baldachýn je krásný a nevšední pocit.
Člověk se najednou ocitne v úplně jiném světě. Pokud lidé
tráví veškerý čas na lůžku je takováto změna osvěžující.
Jeho výroba je přitom tak jednoduchá! Imobilní lidé mají
většinou polohovací lůžka, která mají v horní části nad
hlavou rameno. Na něm je uchycen triangl, který slouží
jako podpora při vstávání a polohování. Nám tento triangl
poslouží k uchycení šátků, dek, prostěradel či jiných textilií,
díky kterým vznikne právě baldachýn. Pro zpestření se dá
šátky různě pohybovat, pustit podmanivou hudbu či
prostor provonět aromalampou. Život tak rychle letí a některé okamžiky zůstávají … přejeme, ať těch zážitků zůstává co nejvíce.
Bližší informace o organizaci a nabízených službách získáte na našich webových stránkách www.czp-msk.cz,
telefonicky či osobně na pracovišti.
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Zprávy z Hynčic
V Hynčicích byl založen spolek Pro Hynčice
V Hynčicích občané založili spolek s názvem „Pro
Hynčice z.s.“. Jeho hlavní náplní je zajišťování a pořádání
zájmových a rekreačních sportovních, společenských a
kulturních akcí, pořádání aktivit zaměřených na děti a
mládež v Hynčicích, podpora a propagace aktivit na
podporu turistického a cestovního ruchu v obci a okolí a
dále pak například i zlepšení komunikace mezi zastupitelstvem a občany obce. Spolek Pro Hynčice si klade za
cíl zkvalitnit život v Hynčicích.

Spolek stále přibírá nové zájemce o členství. Stačí vyplnit přihlášku, která je zveřejněna na FB stránkách spolku
Pro Hynčice z.s. a odeslat ji na email: hyncice@seznam.cz
nebo poštou na adresu: Ing. Petr Škrob Hynčice 184,
793 95 Město Albrechtice. Zájemci pak následně do konce
tohoto roku zaplatí členský poplatek 200 Kč. Více
informací o činnosti spolku se dozvíte právě na
Facebooku.
Veronika Benešová

Důchodci z Hynčic si užili Mezinárodní den seniorů
Letošní Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října oslavilo několik z nás zcela nečekaně zajímavě, díky
aktivitě naší členky Marušky Lovásové a paní Jitky
Musilové, která je členkou Krajské rady seniorů v Ostravě. Senioři se každoročně scházejí v některém z měst,
aby si předali zkušenosti ze svých klubů a ti nejaktivnější
jsou vyhodnoceny. Pro letošní rok bylo vybráno město
Bohumín, které bylo také vyhodnoceno jako nejpřívětivější
město k důchodcům
Součástí setkání je i návštěva různých pamětihodností v
místě, kde se setkání koná. Naše skupina přĳela do
Chotěbuze, kde se nachází zajímavý archeopark.
Návštěvníci byli seznámeni s osídlením tohoto místa v
době pravěké, později v období slovanského osídlení.
Mohli jsme tak nahlédnout do každodenního života našich
předků. Po vydatném obědě jsme odjeli do Bohumína do
hotelu Pod zeleným dubem, kde se ve velmi krásném sále
konalo setkání. Že se senioři dokáží odvázat ukázaly
tanečnice z Bolatic, Petřkovic a Bruntálu, protože tanec a
pohyb není omezen věkem. Pak vystoupily děti z místní
mateřské školky. Opravdovým zážitkem pak bylo vystoupení taneční skupiny Radost z Bohumína, kteří jsou mistry
republiky. Na závěr nám zazpívaly a zahrály lidovky děti z
místní hudební školy z Bohumína.
Během jednotlivých vystoupení byly vyhodnoceny dva
kluby seniorů - z Ostravy a Karviné, každý z nich seznámil
přítomné se svými aktivitami. Odcházeli jsme ze setkání
plní zážitků a nápadů.
Důchodci z Hynčic
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TJ Město Albrechtice - Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“
Turisti "Albrechtického puchýře" nezahálejí, a již na "Došlapné" 26. října 2019 připravili plán činnosti na rok 2020, který
předkládají albrechtické veřejnosti k nahlédnutí a zároveň zvou další zájemce o "Kroky za zdravím, poznáním a přátelstvím", aby se připojili a vyšlápli si s námi na některou zajímavou trasu. Věřte, že procházka krásnou přírodou, je tou
nejlepší léčitelkou bez léků.
Za výbor "Albrechtického puchýře" Ing. J. Jiřík

Plán turis�ckých akcí na rok 2020
Poř. č.: Měsíc-datum:

1/Leden:

1.1.

Název akce:

Počet km: Účast T:

Novoroční výšlap chata Anna-rozhledna

C: Doprava:

8 km

xxx

2/ Březen: 21.3. Kulturní areál Vítkovice

7 km

BUS

3/ Duben:

10 km

BUS

„7“-„13“-„25“

xxx

4. 4. Horní Lipová-Lesní bar

4/ Duben: 25.4. Albrech�cká „25“
5/ Květen: 16.5. Kaplička-Truv. mše-Kříž. cesta-Pout.h.

9 km

xxx

6/ Květen:

9 km

BUS

7/ Červen: 13.6. Biskupská kupa – Pokrzywna

8 km

BUS

8/ Červen: 27.6. Pochod Petra Šolce

14 km

BUS

9/ Červenec: 18.7. Hradec n. M.-Lovecká st. –Žimrovice

12 km

BUS

10/ Srpen: 8.8.

Ramzová -Keprník-Vřes. stud.-Č.H.sedlo

13 km

BUS

11/ Srpen: 22.8. Zlatý štok - Zlatý Důl - Tři lípy - Bílá Voda

11 km

BUS

12/ Září:

5.9.

