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Kudlanka nábožná se objevila už i v našem městě
Kudlanka nábožná je jediným
živočichem z řádu kudlanek žĳících
u nás. I když působí na první pohled
drobně, jedná se o dravce, který
pojídá drobný hmyz. Na svou kořist
dokáže maskovaná číhat velmi
dlouhou dobu. Kudlanky jsou známy především díky „sexuálnímu
kanibalismu“, kdy samička po
páření sežere samečka. Zajímavostí
však je, že se tento ohrožený
živočich začíná objevovat i na území
našeho města. Typickým výskytem
byla dříve oblast jižní Evropy. V České republice bylo možné kudlanku
zahlédnout pouze ve velmi teplých
oblastech jižní Moravy.

„Kudlanku tady klidně mohla
donést bouřka, což se také běžně
stává, anebo se tady už začíná
stahovat kvůli klimatickým změnám
a začíná se jí tady dařit,“ vysvětluje
výskyt kudlanek Martin Toman
z Lesní správy Město Albrechtice.
„Kudlanku jsem viděl už i na České
Vsi nebo v Třemešné, a to běžně
byly jen na jižní Moravě,“ dodává
Toman. Na závěr podotknul, že
kudlanka není jediným živočichem,
který se začíná objevovat na našem
území, občas se zde ukáže už i
šakal.

Pozvánka na strašidelný večer!
Více na straně 7.

Text: Petra Hanusová
Foto: Michaela Kmínková

Sportovní odpoledne s liškou.
Více na straně 9.

Spousta akcí v zámeckém parku.
Více na straně 20.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
skončilo nám léto, období dovolených, radovánek a hlavně období bez povinné školní
docházky, období volnosti.
V průběhu léta jsme se mohli potkávat na Dnu
dětí, Štítu Albrechtic, Dnu obce, Tři století v zahradě, S liškou za sportem, divadelním představení či výstavě na zámku Linhartovy, dožínkách
v Biale, Komprachticích, gastrofestivalu Ochutnej
Osoblažsko v Osoblaze či Koláčobraní
v zámeckém parku Město Albrechtice – Hynčice.
Ne všechny akce organizovalo Město Město
Albrechtice, proto bych ráda poděkovala všem
dobrovolníkům, spolkům a nadšencům, kteří pro
nás připravují příjemné okamžiky. Bez těchto
aktivit by naše město nežilo. Člověk je tvor
společenský a potřebuje možnost se sejít,
posedět, obzvlášť ženy popovídat, na chvilku se
zastavit a sdílet jak radosti, tak starosti všedního
dne.
Na akcích, které se konaly mimo naše město,
pak dochází k reprezentaci Města Albrechtic.
V tomto případě bych ráda poděkovala ČSOP
Město Albrechtice, který na gastrofestivalu
v Osoblaze získal krásné 2. místo.
Jak vidíte, výčet akcí města je velký, ale nebojte, nekončí. Na konci září proběhlo nejedno
divadelní představení. 20. října 2019 se na
chvilku zastavíme u vážné hudby tak trochu nevážně (nemusíte se bát) v podání Petra Mašlaně
a Daniela Juna. 29. listopadu 2019 se můžeme
těšit na Vánoční jarmark, který se opět připravuje
v duchu Vánoc pro děti. Každý rodič či prarodič
moc dobře ví, že všechna ta vánoční příprava,
námaha a shon jsou určeny pro jiskřičky, které
nás čekají v očích těch nejmenších. Závěr
Vánočního jarmarku na náměstí bude patřit
nejen rozsvěcení vánočního stromku, ale i
vánočnímu koncertu.
Období prázdnin pro mě ovšem nebylo
období dovolené, odpočinku a volnosti. Samozřejmě, že bylo i obdobím radovánek bez
nutnosti psát domácí úkoly, ale bylo také
přípravou na akce roku 2020. Ve spolupráci
s polskou Bialou v rámci česko-polské
přeshraniční spolupráce pro vás připravujeme
opět léto plné hudby, tance, zábavy, a to vše
opět za přispění evropských dotací tak, abychom
minimálně zatěžovali rozpočet města.
V rámci spolupráce s Komprachticemi se ještě
připravuje zájezd do Wroclawi, zde z rozpočtu
města uhradíme dopravu a Komprachtice nám
na oplátku za jejich výlet na Radhošť uhradí
vstupy a občerstvení. Opět by se mohlo zdát
chaotické vybírání účastníků zájezdu. Opak je ale
pravdou. Ani já osobně, ani má rodina na zájezd
nepojedeme. Jezdím tam každý rok v předvánočním období a ráda přenechám svá místa ji-
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ným zájemcům, kterých je opravdu hodně.
Možnost zcela bezplatného zájezdu byla vyhlášena v rozhlase tak, aby se mohl přihlásit každý.
A kdo první přišel, ten také na seznamu je, další
zájemci jsou v náhradnících a pokud se někdo
odhlásí, tak přĳde řada i na ně. Je to veřejná akce
placená z rozpočtu města a má na ni nárok každý
z vás.
Veřejné prostředky plánujeme využít na
mnoho investičních akcí. Ráda bych, abyste vy
rozhodli, které to budou. Zatím jsme ve fázi
projektové přípravy. Ale už teď se připravuje
investice do domácích čistíren odpadních vod
pro celou oblast Města Albrechtic, vodovod do
Linhartov a Opavice, kulturní místnost v měšťanském domě, revitalizace parku a mnoho
dalšího.
Co se ovšem nepodařilo posunout do fáze
stavebního projektu a co mě velmi mrzí, je
výstavba atletického hřiště. Něco, co by zde přineslo obrovský potenciál nejen pro základní,
střední a mateřskou školu, ale i pro sportování
v odpoledních hodinách, podporu turistického
ruchu. Nevím jak vy, ale hřiště bez šaten, toalet,
parkoviště, si já nedovedu ani představit. Tady se
musím mírně pousmát, protože si to nedovede
představit ani stavební zákon, který pro veřejnou
stavbu vyžaduje, jak požadovaný počet
sociálního zařízení, tak i parkoviště. A ti z vás,
kteří ráno vozí děti do školy, by jistě další doplňkové parkoviště v blízkosti školy přivítali. Neschopnost oprostit se od osobních problémů a
touha zhatit vše, cokoliv se navrhne, mě mrzí i
z toho důvodu, že jsme pro realizaci atletického
hřiště získali velkou podporu Moravskoslezského
kraje. Proto bych vás ráda požádala, abyste vy
sami rozhodli, jakou variantu atletického hřiště
byste preferovali. Zda plnohodnotné hřiště, kde
se v dopoledních hodinách budou scházet
nejméně tři třídy současně a budou se zde moci
realizovat okresní či krajské atletické závody,
nebo zda se dáme cestou minimalistickou, tj.
multifunkční hřiště s doskočištěm. Jen prosím
zvažujte všechna pro a proti důkladně, neboť se
nerozhodujeme za sebe, ale za budoucí
generace, které budou hřiště využívat. Rádi
bychom znali Váš názor, proto bude v nejbližších
dnech na stránkách města umístěna anketa s podrobným popisem a vizualizací, ve které budete
moci hlasovat, ke které variantě sportoviště se
přikláníte, a budete moci zanechat i bližší
komentář.
Závěrem bych chtěla říci, že už nyní se připravujeme na akce, které proběhnou v roce 2020
a že jich bude! Už v této chvíli můžu prozradit, že
se opět můžete těšit na oslavu Mezinárodního
dne žen, ale i na spoustu dalšího…
Vaše starostka Jana Murová

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé!
V průběhu několika uplynulých týdnů jsem
navštívil čtyři veřejné akce organizované či
podporované městem. Těch akcí bylo přitom daleko víc a jsem rád, podobně jako mnoho dalších
spoluobčanů, že se město na rozdíl od minulosti
konečně probouzí k bohatšímu společenskému
životu.
Při těchto příležitostných setkáních se
spoluobčany se stále častěji setkávám s dotazy
směřovanými k našemu zastupitelstvu. Lidé se zajímají, co se to v zastupitelstvu děje, proč už
mnohým nevyhovuje ani nové vedení města, jehož
zvolení ještě nedávno podporovali?
Věřím, že pro mnohé spoluobčany musí být pohled na průběh jednání zastupitelstva „pěkná
podívaná“, mně však připadá spíše jako trapný.
Stěžovat si, že máme zastupitelstvo o týden dříve?
Copak nechtěli zastupitelé pracovat pro blaho
občanů? Kdyby se konalo zastupitelstvo o týden
později, pak ať si stěžují, ale dříve?
Nebo proto, že jsme neobdrželi všechny materiály k jednání přesně sedm dnů předem, jak
káže náš jednací řád. Podklady pro zastupitelstvo
jsou zastupitelům předávány včas a kompletní.
Pokud je nějaký bod programu zastupitelstva doplněn v průběhu týdne, je to jenom z důvodu
okamžité potřeby. Jako např. možnost koupě pozemku v Hynčicích tak, abychom se už někam
posunuli s výstavbou tolik očekávaného chodníku.
A podobných nesmyslných připomínek bývá na
našich jednáních nespočítaně. Mnohá vystoupení
beru jen jako kritiku za každou cenu a nechápu ji,
protože takováto kritika není žádným solidním
programem ani podporou vedení města, ani
pracovníků městského úřadu či společného
programového prohlášení pro toto volební
období. Je to spíše znevažování poctivé práce těch,
kdo se o zabezpečení potřeb města a jeho občanů
starají. Já sám ze znalosti problematiky města jako
bývalý starosta mohu s naprostou jistotou říci, že
se současné vedení města i pracovníci MěÚ starají
odpovědně a s maximálním nasazením.
Jeden takový příklad z posledního zasedání si
zaslouží trochu více pozornosti, a to i proto, že
nebyl
prohlasován.
Je
jím
v
souladu
s programovým prohlášením výstavba atletického
stadionu pro ZŠ, SOŠ a volnočasové aktivity
mládeže i dospělých. Vedení města činí vše pro
uskutečnění tohoto cíle a jedná. Jedná
s projektanty, jedná s příslušnými odbory
krajského úřadu, jedná o možných dotacích, které
při splnění dotačních podmínek mohou dosáhnout
až 90 % nákladů. Jednou z těchto podmínek jsou
mimo jiné i rozpočtové náklady stavby ve výši 30
milionů korun. Sotva, co si projekt získal díky paní
starostce velkou přízeň a podporu u krajského úřadu, začaly problémy. Jednomu zastupiteli připadá
projekt jako megalomanský, další pokládají za
zbytečné parkoviště, šatny, sociální zázemí, klubovnu a sedačky pro diváky, jiným vadí travnatá