6+11km

BUS

13/ Září:

19.9. Skřítek – Žďárský potok – Janovice

12 km

BUS

14/ Říjen: 10.10. Jeseník – Křížový vrch-Čertovy kameny

10 km

BUS

15/ Říjen: 24.10. Došlap.-Mrazík. M. Al-ce – MTO-Trasy

10 km

xxx

30.5. Rejvíz – otevírání studánek

Jelení –Bellama-Valná hromada

Poznámka:
Tučně vy�štěné výšlapy jsou již tradiční - každý rok.
Osobní výšlapy: Prčice - Osoblažské pochody –Zlatohorské pochody - Úseky
MTO a další příležitostné trasy podle osobní volby skupin.
Úkoly:

Kontrolní dny MTO – 1x za 2-3 měsíce – hlídky.
Příprava okruhů MTO na „Albrech�ckou 25“.
Vedení turistického oddílu
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Pohádková stezka je díky Lesům ČR opět jako nová
Za pouhé tři roky si
stezka získala díky své
neotřelé
koncepci
řady obdivovatelů a
renomé pravé zábavy
pro rodiny s dětmi,
školní výlety i zkušené
turisty. Čas však běží
dál a co bylo jednou
nové vyžaduje péči a
pravidelnou údržbu.
Po třech letech od
otevření
přistoupily
Lesy ČR, Lesní správa Město Albrechtice k nezbytné
údržbě této stezky. Všechny práce provedl mistr řemesla
truhlářského pan Jan Vojkůvka z Linhartov, který si poradil
nejen s očištěním herních prvků a jejich nátěrem, ale řešil i
různé technické detaily na houpacím jelenovi, srneček
dostal nové parůžky a trpaslíci prokoukli novými barvič-

kami. Je opraveno dřevěné zábradlí, schody k bludičkové
víle. Hejkal už se nemusí bát o svoji hlásnou troubu, která
je nově zpevněna objímkou. Na sportovním palouku u
Křemílka je řada změn. Nadživotní houby pan truhlář
umně opracoval a obnovil nátěry, lana jsou vyměněna a
zpevněna stejně jako atrakce s obří lžičkou a vajíčkem.
Přírodní houpačka byla vyměněna za certifikovanou značku. Krtečkova studánka, která je vyhlášeným cílem výprav,
se dočkala nátěru, opravy střechy a nového džberu pro
vodní hrátky.
Dík patří i panu oborníkovi, který zajistil vyčištění celé
stezky včetně posekání trávy a buřeně. Rekonstrukce celé
pohádkové stezky přišla LČR na 42.207 Kč.
Letošní letní turistická sezóna již končí, ale všechny
zájemce o příjemnou procházku S pohádkou za krtečkovou studánkou zveme do Města Albrechtic na příští rok.
Ivan Roller

S panem Svobodou o oblíbeném svodu koní
Kdo by neznal už tradiční svod koní a pana Antonína
Svobodu staršího? Vždyť je to jedna z nejnavštěvovanějších akcí v Městě Albrechticích a pan Svoboda je
vyhlášený kovář koní a zároveň hlavní organizátor této již
tradiční akce.
„Ten nápad vznikl asi tak před deseti lety, přišel s tím
můj kamarád Marian Petroš,“ říká na začátku pan Svoboda,
když popisuje začátky dnes už slavného svodu koní. „Začínali jsme na Burkvíze, přišlo asi deset nebo patnáct lidí,
pak to šlo do Slezských Rudoltic, do Spálené a pak už jsme
to postupně začali dělat ve velkém,“ komentuje začátky
organizování.
Letos v říjnu to byl už dokonce desátý ročník, který pan
Svoboda s partou kamarádů a poprvé i za pomoci města
Město Albrechtice zorganizoval. „Musím poděkovat i paní
starostce, půjčili mi stany i ohřívače, bylo to super,“ dodal
hlavní organizátor. A to ne jeden z návštěvníků měl obavy,
jak akce dopadne kvůli deštivému počasí. „Musím říct, že
to byl úplně první ročník, kdy nám pršelo, ale i tak to bylo
úplně špicové,“ říká s potěšením. Dodal, že minulý rok ve
Spálené bylo krásné počasí a přišlo asi 400 návštěvníků.
V Městě Albrechticích jich však nebylo o nic méně, i přes
nepřízeň počasí. Svědčí o tom i fakt, že volná místa na zaparkování u rybníka Celňák hledali návštěvníci jen stěží.
„Tentokrát jsme měli 18 koní, ve Spálené jsme loni měli
24 koní, míváme koně až z Červené Vody, z Mikulovic,

ze Supíkovic, kluci přĳíždí zdaleka,“ popisuje Antonín Svoboda. A není to jen o samotném svodu a těžké práci, ale i
o zábavě. Každý rok je událost obohacena o hudbu.
V Městě Albrechticích měl pan Svoboda pozvaného kamaráda, který brnkal na kytaru a zpříjemňoval atmosféru známými písněmi. „Ve Slezských Rudolticích jsme na svodu
měli dokonce už i Katku a dědka Kubačákovce ze Šlágru,“
vypráví kovář.
Svod koní se už všeobecně bere jako show, kde lidé
mohou poznat blíže práci v lese a nejde o to, který kůň je
lepší či horší. „Já ty kluky všechny znám, tak o tom můžu
těm lidem povykládat, čím kluci jsou a proč šli do lesa,“
sděluje pan Svoboda. Samotná organizace mu většinou
zabere tak dva měsíce, kdy musí zajistit pronájem pozemku, zorganizovat stánky. „Tentokrát mi pomohli i kluci
ze sběrného dvora, kteří postavili stany a vše i odvezli,“ říká
k organizaci. A když přĳde řeč na další ročník, říká, že tento
měl být výroční a poslední. Nakonec však Antonín Svoboda prozrazuje, že ve Slezských Rudolticích na přání pana
starosty nejspíše bude i jedenáctý ročník. Takže to vypadá,
že jedenáctý ročník nemine ani naše město, pokud se vše
zadaří a stále pracovitý kovář se bude těšit pevnému
zdraví.
Petra Hanusová

Strašidelný večer v zámeckém parku opět nezklamal
Příšery, bubáci, čarodějnice i nejrůznější kostlivci
procházející se po Městě Albrechticích. To byl Strašidelný
večer! Všechny děti i dospělí, kteří se rádi bojí se v pátek
25. října sešli v zámeckém parku Město Albrechtice –
Hynčice. Akce byla zahájena na náměstí ČSA ve Městě
Albrechticích, kde si děti mohly vyrobit svůj lampion na
průvod. Ten vyšel právě z náměstí do zámeckého parku.
Zde byl připraven bohatý program a strašidelné občerstvení. Návštěvníky akce nejprve přivítala starostka města
Jana Murová, která předala slovo jedné z hlavních
organizátorek akce Aleně Křištofové z ČSOP. Poté přišel na
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řadu zmatený kat se svým veselým vystoupením. Zájemci
si v průběhu večera mohli také vyzkoušet ukovat vlastní
hřebíček. A až se úplně setmělo a celý park osvětlily zapálené svíčky, přišla na řadu strašidelná stezka odvahy, kde
se plnily nejrůznější úkoly. Děti si tak naplno užily
strašidelné odpoledne na poslední akci pořádané letos
v zámeckém parku.
Petra Hanusová

TJ Tatran Město Albrechtice z.s. - šachový oddíl informuje
Dlouholetý trenér našeho šachového oddílu Ing. Karel
Handlíř si 4. 11. 2019 v celostátní soutěži „Díky trenére
2019“ v konkurenci více jak 700 trenérů mládeže všech
sportovních odvětví z celé České republiky vybojoval
krásné čtvrté místo. Do soutěže byl nominován
mládežnickým šachovým oddílem TJ Lokomotiva Krnov,
kde také trénuje. Blahopřejeme Karlu Handlířovi k tomuto
velkému úspěchu. Podrobnosti k průběhu soutěže a konečné výsledky je možné shlédnout na internetové adrese:
www.dikytrenere.cz.
Ing. Zdeněk Veselý,
předseda TJ Tatran

Karatisté se zúčastnili Mistrovství Evropy v tradičním karate

Dne 9. listopadu 2019 v brzkých hodinách se naše děti
z TJ Město Albrechtice odd. karate vydaly na cestu do Brna.
Kde se konalo Mistrovství Evropy v tradičním karate WTKF
– dospělých. Děti bedlivě pozorovaly, jak vypadá karate
v podání profesionálů a nabíraly inspiraci. Během dne si
zacvičily i v centru Brna, kde měly své obdivovatele
a diváky.
Náš den D nastal 10. listopadu. Od osmi hodin ráno
přĳížděly do haly davy závodníků z různých států. Celkem
zde bylo 1200 závodníků startujících pod dozorem zástupců World Budo Karate Association. Závodníci byli rozděleni podle pohlaví a věku. Za TJ Město Albrechtice
soutěžili: Karolína Janešíková, Michal Janešík, Jakub
Loskot, Tereza Kubiszová, Tereza Mrkvová, Ben Petersi,
Kevin Horák, Adam Sčensný, Alexandra Pietrasová,
Dimitris Pietras, Nikolas Pietras.

Zúčastnili se reprezentanti z Polska, Ukrajiny, Ruska,
Litvy, Německa, Rakouska, USA, Argentiny, Moldávie,
Izraele, Slovinska, Uzbekistánu a samozřejmě z České
republiky.
I když jsme si z mistrovství nedovezli žádnou medaili,
pro děti to byl neopakovatelný zážitek ve skvělé atmosféře
a může to nastartovat či zvýšit jejich chuť závodit, a ještě
více zvýšit jejich zájem o tradiční karate.
Závodníkům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů!
Děkuji za pomoc při organizaci paní Janešíkové a taktéž TJ
Město Albrechtice. Na závěr oznamujeme, že náš klub finančně podporuje Město Albrechtice!
Janusz Łydka,
trenér
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Nejen pro diváky kabelové televize
V těchto dnech se v televizních programech celoplošných stanic objevují pořady, které informují o
ukončení pozemního vysílání v normě DVB-T a jeho nahrazení normou DVB-T2 HEVC. Tím, že v naší republice
přĳímá 60 % domácností televizní signál pomocí pozemního vysílání, je to hodně velký technický zásah pro
miliony uživatelů. V naší republice se přikročilo k
postupnému vypínání pozemních vysílačů, což rozhodně
není moc šťastné řešení. Vysílače v Praze postupně vypnou
tři multiplexy v termínu od 27. listopadu 2019 do 8. ledna
2020. Naše vysílače z Ostravy a Pradědu budou vypínány v
termínech od 30. dubna do 8. června 2020. Nemůžeme
však říci, že se jedná o novinku, poněvadž přechodové vysílání v normě DVB-T2 HEVC u nás probíhá zkušebně už tři
roky.