plocha uvnitř oválu místo tartanu. Dokonce vadí i
rozsah záboru pozemku města určeného územním
plánem ke sportovnímu využití. A protože žádný
z nás není odborníkem na podobné stavby, měli
bychom dát na odborné zkušenosti projektantů
(schůzky s nimi se mnozí zastupitelé nezúčastnili),
platné normy a možná i praktické zkušenosti některých z nás. Takže raději postavíme atletické
polohřiště bez zázemí, ale i bez 90 %-ní dotace a
s vysokou spoluúčastí města. Má vůbec naše dohadování nějaký pozitivní výsledek? Nemá! Je to jen
zbytečná hra na nervy, ale možná i případná ztráta
šance a výhodného financování díla, stejně jako
ztráta možnosti nabídnout současné generaci dětí
i generacím příštím něco nového a prospěšného
pro jejich seberealizaci a zdraví.
V této souvislosti se mi vybavuje vzpomínka na
podobnou šanci z roku 1995, která se nám
nabízela s výstavbou nové tělocvičny. Ta zněla:
„Můžete na ni dostat částku 9,5 mil. korun /46 %/,
ale zbytek si zaplatíte ze svého.“. Ten zbytek pak
představoval 11,2 mil. korun, tj. 54 % investičních
nákladů. To se událo v době, kdy roční rozpočet
města činil cca 52 mil. korun proti 121,5 mil. současným.
21 zastupitelů tehdy tuto odvážnou myšlenku
schválilo a také realizovalo. A to megalomansky
s velkým i malým sálem, šatnami, sociálkami, tribunou, klubovnou i parkovištěm, třebaže mnohé
z tohoto zázemí by bylo využitelné ve škole
samotné. A našly se i peníze na správce tělocvičny,
která se za 23 let svého trvání může pochlubit
desítkami a možná i stovkami úspěšných a reprezentativních akcí, které posílily dobré jméno školy
i našeho města. Jsem přesvědčen, že nejinak tomu
bude i v případě nového atletického stadionu a že
ani po letech nebudeme svého kladného
rozhodnutí litovat. Město bude bohatší o něco
nového, co okolní obce postrádají, a je jen na zúčastněných školách i městu, jak toto nové zařízení
využĳí ať v rámci výuky, volnočasových aktivit či
akcí veřejných.
Vždyť bez podobných více či méně odvážných
rozhodnutí bychom dodnes neměli v obci kromě
již zmíněné tělocvičny ani čistírnu odpadních vod
s kanalizací, kabelovku, Dům s byty pro důchodce,
vodovod a plyn v Hynčicích, linhartovský zámek,
rozhlednu, ani mnoho dalšího.
Jednejme proto i o atletickém stadionu s rozvahou a objektivně, v zájmu města, dětí i našich
spoluobčanů. Ne v zájmu hašteření, napadání,
osočování, znevažování či zpochybňování práce a
rozhodnutí druhé strany. Takováto cesta nikam nevede a nikomu nic dobrého nepřinese.
Závěrem mi dovolte parafrázovat životní motto
našeho významného rodáka, profesora KU Františka Gela: „Má-li být v tomto městě lépe, ba dokonce
dobře, měl by každý z nás konat svou čistou povinnost.“ Jak skromné a přitom nevyhnutelné.
Ing. Ivo Vykopal
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Opravy
na městském
starostky úřadě
Slovo
Na městském úřadě probíhají stavební
úpravy a dochází k přesunu kanceláří
S krátkými přestávkami probíhají v budově městského
úřadu postupné stavební úpravy. V únoru a březnu
proběhla úspěšně kompletní rekonstrukce kanceláře
bývalého stavebního úřadu v přízemí.
V prvním týdnu měsíce srpna byla během uzavření úřadu provedena výměna rozvodů elektřiny, datových rozvodů, alarmu a provedena instalace klimatizace v jižní části
budovy. Akce byla dlouho dopředu připravována, aby se
předešlo každé možné komplikaci. Čas věnovaný přípravě
se vyplatil. Veškeré práce se podařilo stihnout v rekordním
čase, takže v pondělí dalšího týdne jsme přišli do svých
kanceláří, které již byly i vymalovány. Téměř všechny práce
jsme zvládli pomocí našich zaměstnanců. Nejen dohledem
nad hladkým průběhem, ale stejnou měrou i přiložením
ruky k dílu, se na úspěchu podíleli pan místostarosta

a vedoucí odboru vnitřních věcí, odboru IT a sběrného
dvora.
Momentálně probíhají stavební úpravy v přízemí v zasedací místnosti, které se srpnové práce netýkaly. Místnost
se rovněž vybavuje novými rozvody elektřiny a datových
kabelů.
Po dokončení úprav se do místností mohou přemístit
zaměstnanci úřadu. Pracovníci sociálního úseku jsou již
nyní trvale v budově městského úřadu. Jejich kancelář je
v přízemí v bývalé kanceláři stavebního úřadu. Bezbariérově je jejich kancelář přístupná ze zadní strany úřadu.
Očekáváme, že v měsíci listopadu se do upravené
bývalé zasedací místnosti vrátí zpátky stavební úřad. Zaměstnanci městského úřadu tak definitivně opustí měšťanský dům a všechny agendy budou zpět v jedné budově
městského úřadu.
Marek Michalica,
tajemník

Kabelová televize
Frčíme!
Internet poskytovaný městským úřadem
šlape nově rychlostí až 100 Mbit/s
O prázdninách prošla budova městského úřadu rozsáhlou rekonstrukcí, která měla za cíl zrekonstruovat
kompletně rozvody elektroinstalace i datové rozvody na
prvním podlaží. Tyto opravy se však neobešly bez několika
neplánovaných výpadků, za které se našim uživatelům
velmi omlouváme. Během rekonstrukce jsme navíc upravili
i serverovnu, abychom zvýšili internetovou propustnost
našich datových sítí s dostatečnou rezervou do budoucna.
Naše kabelová i optická síť nyní umožňuje přenášet rychlost až 100 Mbit/s. Přičemž dřívější rychlost byla pouhých

17 Mbit/s. To znamená, že internet poskytovaný Městským
úřadem je v současné chvíli rychlejší než u 93%
domácností v České republice.
Zákazníky musíme upozornit, že rychlosti až 100 Mbit/s
dosáhnou jen na nových modemech značky Cisco. Staré
modemy značky Motorola, které této rychlosti nedosáhnou, budeme právě z tohoto důvodu postupně vyřazovat.
Proto nás, prosím, neváhejte kontaktovat, pokud chcete
nový modem nebo pokud chcete s čímkoliv poradit. Spojit
se s námi můžete na tel. čísle 777 781 194 nebo
na e-mailu: kabelovka@mesto-albrechtice.cz. Cena za
internet se s navýšením rychlosti měnit nebude.
Odbor sdělovacích prostředků a IT

Aktuality
MĚSTO ZÍSKALO ELEKTROKOLA

PROBLEMATIKA ČIPOVÁNÍ PSŮ

Město
Město
Albrechtice
obdrželo
od
Moravskoslezského kraje darem čtyři elektrokola, dvě
kola horská a dvě městská. Hlavním účelem elektrokol
je podpora turistického ruchu, ale mohou si je vypůjčit
i občané města. Například ti, kteří o koupi elektrokola
uvažují a chtěli by si jej nejprve vyzkoušet. Prozatím je
město bude mít pět let ve výpůjčce od kraje, ale poté
následně přejdou do majetku města. Kola budou
umístěna v měšťanském domě včetně nabíjecí stanice.
Výpůjčku těchto kol bude mít na starost slečna Veronika Špalková, kterou občané budou moci kontaktovat
a kola si za mírný poplatek a po zaplacení kauce vypůjčit, a to i včetně nabíječky.

Od 1. 1. 2020 začíná platit novela veterinárního
zákona, která uvádí v platnost povinné čipování psů s
výjimkou psů, kteří mají čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011. V případě, že pes nebude čipován, dopouští se majitel přestupku, jež bude následně
projednávat příslušná Krajská správa veterinární služby
ČR. Čipování má však ve skutečnosti tento význam. Od
1. 1. 2020 totiž veterinář nesmí naočkovat proti vzteklině psa, který není čipován. A i přesto, že pes má platné
očkování, ale nebyl načipován, tak se od 1. 1. 2020 na
něj hledí jako na psa nenaočkovaného. V tomto případě se opět jedná o přestupek. Proto je důležité, aby si
občané hlídali povinné čipování. Pokud pes nebude čipován, může to mít pro nezodpovědného vlastníka psa
finanční důsledky.

Petra Hanusová
Mgr. Marian Przybyla
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Umíte správně třídit odpad?

Češi mohou třídit odpad už do více než 413 tisíc
barevných kontejnerů a menších nádob. S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾
obyvatel v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak ročně
vytřídí kolem půl milionu tun odpadu. V roce 2018
lidé v obcích a městech vytřídili přes 665 tisíc tun
papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů.
Zdánlivě nepotřebným odpadům, tak díky třídění
dali druhou šanci. V barevných kontejnerech,
sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží
svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují
a
upravují
na
druhotnou surovinu
pro
další
zpracování. Pomocí
dopravníků
se
odpad dopraví do
třídící kabiny. Tady
obsluha linky odpady dál dotřídí na
různé druhy, podle
materiálového
složení nebo podle
požadavků
konečných zpracovatelů. Z projíždějícího
pásu lidé vybírají
správné
druhy
odpadů a shazují je
do velké klece, která

je umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se pak
lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům
– buď jako druhotná surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou surovinu
se pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové
výrobky, většinou se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů. To je třeba
případ papíren nebo skláren, kde se sběrový papír a
skleněné střepy přidávají k primárním surovinám.
Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému využití vrací v podobě nových výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat,
projedou na dotřiďovací lince až na konec dopravního pásu a vyřazují
se
do
o d d ě l e n é h o
kontejneru – jde o
tzv. výmět. Ten buď
putuje na skládku,
nebo do spalovny,
kde se využívá k
výrobě
tepla
a
elektrické energie.
Podrobnější
informace o třídění
a recyklaci odpadů
naleznete
i
na
www.jaktridit.cz.
Tým EKO-KOM
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Okénko do knihovny

Cestoval Marek Sova se přĳel podělit o své zážitky z cest
Ve středu 5. září uspořádala Městská knihovna Město
Albrechtice cestovatelskou přednášku s Markem Sovou,
který na kole dojel z Olomouce až do Iránu.
Hned při příchodu do klubovny tělocvičny Základní
školy Město Albrechtice bylo jasné, že lidé o zážitky z cest
na kole zájem mají. Sešlo se zde asi 50 návštěvníků, kteří
napjatě poslouchali vyprávění pana Sovy. Za hojnou účast
byl velmi rád i cestovatel, který byl u nás ve městě poprvé.
„Ve Městě Albrechticích jsem poprvé, před přednáškou
jsem si prošel náměstí a musím říct, že se mi u vás líbí ten
klid, a je tady opravdu čisto oproti Olomouci, taky jsem
moc rád, že se vás sešlo tolik,“ konstatoval Marek Sova.
Z Olomouce nejen že zdatný cyklista pochází, ale taktéž
bylo toto město startovní stanicí jeho výprav. Rok před
výpravou do Iránu se totiž sám vydal do Maroka, kde po
cestě tam procestoval Rakousko, Německo, Švýcarsko,
Francii, Španělsko a nakonec dojel do zmíněného Maroka.
V roce 2017 se pak rozhodl pro další výpravu. Jeho cíl
nebyl o nic bližší ani snadnější než Maroko. Rozhodl se pro
Irán, kde chtěl vystoupat na nejvyšší sopku Asie. Cestovat
však už nechtěl sám, a tak si jako parťáka vybral svého
otce. „V televizi jsem někdy viděl, že v Iránu je hora
Damavand, která je vysoká 5500 metrů, a že bych to za dva

!!!

nebo dva a půl měsíce mohl stihnout,“ okomentoval Marek Sova výběr destinace.
Po cestě tam procestovali Rumunsko, kde vyšli na nejvyšší horu Karpat. Dále pak Turecko, které projeli od západu na východ a sledovali, jak se jim postupně zkracuje den.
Vystoupali zde také na bájný Ararat. „Všichni se nás ptali,
jestli jsme potkali nějaké nebezpečí, spousta lidí si myslelo,
že nebezpečí mohou představovat nějací zlí lidé a
podobně, ale to nebyl náš případ. Většina, co jsme potkali,
byli opravdu milí lidé,“ řekl cestovatel. Největší nebezpečí
pro ně totiž představovali psi. Ti se často motali pod koly
a znepříjemňovali tak průjezd. „V Turecku pak přišli psi,
kteří hlídali dobytek, ti sahají člověku asi po pás, jednou se
na nás na louce rozběhli a jediné, co jsme měli byl můj
kapesní nůž. Ve chvíli, kdy se však přiblížili, jsem nůž zahodil a vylezl rychle na strom,“ dodal Marek Sova. Na závěr
podotknul, že výprava byla opravdu náročná. „Můj táta nakonec řekl, že už nikdy nejde na hory,“ smál se. Nakonec
názor naštěstí změnil a dnes už opět mohou plánovat, kam
vyrazí dál, pokud jim to pracovní povinnosti dovolí.
Petra Hanusová

Městská knihovna Město Albrechtice upozorňuje všechny čtenáře na změnu
telefonního čísla. Nově nás můžete kontaktovat na tel. 777 781 055.

HARMONIE, p.o.
Poděkování za spolupráci a pozvánka na den
otevřených dveří
Na akce pořádané místní organizací Zahrádkáři Město
Albrechtice jsme zváni pravidelně. Na těchto oblíbených
výstavách máme možnost prezentovat nejen výrobky
klientů sociálně terapeutických dílen, ale i samotnou
organizaci – Harmonii. O výrobky našich klientů je vždy
zájem a stále se setkáváme s dotazy, kde nás můžou
případní zájemci najít i mimo prodejní akce. Navštívit nás
(a zakoupit nejrůznější dekorace a dárky) můžete
v pracovní dny na adrese B. Smetany 35, Město
Albrechtice, v době od 7:00 do 15:30 hod. A ráda bych vás
všechny pozvala do našich dílen na den otevřených dveří,
v rámci Týdne sociálních služeb, který se uskuteční dne 8.
10. 2019 v době od 8:30 do 14:30. Budete mít možnost
prohlédnout si prostory jednotlivých dílen (keramické,
košíkářské, arte, tkalcovské a stolařské), seznámit se s tím,
jak se u nás s klienty pracuje, zeptat se na vše, co vás o
činnosti jednotlivých dílen zajímá, prohlédnout si a zakoupit výrobky, vyzkoušet si například pletení košíků, tkaní
koberce, drátkování, práci s keramickou hlínou, vyrobit
svoje mýdlo nebo svíčku…
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Závěrem chci poděkovat místním Zahrádkářům, zejména paní Zahradníkové a Gavendové a samozřejmě všem
dalším organizátorům, že nám umožňují účastnit se jejich
akcí a dát tak vědět o sociální službě, která působí v Městě
Albrechticích.
Bronislava Nováková,
vedoucí STD Harmonie

Pozvánka
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„Senioři – jak se nestát obětí“
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně
Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští policisté
se v rámci svých preventivních aktivit na tuto cílovou
skupinu intenzivně zaměřují během celého roku. Při
různých preventivních i prezentačních akcích upozorňují seniory na nejčastěji se vyskytující protiprávní
jednání páchané vůči nim a předávají dříve narozeným rady a doporučení jak se nestát obětí.
V duchu známého rčení, že „opakování je matka
moudrosti“, chceme opětovně připomenout pár preventivních rad.
Nakupování
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských
obchodních center využít nepozornosti 78leté ženy
a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl
nacházet mobilní telefon, peněženka s finanční
hotovostí, osobními doklady a další věci…
• Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového
prostoru vozidla na parkovišti mějte své věci
neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam
neodkládejte.
• Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu
(nikdy si nepište a nelepte svůj PIN kód na platební kartu),
• Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte
své věci pod kontrolou.
Podvody
• Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu
jakékoliv informace o sobě (finanční situaci) či
své rodině (jména příbuzných apod.).
• Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním
svým
rodinným
příslušníkům
(skutečným vnukům či dalším příbuzným).
• Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do
svého obydlí. Je potřeba si uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré úmysly.
• Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při
komunikaci s neznámým člověkem používejte
bezpečnostní řetízek.
• Pokud se neznámá osoba představí například
jako opravář, pracovník úřadu či jiných služeb,
nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte
přímo na úřad či instituci, na kterou se odvolává
a jeho totožnost si ověřte.
• V případě jakéhokoliv podezření ihned
kontaktujte Policii České republiky na bezplatné
telefonní lince 158.
Bezpečnost venku
• Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo si domluvte odvoz.
• Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a
život jsou nenahraditelné.
Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec. Muž jel na neosvětleném kole
bez užití cyklistické přilby…
• I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku
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přecházejte, pokud je to možné, po vyznačených
přechodech pro chodce. Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a na přechod pro
chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo zastaví či
pokud nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj
má vždy přednost.
• Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení
jasných barev. Při šeru, ve tmě opatřete své
oblečení, tašku, batoh či hůl reflexními doplňky.
Při jízdě na kole za snížené viditelnosti používejte
předepsané osvětlení.
Moravskoslezští policisté při svém preventivním
působení u seniorů využívají preventivní projekty
moravskoslezské policie, například knižní publikaci
s názvem „Černá kronika aneb se soudních síní“. Ta je
určena především seniorům a obsahuje dvanáct
příběhů, které jsou vždy ukončeny poučením, jak se
v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde
zachyceny časté a závažnější trestné činy páchané na
seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován
skutečnými příběhy. Pro seniory se zrakovým
handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je
možné se setkat nejen v rámci besed, které policisté
pro seniory pořádají. V případě zájmu o besedu z řad
klubů seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka
prevence (email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i
audiokniha jsou také volně dostupné v knihovnách
v Moravskoslezském kraji.
Další informace o projektu „Černá kronika aneb ze
soudních síní“ naleznete na internetových stránkách
policie http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronikaaneb-ze-soudnich-sini.aspx.
por. Mgr. Lukáš Kendzior,
komisař