V maloobchodní síti se již čtyři roky prodávají televizory
vybaveny tunerem připraveným na DVB-T2 HEVC.
V naší kabelovce budeme vysílat i po tomto datu všechny placené programy a také pár veřejnoprávních programů ve staré normě, což bude pouze část programové
nabídky (nebudete potřebovat nové televizory). Ten, kdo
bude chtít sledovat celou programovou nabídku kabelové
televize, bude potřebovat televizi vybavenou na příjem
DVB-T2 HEVC nebo Set-Top-Box. Je samozřejmé, že po
30. dubnu 2020, kdy se vypne staré pozemní vysílání, budeme muset udělat úpravu na hlavní stanici kabelové
televize a změnit frekvence námi vysílaných programů.
Bc. Vladislav Hlaváček

Výsledky ankety o atletickém hřišti
Po zářĳovém zastupitelstvu, na kterém se zastupitelé
neshodli ve svých představách o atletickém hřišti, které by
mohlo vyrůst v budoucnu v Městě Albrechticích, byla na
webových stránkách města zveřejněna anketa, aby si
jednotliví zastupitelé města mohli udělat představu o tom,
jaké hřiště by chtěli samotní občané. A zároveň také proto,
aby občané věděli, že se o atletickém hřišti jedná. Na anketní otázky odpovědělo celkem 259 občanů.
Z ankety vyplynulo, že 68,3 % lidí by atletické hřiště
v Městě Albrechticích přivítalo. Větší polovina respondentů by také chtěla, aby u hřiště bylo parkoviště,
sociální zařízení, šatny, dětské hřiště s průlezkami,

workoutové hřiště a sezení pro diváky. Dle odpovědí by
hřiště mělo mít vnitřní plochu oválu travnatou a také
nejméně čtyři běžecké dráhy, multifunkční plochu na
volejbal, basketbal, tenis a vybíjenou, a inline dráhu.
Jediné, co občané našeho města dle ankety nepovažují
za nezbytné je skatepark a plocha na minikopanou.
Necháme se tedy překvapit k jaké variantě se zastupitelé v budoucnu přikloní a zda stavbu atletického hřiště
vůbec prosadí. Atletický stadion by měl být z velké části
financován z podpory Moravskoslezského kraje a z části z
rozpočtu města.
Jana Libová

Pozvánka na ples města
V pátek 24. ledna 2020 se můžete těšit na Reprezentační
ples města Město Albrechtice. Začátek plesu je od 20
hodin v tělocvičně Základní školy Město Albrechtice.
K tanci a poslechu bude hrát skupina BT NOVA. Těšit se
můžete na strhující ohnivou a světelnou show skupiny

Ilumia. Nebude chybět ani bohatá tombola. Vstupenky budou k zakoupení na Městském úřadě Město Albrechtice za
290 korun.
Petra Hanusová

Originální oslava v městských lesích
Originální oslavu narozenin uspořádala paní Libuše
Lukáčová z Opavy v lesích města Město Albrechtice.
Se svými přáteli nakoupili a zalesnili 750 kusů sazenic.
Z toho 650 kusů buku lesního a 100 kusů třešně ptačí. Zalesnění provedli v porostu 16C4 a 16C5, který byl
po kalamitě v letošním a loňském roce zaset břízou bradavičnatou v rámci akce Zachraňme lesy pořádané
městem Město Albrechtice ve spolupráci s Hnutím Duha.

Svojí prací tak na celé ploše 2,5 hektarů doplnili o klimaxovou dřevinu buk a zajistili dostatečnou druhovou pestrost pro dobrý vývoj a stabilitu následného porostu.
Za příspěvek k odstranění následků kalamity děkujeme.
Jana Murová

Hudební odpoledne
Malou tělocvičnu Základní školy rozezněla v neděli
20. října barokní, romantická i známá filmová hudba. Petr
Mašlaň a Daniel Jun zahráli na klavír a violoncello skladby
od autorů jako je J. S. Bach, F. Mendelssohn, Ennio
Morricone, ale například i známou píseň z filmu Harry
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Potter od hudebního skladatele J. Williamse. Návštěvníci
se tak mohli zaposlouchat do písní různých žánrů a užít si
tak nevážně vážné „Hudební odpoledne“.
Petra Hanusová

Setkání jubilantů
Ve čtvrtek 24. října proběhlo v malé tělocvičně Základní
školy Město Albrechtice setkání jubilantů pořádané matrikou Městského úřadu Město Albrechtice a Sborem pro
občanské záležitosti při MěÚ. Už před 16 hodinou
odpoledne se začali do tělocvičny scházet pozvaní jubilanti. Nakonec jich do tělocvičny dorazilo 35 ze 148 pozvaných. Na místě zazpívaly nejen děti z Mateřské školy
Město Albrechtice, ale později i pan Zdeněk Břicháček se
zpěvačkou Žanetou Juříkovou. Připraveno bylo i občerstvení a kytička pro všechny pozvané. Jubilanti tak
společně oslavili svá významná životní jubilea a za doprovodu hudby prožili příjemné čtvrteční odpoledne.
Petra Hanusová

Město Albrechtice - Komprachtice
V pátek 8. 11. 2019 se zúčastnilo 37 (3 volná místa!) přihlášených občanů našeho města oslav 15. výročí spolupráce s městem Komprachtice. Po vřelém přĳetí v hotelu
Atlantis přednesl hodnotící zprávu předseda spolku
Partner Jan Przywara. Starosta Komprachtic Leonard
Pietruszka ve svém projevu poděkoval občanům Města
Albrechtic i Komprachtic za dosavadní spolupráci a vyjádřil
přesvědčení o pokračování vzájemných vztahů. Od 16. 4.
2004, kdy byla podepsána deklarace o spolupráci u
hejtmana
Moravskoslezského
kraje
vedoucími
představiteli obou měst, bylo uskutečněno mnoho
společných akcí a navázáno mnoho osobních přátelství. Po
projevech a slavnostní večeři následovala neformální
zábava s hudebním doprovodem.
Jako nedůstojné považuji neúčast starostky, místostarosty či zastupitelů našeho města na této významné akci.
Mgr. Jiří Kropáč

Loučení s létem v Biskupicích
Poněkud netradičně pojali svátek svatého Václava a české státnosti 28. září obyvatelé osady Biskupice, místní části
Města Albrechtic. Dohodli se, že tento den oslaví společně
a pojmou jej jako loučení s létem. A protože by se všichni
jen těžko vešli do některého z biskupických domů nebo
chat, sešli se v příjemném prostředí myslivecké chaty Anny
pod Pěnkavčím vrchem. Dětí i dospělých z celých Biskupic
se tady sešlo přes třicet, a kromě bohatého občerstvení
z domácí kuchyně – kančího guláše, vydatné zelňačky, ale
i sladkostí v podobě koláčů nebo dortíků, nechyběla ani
bohatá tombola, v níž vyhrával úplně každý. Přítomní mezi
sebou spontánně zvolili i neoficiálního „starostu“, jímž se
stal místní doyen a zároveň také nejstarší z obyvatel osady
Biskupice – pan Jan Kožiál. Jen málokde je tak bohatý a
pestrý komunitní život jako právě v Biskupicích, kde se
všechny významné životní události slaví společně. Lidé
v tomto údolí, kam dosud jen stěží dosáhne telefonní
signál a o zavedení internetu si většina zdejších obyvatel a
chatařů může nechat jenom zdát, jsou zvyklí si vzájemně
pomáhat, kdykoliv je to třeba. Prvním biskupickým „Loučením s létem“ byla založena nová tradice a všichni jsou
pevně přesvědčení, že po letošním úspěchu vydrží ještě
mnoho dalších let.
Text a foto: Bohdana Rywiková
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Berušky z mateřské školky
Blíží se konec roku a náš pěvecký sbor Berušky má napilno.
Učíme se stále nové písničky, nejen klasické, ale i lidové a
moderní. V listopadu jsme vystupovali s pásmem lidových písní
místním jubilantům a důchodcům. Nově jsme vystupovali v obci
Vysoká na pozvání paní starostky.
A co nás ještě čeká do konce roku 2019? Vánoční vystoupení
v Hynčicích, poté jsme vystoupili na Vánočním jarmarku v Městě
Albrechticích. Tradičně jsme pozváni klubem důchodců na jejich
vánoční posezení a na vánoční posezení se seniory.
Chtěla bych tímto poděkovat všem našim „beruškám“ za
perfektní vystoupení a také jejich rodičům za ochotu a vstřícnost.
Vánoční nálada do domu se vkrádá,
štěstí a lásku do srdcí nám vkládá.
Ať Vás vždy provází na každém kroku,
přes krásné Vánoce i během roku.
Přejí zaměstnanci a děti mateřské školy v Městě Albrechticích.

Podzimní hrátky
Slunce se příjemně usmívalo na krásně a pestře zbarvenou
přírodu. Vítr všem čechral vlasy a tak jsme se společně vydali
objevovat kouzlo podzimu, který nám umožnil prožít netradiční
hrátky v přírodě.
Pěkné teplé počasí nás provázelo a vybízelo k delším vycházkám k lesu, na pole, k rybníku, do parku a v neposlední řadě na
školní zahradu. Sběrem různorodých podzimních plodů jsme si
obohatili svou tvůrčí nápaditost a fantazii nejen ve svých hrách,
ale také při ranním cvičení i hudebním doprovodu známých
písní.
Vítr „ Škudivítr “ postupem času nabíral na síle, jeho větrné
kousky vynášely do vzduchu zbarvené listí a v neposlední řadě
i našeho barevného draka. S ním jsme se dosti naběhali, než
jsme jej dostali na oblohu, aby svým vlajícím ocasem všem
dokazoval do jaké výšky vystoupal a kdo je pánem mezi mraky.
Provoněný vzduch a zahrada plná listí všech možných
odstínů od zelené až po červenou nás velice lákala. Víte, proč
jsou na stromech červené listy? To proto, že se stydí. Držet listí
v ruce, zároveň si k němu přivonět, vnímat jeho šustění a vůni to je podzim.
Pěknou tečkou za podzimem bylo vytváření ze všech
dostupných přírodnin. Ve spolupráci s rodiči našich dětí jsme
nápaditými výrobky vyzdobili a zkrášlili interiéry dětské šatny i
prostory mateřské školy.
Tímto se s tebou loučíme: „ Kam kráčíš, podzime…. “
Za třídu „Motýlci“ p. uč. Lea a Mirka
foto: Leona Tuhá

Les
V lese je krásně, jehličí voní…, tak začíná písnička, kterou si
zpívají děti v Beruškách. Malý kousek lesa jsme si donesli i my
do MŠ a aby stromečky – smrčky nebyly smutné, s dětmi jsme
si vyrobili lesík. Poděkování patří rodičům, kteří si udělali čas na
procházku lesem a donesli nám přírodniny (kůru ze stromů,
mech, šišky, kameny, větvičky listnatých i jehličnatých stromů,
plody podzimu, atd.)
V lesíku číhá medvěd, liška, vykukují veverky, zvědaví zajíci,
houkají sovy, leze ježek a také malí pavoučci, myšky a ostatní
drobní živočichové, kteří jsou v lese jako doma.
Děti lesík vytvářely postupně, malovaly, vykreslovaly, stříhaly,
lepily a z výsledku se radují. A teď už budeme čekat na zimu,
která dá lesíku sněhovou peřinu.