S liškou za sportem

V pátek 13. září 2019 se na náměstí ČSA ve Městě
Albrechticích mohly prezentovat spolky pro děti i dospělé
a předvést tak svou činnost i své výsledky. Akce nesoucí
název „S liškou za sportem“ přilákala hned několik takových organizací či spolků.
Začínalo se od těch nejmladších. Na scénu jako první
přišla Mateřská škola Město Albrechtice a i přesto, že
nemají žádný kroužek, vštěpují dětem od samého počátku
základy sportu či hudby. Obdivuhodné je, že ač měly na
nacvičení vystoupení jen necelé dva týdny, děti zvládly vše
na jedničku. Další na řadu přišla Základní škola Město
Albrechtice, která představila své kroužky. K vidění zde byli
například mladí kuchaři, tvořivá dílna nebo pracovní výuka.
Čtvrtá třída si pak pod vedením paní učitelky Václavíkové
nacvičila taneční vystoupení.
Svou tréninkovou hodinu zde představila i Atletika
Človíček z Krnova. Ti zde měli vyhrazený prostor, kde si
děti mohly například vyzkoušet jejich cvičební pomůcky.
Dále pak fotbalisté názorně předvedli svůj trénink, slalom,
přihrávky a pak i fotbal čtyři na čtyři. Sportovní karatisté
pod vedením Janusze Łydky ukázali, co vše dokáží. „Karatisté si přinesli na své vystoupení takovou temnou hudbu,

v tu chvíli se zatáhla i obloha a chvílemi to vypadalo, že
přĳde bouřka,“ okomentovala představení bojového
umění starostka Jana Murová. Karatisty vystřídaly gymnastky se svou sestavou doprovázenou hudebním doprovodem.
Nejednalo se však jen o prezentaci zájmových kroužků
pro děti. K vidění zde byl i Turistický oddíl TJ Město
Albrechtice, cvičení pro ženy i Zahrádkáři. A informační
tabuli zde připravil Spolek Valštejn. Petr Volný krátce řekl
pár informací o Dechové hudbě Město Albrechtice a pan
ředitel Martin Kachlík si připravil prezentaci o ZUŠ.
Děti mohly po celou dobu sportovat v liščí zóně, kde
byla horolezecká stěna i zóna odvahy, kde vzniklo spoustu
krásných fotek, na kterých děti vypadají jako by reálně visely na skále. Občerstvení zajistil Starej bar a pan řezník
Chytil. „Byť to byl pátek třináctého, panovala zde velmi
příjemná atmosféra a myslím, že akci přivítaly i spolky“,
dodala na závěr starostka města.
Petra Hanusová
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Svátek chleba v Laczniku
V neděli 25. 8. 2019 navštívili zástupci města a občané
Města Albrechtic slavnosti Svátku chleba (dožínky), které
v polské obci Łącznik pořádal spřátelený partner projektu
„Zveme vás k nám! – místní tradice a oslavy překračuj
hranice“ Gmina Biała.
Dožínky zahájila mše ve farním kostele Navštívení Panny
Marie. Poté pozvaní hosté zasedli k obědu, kde si pochutnali na specialitách místní kuchyně. Krátce po půl
druhé vyrazil dožínkový průvod ze svého stanoviště
směrem k místnímu hřišti. Podél celé trasy ho zdravily zástupy lidí. V čele průvodu pochodovaly mažoretky
na písně interpretované Dechovou hudbou Město
Albrechtice. Za nimi zdravili přihlížející zástupci měst. Jako
další byli k vidění členové Klubu vojenské historie Zlaté
Hory z.s., kteří svými kostýmy poutali mnoho pozornosti.
Poté jeli na svých honosně a zároveň i vtipně vyzdobených
traktorech zemědělci z okolních vesnic. Průvod uzavíraly
vozy hasičských jednotek. Jeden z vozů patřil i hasičům
Města Albrechtic. Příchodem všech účastníků na hřiště byl
dožínkový průvod u konce.
Následná střelba
z historických zbraní členů Klubu vojenské historie Zlaté
Hory z.s. vytvořila pomyslnou tečku za celým procesím.
Následující část programu probíhala ve velkém stanu
s pódiem. K poslechu a tanci hrála dechovka a místní hudební umělci. Kávu a tradiční dožínkové koláče roznášela
děvčata v krojích. Celkovou slavnostní atmosféru hojně
podporovala všude přítomna výzdoba z darů země. Velký
obdiv sklízely dožínkové koruny, které reprezentovaly
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jednotlivé obce. Byly vytvořeny pouze z plodin, semínek,
obilí a květů a dosahovaly výšky 1,5 m. Děti se vydováděly
na pouťových atrakcích. Jako překvapení si pro ně hasiči
připravili hrátky ve velkém množství pěny. Slunečné a teplé počasí jako na objednávku jen doladilo velice příjemný
pocit z celého dne.
Pro všechny návštěvníky z Města Albrechtic to byl
obohacující zážitek. Dozvěděli se mnohé o tradicích a zvycích našich polských sousedů, a o to přeci v projektu „Zveme vás k nám! – místní tradice a oslavy překračuj hranice“
jde.
Vendula Dankovičová

Místní občané ochutnávali speciality polského pohraničí
Polští sousedé si v rámci projektu „Zveme vás k nám! –
místní tradice a oslavy překračuj hranice“ připravili
v sobotu 14. září pro naše občany seznámení s jejich tradičními produkty. Tamní spolek prezentoval své výrobky
z dýní. Všechny dýňové speciality, jako je polévka nebo
džem, bylo možné ochutnat. Zpestřením bylo, že je
podávaly místní ženy stylově oblečené v krojích. Pak na
řadu přišla místní „babka kořenářka“, která představila
známé i neznámé druhy bylin. Tato paní s oblibou jezdí se
svými bylinkami i na trhy v okolí, vědí o ní dokonce i
v Olomouci. K vidění bylo tolik druhů voňavých bylinek, že

některé ani zkušené pěstitelky z našeho města neznaly, a
tak nastal problém při překladu jejich názvů do češtiny.
Paní pak připravila z bylinek bramborové placky, které
byly úplně zelené. Překvapivě však všem moc chutnaly. Na
zájezd jel tentokrát i pan farář Randa. Ten zde navázal
vztahy s faráři z Gminy Biała. Další setkání je s polskými
partnery naplánováno na vánočním jarmarku u nás ve
Městě Albrechticích.
Petra Hanusová

Senioři z Gminy Biała poznávali české pohraničí
Senioři z Gminy Biała navštívili Město
Albrechtice. Zájezd byl zahájen 21. srpna
v polském městě Biala na radnici, kde
proběhlo školení o zásadách bezpečného
cestovního ruchu. Poté se zájezd přesunul
na území Města Albrechtic. Paní Tuhá připravila pro polské návštěvníky skvělou
přednášku o historii všech kostelů na
Albrechticku. Pak se účastnici zájezdu prošli na vrch Dubí, kde si poslechli informace
o historii rodu Keil von Eichenthurn z úst
pana Rollera. Prohlédli si i jejich zrekonstruovanou hrobku spolu s kryptou, ve
které byly dříve uloženy jejich ostatky.
Dále pak návštěvníci z Polska pomalu sešli
do zámeckého parku Město Albrechtice –
Hynčice. Zde měli možnost prohlédnout si
ukázky tradičních druhů rostlin. K vidění