Ala a Peťa
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Tvoření z dýní
Podzimní středeční odpoledne 22. října bylo příjemně
nabité dobrou náladou z kreativního tvoření. Rodiče i děti
vydlabávali dýně a vytvářeli z nich zajímavé svítilny, které
teprve po zažehnutí svíčky daly vyniknout obrysům koček,
čarodějnic a strašidelných duchů. S vyřezáním drobných
detailů všem ochotně pomáhal náš pan školník René
Chmelař, který je znám jako šikovný řezbář ovocných a
zeleninových dekorací. Během celého odpoledne se
podával čaj, káva a moučníky upečené ochotnými rodiči a
paní Monikou Chmelařovou.
Dýňové vyřezávání pokračovalo i v pátek na náměstí. V
dílničkách si děti mohly ozdobit dýně podzimními plody
nebo si vyřezat různá strašidla. A nejen to. Vyrobit si
halloweenské dekorace v podobě nafouknutých balónků,
netopýrů a papírových duchů byla hračka. Velkou zábavou
byly soutěže, které si připravily paní vychovatelky.
Z náměstí pak odcházel průvod strašidelných masek do
zámeckého parku Město Albrechtice– Hynčice, kde na
všechny bubáky a strašidla čekala pojízdná katovna a
zábavný večer.
Foto Jan Handlíř, text Zdenka Závodná

II. ročník závodu v orientačním běhu
Ve středu 16. října se v parku Boženy Němcové
uskutečnil již druhý ročník závodu v orientačním běhu.
Letos se akce zúčastnilo 31 dvojic, které tentokrát musely
bojovat nejen s náročnou tratí v délce přes čtyři kilometry,
ale i s moderní technikou. Každé dvojici byla přidělena GPS
s nahranými souřadnicemi. Pomocí těchto souřadnic musely dvojice nalézt body, po kterých se dostaly až do cíle.
Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích, a to 6. - 7. ročník
(dívky, chlapci) a 8. - 9. ročník (dívky, chlapci). V kategorii
mladších dívek se nejlépe s tratí vypořádala dvojice Niki
Michailidisová – Gaia Ramacciotti (obě z 6. A) a z chlapců
Matěj Vyležík (6. A) – Daniel Živčák (6. B). Starší kategorii

mezi dívkami ovládla Agáta Baronová (9. B) s Karmelou
Hoškovou (7. B) a v kategorii starších chlapců skončili na
stupni nejvyšším Jan Mlčoušek s Petrem Kodrlou (oba z 9.
B.), kteří se stali i absolutními vítězi s nejlepším časem.
Všem běžcům patří velká pochvala a doufáme, že se i příští
rok sejdeme v tak hojném počtu. Na závěr děkujeme všem
pořadatelům a také sponzorům, kterými byla Kofola a. s. a
Havlík Opal, spol s. r. o.
Lubomír Grček

Prvňáčci mají nové kamarády
Co víc patří k podzimu než pouštění draků? A právě při
výrobě draků se poprvé setkali naši prvňáčci s žáky 6. B
třídy. Společně v hodině výtvarné výchovy podle pokynů
paní učitelky stříhali, lepili a kreslili malé papírové draky,
které potom pouštěli na dlouhé školní chodbě. Za pár dnů
se chlapci a děvčata setkali opět na travnaté louce u školy
a za nádherného slunečného počasí se k modrým oblakům
vznesli opravdoví velcí papíroví draci. Prvňáčci byli rádi, že

jim šesťáci pomohli, aby jejich draci létali co nejvýše. Tyto
společně strávené chvíle vznikly díky projektu „Musíme si
pomáhat“, který nám umožní zorganizovat i další podobné
akce.
Pavlína Kostelníková

Žáci základní školy vyhráli 2. místo v soutěži Astro Pi Hackathon
Astro Pi Hackathon je celorepubliková soutěž
organizovaná agenturou pro vesmírné vzdělávání v ČR ESERO, pracující pod záštitou Evropské vesmírné
organizace ESA .
V pátek 18. října se rozjel náš tým ve složení Jan Kubisz
z 5. B, Patrik Tomaštík z 8. A, Jakub Herman z 8. A, Jiří Vyslucha z 8. A, Tereza Kubiszová z 8. B a Ludvík Remešek z 8.
B do Brna. Naším úkolem bylo vymyslet a obhájit vlastní
experiment, který bude posléze naprogramován a
proveden na Mezinárodní vesmírné stanici ISS.
Mohli jsme si zvolit ze dvou misí: Život ve vesmíru (počítač Astro Pi je umístěn uvnitř stanice Columbus a detekuje vnitřní prostředí stanice) nebo Život na Zemi (počítač
tentokrát směřuje svou kameru skrz okýnko na naši
planetu). My jsme si zvolili Život na Zemi.

Zabývali jsme se fotosyntézou- jak ji ovlivňují lidé
kácením deštných pralesů, jaký vliv má tání sněhu či posun
pouští. Museli jsme připravit odbornou prezentaci a potom vytvořit program, který by prováděl pokusy na Mezinárodní vesmírné stanici. Pilně jsme pracovali celých devět
hodin a pak experiment předvedli před porotou složenou
z odborníků. Porota nám dávala záludné otázky, na které
jsme správně odpovídali. Svým výkonem jsme vybojovali
2. místo v Národním kole České republiky Astro Pi
Hackhathon. Celí šťastní jsme se vrátili domů.
Foto a text Michaela Kubiszová
http://www.czechspaceyear.com/probehle-akce/astro-pi-brno/
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Nezanedbávejte kontrolu, revizi a čištění komínů
Začala topná sezóna a s ní číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně
udržovaných komínech. Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba
komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou
snadno způsobit velké nepříjemnosti. Nezapomínejme proto na
pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně tak jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!
Od počátku roku ke konci měsíce září evidují hasiči na okrese
Bruntál 14 požárů komínových těles. Majitelé, kteří neprokázali
hasičům kontrolu a čištění spalinové cesty, byli pokutováni v přestupkovém řízení a do provedení revize spalinové cesty odbornou osobou (revizním technikem komínů), jim bylo zakázáno
komín užívat.
Povinnosti při údržbě spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena
a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od
všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a
k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím
otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň
B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů
spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Seznam
kominíků můžete nalézt např. na webových stránkách
Společenstva kominíků ČR.