bylo například 25 původních odrůd rajčat.
Paní Alena Křištofová připravila pro všechny účastníky i degustaci domácího
sladkého a slaného pečiva, zeleninových
past i domácího másla, přičemž využila
produkty vypěstované právě v zámeckém
parku. Na programu byla i ukázka výroby
chleba podle tradiční české receptury.
Celá výprava byla zakončena návštěvou
linhartovského zámku. Zde se polští
obyvatelé dozvěděli o jeho historii a prohlédli si vystavované expozice. Obyvatelům i představitelům Města Albrechtic
patří obrovské poděkování za možnost
poznání pohraničí.
Petra Hanusová
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Spolek Valštejn
Spolek Valštejn vstoupil letos do své
šesté sezóny. Co všechno se za
poslední rok na Valštejně a v jeho okolí
událo?
V září 2018 nás již po několikáté
navštívili naši přátelé Kurt Schmidt a
Meinhard Schütterle z německého
spolku Heimatkreis Jaegerndorf –
Domovský okres Krnov. V nádherném baboletním počasí
jsme zavítali k opravené a zasvěcené kapli sv. Petra a
Pavla na Malém Valštejně. Kurt Schmidt je středoškolský
profesor historie, latiny a mezinárodních vztahů ve
výslužbě. Narodil se v německé evangelické rodině v
Heřmanovicích, ale vyrůstal v Krnově na Cvilíně.
Začátkem léta roku 1945 byl společně s velkou většinou
německého obyvatelstva přemístěn do jednoho ze tří
sběrných táborů v Krnově a v červnu 1946 odsunut do
Německa. Přestože většinu života prožil v Německu, stále
se zajímal o svou původní vlast a usiloval o usmíření mezi
bývalými a současnými obyvateli Krnovska. Dokázal
diplomaticky mírnit radikální názory na obou stranách a
získal si úctu Čechů i Němců. Významně přispěl k
budování důvěry a porozumění mezi zdejším předválečným německým obyvatelstvem a nynějšími
obyvateli. Je zakladatelem dnes již tradiční akce Českoněmecký týden, který se od roku 1995 koná každoročně
v Krnově. Pan Schmidt má 91 let a hovoří výbornou
češtinou. Tu se ovšem začal učit až v devadesátých letech
20. století, aby přesvědčil lidi kolem sebe, že to
s myšlenkou usmíření mezi Čechy a Němci myslí vážně.
V roce 2012 mu město Krnov udělilo ocenění za zásluhy
v odstraňování vzájemných předsudků mezi národy.
V říjnu loňského roku proběhla na Valštejně tradiční
podzimní akce – Drakiáda, broučkiáda a kotlíková
vaječina. Dostat draka vzhůru do nebes, když fouká
západní vítr rychlostí 0 m/s, bylo opravdu těžké. Takže
jsme si hezky zaběhali, čímž nám pořádně vytrávilo na
kopec vymazlené kotlíkové vaječiny. A když jsme ji
všechnu spořádali, uložili jsme za svitu lampiónů a
brouččí hudby broučky k zimnímu spánku. Definitivně
jsme pak pátou sezónu fungování spolku zakončili na
Štědrý den Vánočním zdobením úplně nového krmelce a
zpíváním koled. A poprvé jsme k tomu měli i sníh.
První akcí v roce 2019 byl v dokonalém jarním počasí
a s rekordní účastí 46 lidských a čtyř psích bytostí
Velikonoční okruh Valštejnem. Na počátku května pak
přiletěl na Valštejn divoký čarodějnický rej a přinesl s
sebou šipkovanou pro děti s hledáním sladkého pokladu
a upálení nebohé čarodějnice. K tomu nám zahrál
divadelní soubor Pajáda z Opavy a postavili jsme další

Kurt Schmidt (vlevo) před kaplí sv. Petra a Pavla
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úžasnou májku. A o měsíc později jsme ji na Dětský
indiánský den zase pokáceli.
Výročí prvního roku zasvěcení kaple sv. Petru a
Pavlovi na Malém Valštejně jsme pojali pracovně. Uklidili
jsme kapličku, posekali a pohrabali kolem trávu a
provedli údržbu informačního panelu – utáhli šrouby,
opravili stříšku a natřeli dřevěný rám. Do poutní knihy
přibyly další záznamy, české, polské, slovenské i
německé. A obzvláště jeden německý je pro nás cenný.
Vzkaz nám totiž v poutní knize zanechali čtyři původní
němečtí obyvatelé narození na Ztracené Vodě:
„Návštěva staré vlasti nás zavedla k nově zrekonstruované kapli na Malém Valštejně. Byla opravena
skvěle. Mnohokrát děkujeme. Bohužel jsme v roce 1946
museli náš domov Ztracenou Vodu č. 15 opustit, stejně
jako všichni ostatní obyvatelé obce Valštejn. Elfride
Langmaier (rozená Freitag), nar. 8. 3. 1934; Rudolf
Freitag, nar. 26. 5. 1935; Christa Mautsch (rozená
Freitag), nar. 21. 4. 1938; Getraud Sipos (rozená Freitag),
nar. 14. 7. 1942.
Na druhou stranu je třeba říci, že všechny vzkazy

Vánoční zdobení krmelce

v knize jsou osobité a jedinečné, těžko vybrat ten nejzajímavější. Mě však nejvíce pobavil zápis: „Moc se nám tu
líbilo (obzvláště koze). Babička Máňa s kozou“. Celá řada
vzkazů je doplněna parádními kresbičkami (včetně
babičky Máni a kozy) a kdosi nám v knize také zanechal
kartičku, patrně s archandělem Michaelem. Bohužel,
poutní knihu nám někdo letos v srpnu zničil, resp. vytrhl
a ukradl koženou vazbu. Všechny zápisy však zůstaly nepoškozené a na svém místě v dřevěné schránce. I když
je knihy škoda, zápisy pro nás mají nevyčíslitelnou
hodnotu. Všechny listy byly znovu svázány do nové
vazby a uloženy do spolkového archivu. Do dřevěné
schránky ke kapli byla umístěna kniha nová.
Na počátku září se uskutečnil tradiční poutní pochod
k Panně Marii Pomocné nad Zlatými Horami. Ten se nesl
ve značně deštivém duchu, nicméně, i tak to bylo opět
úžasné a povznášející putování. Během cesty bylo
zajímavé sledovat, jak se krajina nedávno vykácených
lesů postupně mění. Nehostinná místa rychle zarůstají
trávou a jesenické kopce začínají dostávat nový (a dá se
říci původní) ráz. Tam, kde se stále ještě těží, jsou cesty
samozřejmě místy zcela neschůdné, takže jsme to pro
letošek vzali kolem bývalé štoly se Speleoterapií. A aby
to byla plnohodnotná pouť, nemohlo nedojít na již 4.
zvedání a svržení soušky nad Heřmanovicemi.
Informační tabule Valštejnského okruhu již mají něco
za sebou (první instalována v roce 2014). Proto letos
provádíme postupnou údržbu všech panelů, aby i
nadále mohly sloužit svému poslání.

Spolek Valštejn
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují. Děkujeme vedení města
Město Albrechtice za finanční a materiální podporu naší
činnosti a našich akcí. Dík také patří řeznictví U Jorgose
(Krnov) za vynikající špekáčky na akci Upalování čarodějnic, Pojišťovně Generali za sponzorské dary a Lukáši
Štolovskému za nový krmelec a nápoje pro děti na akce.
Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají s organizováním
akcí. A v neposlední řadě díky těm, kteří znají historii Valštejna a Ztracené Vody a podělili se s námi (nebo se teprve
podělí) o své zážitky a materiály svých archivů. Vše
podstatné o dění na Valštejně najdete na našich webových
stránkách www.valstejn.cz.
Spolek Valštejn
Velikonoční okruh a symbolické W (foto Ondřej Civín)

„Kaplička na rozcestí je opravdu krásné místo...“

Paní Anna Horňáková se už skoro osm let pilně stará o
kapličku na rozcestí. I díky její zásluze jsou v kapličce
téměř denně čerstvé květiny a je stále krásně upravená a
udržovaná. Proto jsme se spolu sešly, abychom si o kapličce popovídaly a zašly se na ni společně podívat.
„Víte, já to nedělám proto, aby to lidé věděli, ale aby to
bylo krásné,“ svěřuje se paní Horňáková hned na začátku,
když se s ní o údržbě začínám bavit. Kaplička na rozcestí je
součástí Městského turistického okruhu a lidé ji stále
hojně navštěvují. Jezdí zde lidé z širokého okolí, často například obyvatelé Krnova. A nechodí se zde jen modlit, ale
i relaxovat. „Je to opravdu krásné místo, kde lidé pořád
chodí, i v zimě, možná i proto, že tam stále svítí sluníčko,“
dodává paní Horňáková. „Já osobně zde nejraději chodím

brzo ráno, to tady totiž potkávám spoustu zvěře, je to pro
mě taková nabíječka,“ vypráví mi s úsměvem.
Výzdoba je zde opravdu pestrá. Většina květin, které
kapličku zdobí, jsou právě z její zahrádky. „Začínala jsem
věnečkem a nyní tam jsou i stolečky a vázy s květinami,“
podotkne. Pak se zmiňuje, že na Vánoce zde dal pan
Honza Handlíř i stromeček a paní Kotrlová ozdoby. V kapličce se nachází i sešit, kde lidé nechávají nejrůznější vzkazy a často je to zajímavé počtení. Sestry zde pak nechaly i
modlitební knížku. Na závěr mi paní Horňáková říká, že by
byla moc ráda, kdyby se kaplička příští rok nechala vymalovat a doufá, že vše vyjde a začne se opět sekat i
plocha kolem.
Petra Hanusová

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. 724 793 107, e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz
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Sportovní gymnastky zahájily tréninky
I v tomto školním roce jsme
zahájily tréninky našeho
oddílu sportovní gymnastiky
pro dívky. Trénují u nás holčičky od předškolaček po
devátou třídu. Zaměřujeme
se na základy gymnastických
cvičení tak, aby se dívky všestranně rozvíjely a měly dobré
základy pro všechny sporty.
Cvičíme akrobacii na gymnastických pásech, posilujeme, na hrazdě nacvičujeme
jednoduché vzpory podle
možností cvičenek, kdo se
nebojí skáče klasické skoky
přes kozu a nyní již můžeme
cvičit i na kladinách, kde je
velká šance trénovat prvky
rovnováhy ve výškách. Pro
zpestření tréninků budeme
zařazovat cvičení se stuhami
a obručemi. Tréninky doplňujeme i cvičením s hudbou tak, aby to všechna naše
děvčata bavilo.
Hlavní metou našich tréninků je účast na závodech
a vystoupení pro rodiče. Hezké vystoupení se nám
podařilo na náměstí u příležitosti prezentace spolků
v pátek 13. září. Za hezkého počasí, a nezvykle venku,
jsme cvičily na náměstí před rodiči a myslím, že i
mnohé maminky a babičky se v duchu vracely do
dob svého mládí a současně děvčata obdivovaly.
Spolu se Základní školou Město Albrechtice
uspořádáme druhý ročník okrskového přeboru, který
proběhne klasicky v březnu, nejlepší „kladinářky“ pak
postoupí na okresní závody pořádané gymnastickým
oddílem v Krnově. Vrcholem našeho ročního tréninkového cyklu bude společné vystoupení na školní
sportovní akademii, která se plánuje na květen 2020.
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Velkou radost nám dělají nejšikovnější děvčata,
která přecházejí do tréninkových skupin sportovní
gymnastiky v Krnově. Často se vracejí a pomáhají na
trénincích mladším kamarádkám u nás v tělocvičně.
Naše dívky cvičí dvakrát týdně, v pondělí v kroužku
gymnastiky od 16 do 18 hod a ve čtvrtek pod TJ Tatran od 13.30 do 15 hod ve velké tělocvičně základní
školy. Dobré výsledky našeho oddílu jsou podpořeny
financemi ze strany naší obce, což nám výrazně pomohlo zlepšit tréninkové podmínky.
Trenérkami jsou Katka Bugrisová a Radka Gavendová.
Radka Gavendová,
gymnastický oddíl

Fotbalisté vstoupili do nové sezóny
V srpnu začala nová
fotbalová sezóna 2019/2020.
Náš FK vstoupil do této sezóny v okrese se starší
přípravkou hrající okresní
přebor. Po dvou odehraných
mistrovských utkáních jim
patří prozatím osmé místo
bez bodu. Těmto nejmladším
se trenérsky věnuje Pavel
Suchánek. Mladší a starší žáci
hrají v kraji krajskou soutěž, ty mladší trénuje Jan Holouš a
starší Patrik Wenda. Mladší žáci obsazují sedmé místo se
čtyřmi body a starší žáci prozatím 11. místo bez bodu. Našim mužům se do této nové sezóny podařilo udržet
krajskou 1. B třídu, kdy trenérsky vede mužstvo Janis
Busios. Vstup do nové sezóny vyšel mužům ze všech
nejlépe a jsou prozatím na šestém místě s devíti body.
Výkonný výbor FK pracuje ve složení: Petr Kmínek,
Roman Boček, Miroslav Olejniczak, Radomír Pavlíček,
Michal Kuřec, Janis Busios a Milan Gross. Zde patří velké
poděkování členům VV panu Kmínkovi, panu Bočkovi a
členu FK panu Bártkovi za obětavou starostlivost o areál
fotbalového hřiště a panu Ziklovi za obrovskou pomoc při
vedení kroniky a pomoc při administrativě. Bohužel nám
při domácích utkáních chybí hlasatel, jelikož dlouholetý
hlasatel pan B. Vopelka tuto činnost ze zdravotních důvodů vykonávat prozatím nemůže. Proto by náš FK uvítal

dobrovolníka, který by byl schopen se této činnosti ujmout
a pomohl tak domácí utkání zpestřit.
Věříme, že se všechny naše věkové kategorie fotbalistů
zlepší a vybojují mnohem lepší výsledky než doposud. Proto zde patří velké poděkování našim fanouškům a městu
Město Albrechtice za poskytnutí finančního daru.
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK

Naši hasiči získali čtyřkolku

V pátek 13. září byla našim hasičům slavnostně předána
čtyřkolka, která byla pořízena z projektu „Polsko-české
akce na zlepšení bezpečnosti na hranicích“. Kromě
čtyřkolky hasiči dostali i speciální zdravotní techniku
včetně figuríny na nácvik první pomoci, a to jak figurínu
dospělého člověka, tak i figurínu miminka.
Hned následující den, v sobotu 14. září, se čeští i polští
hasiči školili na naší rozhledně. Dopoledne se nacvičovala
záchrana lidského života a evakuace. Odpoledne pak
proběhl nácvik první pomoci. Během víkendu se proškolilo celkem 40 hasičů, 20 českých a 20 polských. Týden
před tímto školením, v neděli 8. září, bylo 30 polských

dobrovolných hasičů a 20 českých dobrovolných hasičů v
Hasičském muzeu v Ostravě. Zde si nejen prohlédli, ale i
prakticky vyzkoušeli dobovou techniku. Poté se pokračovalo na hasičskou stanici profesionálních hasičů
v Krnově, kde se mohli podívat na techniku novou. Prohlédli si útroby stanice, jako je šatna, posilovna, školící
místnost či klubovna. Zájemci si dokonce mohli vyzkoušet
sjezd po hasičské tyči. Další školení se uskutečnilo 5. října.
Hasiči si v tento den nacvičovali záchranu v těžko
přístupném terénu a poté záchranu na vodní hladině.
Petra Hanusová
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TJ Město Albrechtice informuje
Tělovýchovná jednota Město Albrechtice po prázdninách opět rozjíždí činnost svých oddílu a sportovci se
dostávají do formy. Formu je třeba si hlídat, jelikož
sportovní aktivita prospívá nejen fyzickému, ale i psychickému stavu každého sportovce. TJ-čko nyní sdružuje 8
oddílů, a to: Tenisový oddíl, Cvičení rodičů s dětmi, Cvičení
SPV fitnes, oddíl Tradičního karate, oddíl Airsoftu, oddílu
Volejbalu, Hokejový oddíl, a oddíl Turistický. Bohužel nám
ukončil svou činnost oddíl Florbalu, který pro nedostatek
členů nemohl pokračovat ve své činnosti. Doufáme, že se
situace zlepší a florbalisté začnou znovu.
Činnost Tělovýchovné jednoty je podporována Městem
Město Albrechtice stejně tak jako ostatní spolky ve městě.
Členové TJ si na svou činnost přispívají členskými
příspěvky nebo drobným výtěžkem z plesu, který pořádají
každoročně s Mysliveckým sdružením Oldřich. V loňském

roce jsme zpracovali projekt na podporu Ministerstvem
školství, ve kterém jsme uspěli a z něhož jsme zakoupili
např. podlahovou žíněnku tatami, jež využĳí naši cvičenci,
ale především děti z oddílu karate.
Všechny oddíly fungují již dlouhá léta a mají ustálenou
členskou základnu. Trenéři a vedoucí oddílů mají bohaté
zkušenosti ve své činnosti a vedou zodpovědně své členy.
Případní zájemci o vstup do uvedených oddílů mají dveře
vždy otevřené a mohou se hlásit na tel. čísle 604 998 940
u předsedy TJ Město Albrechtice nebo přímo
v jednotlivých oddílech.

Sportu zdar přeje,
předseda TJ Libor Švec

Oddíl Tradičního karate
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s. - ODDÍL KARATE
Srdečně vás zveme na tréninky karate v našem klubu. Klub funguje již čtyři roky a na turnajích máme velké úspěchy.
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali 36 medailí, a to i na mistrovství České republiky. V našem klubu máme dvě
tréninkové skupiny a letos jsme otevřeli další skupinu pro nováčky, mládež a dospělé.
Přínos karate:
• odnaučení se špatných návyků: vadné držení těla, svalové dysbalance
• sebejistota, stabilní emoce, koncentrace
• výborná tělesná aktivita zdokonalující koordinaci
• účinná a dokonalá sebeobrana
Zveme vás k vyzkoušení tradičního karate v našem klubu. Náš klub podporuje Město Město Albrechtice.
Janusz Łydka,
trenér

Dětský golf v Městě Albrechticích
S trváním našeho golfového klubu je úzce spjat dětský golfový kroužek, který každoročně nabývá na
velikosti a aktivitě jednotlivých
malých hráčů. Tomuto růstu napomáhá nejen pravidelná příprava našich trenérů na každou lekci, ale také
pravidelně se zvyšující kvalita vybavení pro činnost dětského kroužku.
Za podpory České golfové federace (ČGF) a projektu
Se školou na golf pořádá Golf Club Město Albrechtice
každoročně několik akcí pro školy a školky z Města Albrechtic
a okolí. Nejvýraznější událostí je Den s golfem pro školy, který
v letošním roce proběhl již ve dvoudenním formátu, a i tak
byla kapacita této akce beznadějně vyčerpána.
Protože věříme, že každý začínající golfista si zaslouží
maximální pohodlí při svých začátcích, je náš klub vybaven
golfovými holemi k zapůjčení už od těch nejmenších velikostí
až po standardní hole pro dospělé. Dlouhodobě jsme však
bojovali s velikostí holí pro leváky, které nejsou příliš tradiční,
ale i přes to byly v našem kolektivu žádány. Naše velké díky
za řešení tohoto problému patří nadaci Hanuše Goldscheidera a projektu Se školou na golf, s jejichž pomocí jsme
získali darem kompletní kvalitní vybavení pro začínající
dětské leváky.
V průběhu letošní sezóny jsme tak od této nadace obdrželi
několik sad levých holí U.S. kids golf. Levorucí hráči tak nyní
u nás mají k dispozici do svých začátků velmi kvalitní vybavení špičkové úrovně.
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Přestože všichni hráči časem přejdou na své vlastní hole,
pro golfové začátky je ideální možnost zapůjčení holí. Počáteční investici rodičů do golfového kroužku se nám tak
úspěšně daří posouvat k nule.
Dovolujeme si tímto nadaci Hanuše Goldscheidera
i projektu Se školou na golf za tento štědrý dar poděkovat.
Dušan Libo,
viceprezident GCMA

Město mělo své reprezentanty na gastrofestivalu v Osoblaze
V Osoblaze se v sobotu 7. září konal již osmý ročník
gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko. Soutěžící se měli
možnost se svými pokrmy zapojit hned do několik
soutěžních kategorií. Nakonec zde mezi sebou soupeřilo
celkem 16 soutěžních vzorků. Naše město zde reprezentovala Alena Křištofová z Českého svazu ochránců
přírody, která se u nás ve městě stará o zámecký park
Město Albrechtice – Hynčice, a Kateřina Hrabalová z Bylinkové manufaktury. „Tento rok to je už potřetí, co jsme se
zúčastnili, a podruhé, co jsme obsadili druhé místo,“
okomentovala vydařenou akci Alena Křištofová, která
obsadila druhou příčku v kategorii sladkého jídla se svým
levandulovým cheesecakem. Paní Kateřina Hrabalová pak
vyráběla
palačinky
s
máslem
ghí.
„I přes škaredé počasí byla nečekaně velká návštěvnost a
lidé měli možnost se zde opravdu kvalitně najíst,“ řekla
s nadšením paní Hrabalová. Ta se už nyní pomalu připravuje na gastrofestival v příštím roce a zdokonaluje svůj
soutěžní recept. „Děkujeme organizátorům, že nám dávají
možnost se každý rok společně sejít a užít si gastronomické klání, ale hlavně poznat alespoň část organizací
Osoblažska. Byla to opět paráda,“ dodala na závěr Alena
Křištofová.