•
•
•
•

při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky,
že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o
provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba,
která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. Seznam revizních techniků můžete rovněž nalézt
např. na webových stránkách Společenstva kominíků ČR.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Zejména z důvodu řešení problémů s vyskytujícími se tzv.
„falešnými kominíky“, tj. aby se předešlo situacím, kdy lidé
„naletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá
oprávnění, byla vytvořena databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální
ředitelství HZS ČR. Tam si nyní může každý ověřit, zda technik,
kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu
a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve
spalinové cestě.

Text: HZS MSK, ÚO Bruntál, pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
Tabulka lhůt pro čištění a kontroly spalinových cest podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
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Ze vzpomínek
Začnu
citátem
z jedné knihy: „Staré
vzpomínky jsou vždy
obaleny
kouzlem
mládí,
zbavené
nánosu zlého a ošklivého. Zůstávají čisté,
ideální.“
I vám, čtenářům,
se může zdát, že
události a místa v našem městě popisuji
zkrášleně. Snažím se,
aby tomu tak nebylo.
Nechci ale vzpomínat
na staré, oprýskané
domy, před kterými
stávaly nádoby s popelem a různé harampádí,
kde
se
nepořádek uklízel nepravidelně a bez dnes
už samozřejmé techniky. Pohled do dvorů některých
zemědělských usedlostí byl neutěšený. Hnojiště uprostřed, volně
pobíhající domácí zvířata, nevyklizené stáje a chlévy – to byl pozůstatek válečného hospodaření. A k tomu ještě rumiště, vzniklá
odstřely mostů, která čekala na úklid. Výstavné byly pouze vilky
s pěstěnými zahradami postavené těsně před válkou zbohatlými
obchodníky.
Krásná a v mém vzpomínání nepřikrášlená byla příroda. Ať
ta divoká nebo lidskou rukou upravená. Už v roce 1880 vznikl
v našem městě okrašlovací spolek, který se zasloužil o vysázení
těch působivých alejí lip, kaštanů, javorů i jiných volně rostoucích
stromů, například jilmů. Na úbočích kopců se ale rozkládala ne
příliš úrodná a obtížně obdělavatelná políčka. Ta byla počátkem
20. století osázena převážně rychle rostoucími jehličnany: smrky,
borovicemi, modříny a v menší míře i jedlemi. Tento porost byl
v době našeho příchodu do pohraničí v „nejlepších letech“ a
volná místa byla neustále doplňována. Brigádně se na této
činnosti podíleli i žáci školy. Krajina dostala překrásný ráz, vzduch
v lesích voněl čistotou, což oceňovali hlavně návštěvníci města.
Psali o tom na dobových pohlednicích, které z města odesílali.
Děti neměly doma takové pohodlí jako dnes a tak většinu času
trávily v přírodě. A to byl i můj případ. Při vstupu do lesa mě nad
ozdravovnou vítala veliká planá třešeň plná sladkých černých
„ptačinek“. Rostly tam i plané jabloně a hrušně, ale toto ovoce
nebylo chutné. V paměti mi utkvěla i krásná osika s měňavě třepotavými listy, známá z pověsti o Jidášově zradě Krista. Rostla při
vstupu do areálu sanatoria Žáry. Nad Děvínem poutaly pozornost urostlé modříny s hedvábnými jehličkami. Odtud už byl
kousek na Jedlový vršek nad chatou Míru. Na jedle šplhali kluci
pro šišky, které se nikdy nenacházely na zemi. Rostou totiž