Foto: Alena Křištofová

Petra Hanusová

Pozvánka
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Zahrádkářská výstava si drží vysoký standard
Na podzim mají zahrádkáři žně – podzimní zahrádkářské žně. Prosluněné dny poloviny září barvily do všech
teplých odstínů podzimu ovoce, zeleninu i květy. To vše
bylo vidět na naší výstavě výpěstků.
Každoroční klání o nejlepší výpěstky bylo opět korunováno pochvalami příznivců nejrozšířenějšího českého
koníčku – zahrádkaření. A nebyly to plané pochvaly. Po
suchém a velmi teplém létě jsme se obávali o úroveň
výpěstků, ale jako každý rok jsme byli opět překvapeni, jak
zkušeně si vedli naši pěstitelé. I když bylo letos ovoce a
zeleniny méně a v menší kvalitě, zkušenosti v pěstování
vše překonaly. A nejen u ovoce. Naše severní lokalita
dokazuje, že i zde se dají pěstovat odrůdy vinné révy ve
vysoké kvalitě, letní broskve, podzimní malinoostružiny,
jablkohrušky a široké spektrum rajčat. Výpěstky naaranžované s květinami vykouzlily tu správnou atmosféru,
kdy se zahrádky postupně začnou zavírat. Porota zahrádkářů měla těžký úkol vyhodnotit nejen nejlepší pěstitele,
ale i krásné zahrádky udržované po celý rok.
Co nás nejvíce zaujalo? Především to, že si vysoký
standard drží osázení zahrad, předzahrádek i okenních
parapetů. Mnozí občané si kupují nový a pestrý sortiment
letniček i kvetoucích trvalek, což zvyšuje atraktivitu
osázených ploch. Letos jsme hodnotili i jarní výsadbu a v
soutěži Rozkvetlé město jsme vyhodnotili a odměnili v
závěru naší výstavy následující spoluobčany: paní Ondráková Dagmar, Jantošovi, Mužíková Marie, Měrkovi u
hřiště, manželé Raptisovi, pan Tichavský s paní
Bezdědovou, Tomíčkovi a paní Jarka Barešová.
Co ještě zmínit k výstavě výpěstků:
Stále se objevují nové trendy a mnozí mladí se zapojují
do pěstování a udržování zelených ploch a nabízejí hezké

akce k setkávání u ovoce a zeleniny. My zkušenější je rádi
budeme podporovat. Dále bych se chtěla zmínit o prezentaci budoucího zámeckého zahradnictví v Hynčicích,
pod ideovým vedením Alenky Křištofové, k návratu
pěstování klasických českých a netradičních odrůd rajčat.
Těšíme se, že příští jaro. kdy nás naše „Alča“ zásobí mladými rostlinami k vlastním výpěstkům. My se jí zato
odměníme sbírkou starých odrůd českých jiřin, k čemuž
vás také všechny vyzývám.
Výstavu navštívilo mnoho dětí i studentů, od kterých
očekáváme, že se stanou našimi následovníky, proto jsme
pro ně připravili prodej kaktusů, sukulentů a jiných rostlin,
aby mohli na něčem začít. Širokou veřejnost jsme pozvali
na ochutnávku ovocných koláčů a buchet i s recepty.
Porota hodnotila také nejlepší výpěstky. Zajímavostí
byly rozhodně obří papriky pěstované v kyblíku a 13
melounů pěstitelky Aničky Horňákové, v suchém roce
kolekce rajčat pana Tomíčka, chilli papričky pana Foršta,
kolekce okrasných i užitkových dýní z Okrasné zahrady
Osoblaha od pěstitelky Barbory Čermákové-Hakenové.
Hodnotili jsme také to, že mnoho našich členů (i v seniorském věku) stabilně každoročně přispívá krásnými
výpěstky. Kvalita naší výstavy je srovnatelná s velkými
výstavami i větších měst, než jsme my. Velmi nás těší, že se
tuto tradici daří dlouhodobě udržet, i když to stojí značné
úsilí. Nicméně významná podpora města nám pomáhá
tyto aktivity udržet.
Nebojte se, do příštího roku máme opět několik nových
nápadů.
Radka Gavendová,
výbor spolku Zahrádkáři

Kalendář akcí říjen - prosinec
20. října 2019 Hudební odpoledne - Petr Mašlaň a Daniel Jun, pořádá město Město Albrechtice
25. října 2019 5. strašidelný večer, pořádá ČSOP Město Albrechtice
29. listopadu 2019 Vánoční jarmark, pořádá město Město Albrechtice
30. listopadu 2019 Velká cena v rapid šachu mládeže, pořádá TJ Tatran Město Albrechtice
4. prosince 2019
9. - 12. prosince 2019
14. prosince 2019
14. prosince 2019
26. prosince 2019
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Mikulášská nadílka, pořádá MŠ Město Albrechtice
Vánoční výstava, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
Stromeček pro zvířátka , pořádá ČSOP Město Albrechtice
Turnaj v nohejbale, pořádá FK Město Albrechtice
Pohár starosty v minikopané, pořádá FK Město Albrechtice

Zachraňme lesy
Ve dnech 17. 8. - 24. 8. 2019 proběhla ve spolupráci
s Hnutím Duha v lesích města Město Albrechtice akce
Týden pro les v rámci kampaně Zachraňme lesy.
Dobrovolníci z celé České republiky vysévali břízu na
velké kalamitní holiny a ošlapávali vysázené stromky.
Výsev břízy navazoval na loňskou přípravu půdy. Celkem
bylo oseto okolo 25 ha holin. Bříza jako rychle rostoucí a
přípravná dřevina zajistí do budoucna vhodné prostředí
pro dřeviny jako jsou buk, dub, lípa a jedle.
Ošlapávání stromků probíhalo na již dříve vysázených
plochách. Město celkem po kalamitě vysadilo okolo
350 tisíc stromků dubu, borovice, buku, lípy a třešně.

Ošlapávány byly pouze plochy silně zarostlé trávou.
Výsadbu těchto dřevin zajistilo město pomocí finančních
prostředků z dotačních titulů Moravskoslezského kraje,
Ministerstva zemědělství a SZIFU.
Pro účastníky akce byla připravena řada odborných
přednášek zaměřených na obnovu lesních porostů po
kalamitách a hospodaření s vodou v lesích, krajině a
společnosti. Zajímavá byla i návštěva vodárny a ČOV
města Město Albrechtice.
Jaroslav Herman

Upozornění!!!

Úprava lokalit svozu bioodpadu
V souvislos� s navýšením počtu bionádob
v domácnostech dochází k úpravě svozových lokalit
během svozových termínů takto:
Pondělí:
Hašlerova, Krnovská, Osvobození, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, Zámecká,
Odboje, B. Smetany, Polní, Krátká, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší,
Palackého, Zahradní, S. Tůmy
Úterý:
K. Čapka, P. Nováka, Nerudova, V Sadě, Hynčice, P. Bezruče, J. Wolkera, Osoblažská,
Nádražní, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská
Středa:
Jiráskova, Dělnická, Celní, Okružní, Opavická, Nemocniční, Míru, nám. ČSA, Vodní,
Žáry, Burkvíz, Slezská, Opavice, Linhartovy
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V zámecké zahradě lidé poznávali tradiční odrůdy ovoce i zeleniny
Český svaz ochránců
přírody (ČSOP) Město
Albrechtice a Okrasná zahrada Osoblaha uspořádali
v zámeckém parku Město
Albrechtice
–
Hynčice
ukázku toho, co pěstovali
už více jak před 100 lety i
naši předci. Akce měla za
cíl ukázat, že plodiny, jež
pěstujeme v dnešních dnech, nejsou zdaleka tak rozmanité, jak si myslíme. Například mnozí z nás ani netuší,
že existuje tolik různých druhů rajčat. V sobotu 24. srpna
se tak v zámecké zahradě sešli všichni zahradníci,
pěstitelé a zvědavci a společně poznávali to, co v běžném
supermarketu nenajdeme.
„Neměli bychom být opojení dnešní dobou, protože
v tomhle jsme oproti našim předkům hodně pozadu,“
řekla během prohlídky hlavní organizátorka akce Alena
Křištofová. Nejzajímavější pak bylo sledovat zdejší odrůdy rajčat. Pěstují jich zde celkem neuvěřitelných 25
druhů, mezi nimi například rajče dívčí prs, černý princ,
pichlavé rajče nebo rajče divoké. Alena Křištofová následně prozradila, že se jedná jen o zlomek z celkového
počtu druhů rajčat pěstovaných na světě. „Celkem jich je
600, v Americe je jeden manželský pár, který všechny
druhy pěstuje, já doufám, že se dostanu aspoň na 100,“
sdělila během prohlídky.