směrem vzhůru a rozpadají se na větvích. Smrkové šišky jsme
sbírali do pytlů a na žebřiňáčku vozili domů, kde jsme s nimi roztápěli pec. Zimy bývaly tuhé a příděly uhlí malé. Les se tak čistil i
od chrastí a soušek. Často jsme chodili k památnému buku, poněvadž v jeho okolí rostlo mnoho hub, hlavně dubáků. Strom byl
v plné síle a jeho kmen úplně objaly čtyři dospělé osoby. Větve
bohaté koruny se skláněly až k zemi a buk vyčníval nad ostatními
stromy. Byl krásně viditelný i z náměstí. Na kmeni jsme
obdivovali obrázky světců, později rozkradených. Smrkové
houštiny za kapličkou skrývaly velké množství různých druhů
hřibů jedlých i jedovatých. Ale nikdy jsme tam nenašli hřiby žlučové, tzv. hořčáky. Největší úroda hříbků bývala na okrajích lesa
nad Novou (Českou) Vsí. A kdo přešel silnici a dostal se nad
Burkvíz, ten už mohl nosit houby v pytlích. Byl to doslova houbařský ráj. Obyvatelé této vesničky je vozili v 25 l konvích od
mléka na trh do města. Nejvíc se dařilo liškám – kuřátkům. Ještě
jedno oblíbené houbařské místo musím zmínit. Byl to nevelký
březový háječek za svahem zvaný „jahoďák“. Rostly tam kozáky
a křemenáče. Po dešti to byla „tutovka“. Píši o lesích na jižní
straně města, do kterých jsme měli nejblíže. Severní strana
směrem k Piskořovu byla od nás dosti vzdálená. Když jsme se
tam s rodiči konečně jednou vypravili, byli jsme velmi překvapeni. Stráně obrácené k jihu a prohřáté sluncem skýtaly pohled na docela jinou přírodu. V lese bylo daleko víc listnáčů a na
loukách jiné a hlavně léčivé rostliny. Při dalším výletě si tatínek
vzal sebou pytel na byliny a věřte – nevěřte, přinesl ho plný hub.
Byly hodně velké a všechny zdravé. Na závěr se ještě vrátím do
toho „mého“ lesa. Začínal tam, kde končila ulice Tyršova a Sokola
Tůmy. Pokračoval směrem vzhůru až k tomu „jahoďáku“. Byla to
skutečně paseka zcela porostlá keříky lesních jahod, které jsme
sbírali do konviček. Okraje okolního lesa se modraly borůvkami,
které se tam vyskytovaly do konce padesátých let. Stačilo vyjít
ráno s 3 l konví a v poledne jsme si už pochutnávali na borůvkových knedlících nebo koláčích. Už se mi sbíhají sliny, tak raději
končím.
Pokračování příště.
Foto: barevný pohled od chaty Míru – r. 1916
dolní část ulice p. Bezruče – partie U starých lip – r. 1900
Pozorná čtenářka a čtenář mě upozornili na nepřesnosti v minulém vzpomínání. Zmínila jsem se v něm o kříži nad Hynčicemi.
Ten starý skutečně dosloužil. Byl odstraněn a před časem nahrazen zcela novým, o něco menším. Zhotovil ho na vlastní
náklady pan O. Pustka. Kříž je viditelný ze silnice v místech odbočky na Valštejn. Psala jsem také o už neexistujícícm kříži poblíž
ulice Polní. Kříž ale stojí mezi stromy a je tak obrostlý keři a býlím,
že není vůbec viditelný. Pan Břicháček mi slíbil, že se postará o
vyčištění tohoto místa. Díky oběma občanům a všem, kterým
není minulost obce lhostejná.

Anna Tuhá
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Něco pro zábavu...
Správné řešení tajenky z minulého čísla zní: „Nemoci nebývají příjemné a léky sladké.“ Výherkyní se stala paní Vlasta
Jantošová. Gratulujeme! V tomto čísle jsme si pro vás pro změnu připravili nesoutěžní sudoku.

Blahopřejeme
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Jubilantům v měsíci
listopadu 2019

Jubilantům v měsíci
prosinci 2019

František Václavík, MVDr. Karel Galuszka,
Anna Parchavá, Helena Huráková, Marta Vyhlídalová,
Ludmila
Koudelková,
Lenka
Smetanová, Stanislav Mironovič, Kateřina
Dršková, Marie Kuřecová, Antonín Menzel,
Vítězslav Škývara, Marie Vopelková, František
Janko, Jan Chovaniok, Marie Rajnochová,
Ludmila Syrová, Růžena Marie Tillová, Mária Šušolíková, Radek Pustka, Mária Okapalová, Mgr.
Dagmar Vopelková, Vlasta Bohačíková, František Jahoda, Marie Pánková, Jaroslav Kurečka

František Brdek, Pavel Hanuš, Františka Jančíková, Radmila Petříková, Helena Nováková,
Josef Kutý, František Trnavský, Olga Sedlářová,
Pavel Maisel, Karel Kotrla, Dana Kuřecová, Josef
Kolner, Augusta Vařejková, Adolf Kubný, Jan
Homola, Milada Michailidisová, Antonín Titz,
Eva Tomanová, Eduard Višňovský, Jan Metzl,
Bohumila Prejdová, Vladimír Hrabal, Marie
Malechová, Eva Foldynová, Marie Trávníčková,
Naděžda Dunková, Dušan Kalaš, Karel Salich,
Jiřina Macošková, Zuzana Maršálková, Danuše
Václavíková, Anežka Cárdová, Hana Valičková,
Hana Řídká

Kontroly chatových oblastí
Preventivní rady k zabezpečení rekreačních
objektů, aktualizace mobilní aplikace
„Zabezpečte se“
V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří majitelé již svá rekreační
obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových
oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a
následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl vloupat
také do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů
mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci. Policisté v
Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně kontrolu
chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními
psy. I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na
uvedené lokality. Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte
majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika
místech v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů:

• poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí,
které by mohlo usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
• řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby
(okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho zařízení
zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky,
• pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci
(elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ odcizení si
pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si
výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí,
• objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní
aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která byla představena
již v loňském roce a na podzim byla aktualizována, více na:
https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovijak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k
ostatním, pomáhat si a také všímat si podezřelých osob či
vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior,
komisař

„Nebuďte neviditelní“
Preventivní akce zaměřená na viditelnost
chodců
Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu
bude častěji vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“.
Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní
vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou
viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější
účastníky silničního provozu, ve kterém je důležité nejen
vidět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“.
Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy z
dopravní služby, připomínali přímo v terénu chodcům
vhodnost užití reflexních prvků i v obci. (pozn. zákon
stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené

viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na
sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích).
Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je
zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět až na vzdálenost 200
m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na deset krát
menší. Realizace akce proběhla dnešního dne v ranních
hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto preventivní činnost ze strany policistů velmi
pozitivně.
por. Mgr. Lukáš Kendzior,
komisař
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POZVÁNKA
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Veselé Vánoce a šťast�ý nový rok Vám přeje redakce zpravodaje.

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – tel. 732 547 808 e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz.
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