K vidění nebyly jen všemožné druhy zeleniny, ale i
záhon plný jiřin. „Protože mám ráda všechno staré a protože právě jiřiny patří do každé babičkovské zahrádky,
myslím, že patří i sem. V letošním roce jich je pouze 15,
ale jinak jich existuje kolem 1200, chtěli bychom je během
příštího roku rozšířit do celého parku,“ okomentovala
květinový záhon Křištofová. „Děkujeme, byla jste vynikající, vaše vědomosti i pracovní nasazení jsou skvělé a
my příští rok přĳdeme a schválně zkontrolujeme, kolik
toho přibylo,“ zaznívalo z úst návštěvníků na konci prohlídky. Bonusem bylo, že po výkladu a podrobné prohlídce mohli návštěvníci vše i ochutnat. Buď ve formě
domácího kečupu, omáčky či jiných neobvyklých pochutin.
Petra Hanusová

Den s Lesy ČR a Koláčobraní

V sobotu 14. září 2019 uspořádala Lesní správa Město
Albrechtice společně s Českým svazem ochránců přírody
již tradiční akci s názvem „Den s Lesy České republiky a
koláčobraní“. Návštěvníci akce mohli doputovat do
zámeckého parku cestou od nově zrekonstruované
hrobky rodiny Keil von Eichenthurn. V zámeckém parku
na ně pak už čekal bohatý program s ještě bohatějším
občerstvením. Opět nechyběla ani soutěž o nejlepší
koláč. Té se zúčastnily jak děti, tak i dospělí. A jak soutěž
dopadla? V dětské kategorii se na prvním místě umístila
Lenička Křištofová se svým strouhaným koláčem, na
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druhém místě hasiči Holčovice a na třetím místě Kája Murová s koláčem „Co dům dal“. Za dospělé se na prvním
místě umístila paní Matušová z Karlovic se svým
medovníkem, na druhém místě babička Maruška Kmínková se svými koláčky a na třetím místě paní Šárka
Rudzinská. Nově byla vytvořena i kategorie o nejkrásnější
koláč, kde vítězové obdrželi balíčky přírodní kosmetiky
od Natálie Caknakisové.
Na místě ale nebylo jen dobré jídlo a pití, ale i spousta
dalšího. Připravena byla promenáda loveckých psů s vyčerpávajícím výkladem i zoo koutek s domácími zvířaty ze
ZO ČSCH Chomýž. Většinu z nás kromě psů zaujal i vycvičený medvídek mýval. Pracovníci Lesní správy Město
Albrechtice si pro děti připravili opět spoustu zajímavých
her. Myslivecké sdružení Oldřich a sběrný dvůr pak
poskytli lavice k sezení pro všechny návštěvníky akce.
Co však děti potěšilo nejvíce, byly balíky slámy, které měly
místo skákacího hradu a užily si tak spoustu skvělé zábavy.
Petra Hanusová

Víte, jaký vztah má vynálezce krému Nivea k Opavici?
Oskar Tropplowitz byl německým lékárníkem, který
se narodil v roce 1863 v polské Gliwici. A co že vám
vlastně příjmení Tropplowitz připomíná? Jedná se o
původní německé jméno vesnice Opavice. Odtud
právě pocházela jeho bohatá židovská rodina. Ta si
jako své sídlo vybrala tuto obec, kterou tehdy
stejnojmenná řeka dělila na pruskou (dnes polskou)
Opawici a rakouskou (dnes českou) Opavici. Rodina
se následně v roce 1870 přestěhovala do Vratislavi.
Zde začal Tropplowitz studovat farmacii, kterou
však nedokončil a přešel na filozofickou fakultu
v Heidelbergu, kde posléze získal doktorát. Po nátlaku rodiny začal pracovat v lékárně svého strýce v Poznani. V roce 1890 díky finančnímu daru získal
krachující farmaceutický ústav Pavla Karla Beiersdorfa. Zde začal vyrábět svou první zubní pastu
Pebeco. Zanedlouho pak přišel s vynálezem v podobě náplasti Leukoplast. Dalším neméně známým
výrobkem z jeho dílny byla vysunovací tyčinka
Labello, která se během chvíle stala jedním
z nejprodávanějších výrobků na trhu.
Jeho snad největším vynálezem se pak stal slavný
krém Nivea, který se používá dodnes. Složení známého krému vynalezl s chemikem Isaakem
Lifschützem a dermatologem Paulem Unnou.
Výjimečné bylo v tom, že kromě vody, oleje, glycerinu a kyseliny citronové, použili ještě novou přísadu
v podobě euceritu. Na ten získal Lifschütz patent

a jeho hlavní složkou byl lanolínový alkohol vyrobený
z ovčí vlny. Slavný vynálezce s opavickými kořeny zemřel osm let po svém objevu na mozkovou mrtvici.
Pochovaný je v Hamburku, kde má společnost řídící
prodej Nivei do dnešního dne své sídlo. A my
s hrdostí můžeme říci, že objevitel dodnes
prodávaného krému má kořeny i právě v naší
Opavici.
Petra Hanusová a František Kuba

Vítání občánků
V sobotu 21. září 2019 se v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích uskutečnilo vítání občánků
našeho města, na které byly pozvány tyto děti:
Max Vašenda, Tomáš Hrabálek, Anna Derlichová, Anděla Brenkusová, Josef Kyška, Teodor Metelka,
Jakub Václav Moravec, Helen Mira Boglis.
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Mateřská škola vybojovala 1. místo v atletických závodech
Mateřská škola vybojovala 1. místo v atletickém trojboji
mateřských škol v Krnově. Pořádající organizace Atletika
človíček uskutečnila pro mateřské školy atletické závody
na stadioně. Účast byla velká, sešlo se 60 dětí ve věku
5 – 6 let.
Závodilo se v běhu na 50 m, skoku do dálky, hodu raketkou. V jednotlivcích jsme získali 1. a 3. místo,
a to ve skoku do dálky. 1. místo vybojovala Jozefína

Vranková a 3. místo Eliška Uvírová. V celkové kategorii
3 disciplín jsme zaslouženě vybojovali 1. místo.
MŠ reprezentovalo družstvo ve složení: Jozefína Vranková, Eliška a Veronika Uvírovy, Adam Burda, Václav Marek, Ondřej Menzel, Šimon Kyška. Trenéři: Mirka a Dáša.
Všem dětem blahopřejeme.
Bc. Dagmar Lapuníková

Pohybové aktivity ve školce
O tom, jak probíhají pohybové aktivity v mateřské škole,
se mohla veřejnost přesvědčit na vlastní oči. V pátek
13. září předvedly děti od Motýlků, jak cvičíme ve školce.
Využíváme rytmické hry, tělovýchovné náčiní na překážkové dráhy a zaměřujeme se na základy správného
názvosloví. Závěr každého cvičení si společně zpestříme
hudebními a relaxačními chvilkami. Nově jsme začali cvičit
na stepových bednách, kde se děti seznamuji se základy
aerobního cvičení.
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Pohybové aktivity provádíme ve školce v průběhu
celého dne. K tomu máme přizpůsobené volné prostory
tříd a školní zahradu s herními a sportovními prvky.
Za přípravu pohybových aktivit pro veřejnost patří
poděkování paní učitelce Tuhé a paní učitelce Včelné.
Text: Bc. Dagmar Lapuníková
Foto: Jana Muroňová

Hurá do školky!
V pondělí 2. září do mateřské školy nastoupilo 97 dětí. Začátek nového školního roku jsme dětem zpříjemnili hudebním vystoupením Hopsalína. Po jeho ukončení měly děti možnost využití dvou skákacích hradů pro starší a mladší
děti. Díky pěknému počasí a návštěvnosti se celá akce zdařila. Poděkování patří zaměstnancům MŠ a panu Lovásovi za
sponzorství skákacích hradů.
Školní rok jsme nastartovali s novým školním vzdělávacím programem „Cesty a cestičky“. Společně budeme procházet
Cestou přírody, Cestou životem a Cestou časem. Tímto se změnily i názvy jednotlivých tříd, a to na Motýlky, Berušky,
Včelky a Broučky.
A co nás čeká do konce roku?
• Atletický trojboj mateřských škol v Krnově
• Divadelní představení pro děti
• Podzimní čarování
• Projekt Zdravá 5
• Mikulášská nadílka
• Kouzlo vánoc
• Setkávání s občany města (besedy)
Pro rodiče
• Besedy s odborníky
• Třídní schůzky
• Ukázka digitálního vzdělávání s interaktivní tabulí „Multiboard“
• Besídky
• „Atletika človíček“ (základy atletiky v tělocvičně ZŠ)
•
Pro veřejnost
• Akce školy (u nás i v Hynčicích)
• Kulturní vystoupení pěveckého sboru „Berušky“
Text: Bc. Dagmar Lapuníková
Foto: Michaela Kubaníková
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Prvňáčci budou prožívat celý rok s Májou a Vilíkem
V pondělí 2. září začal nový školní rok 2019/2020.Každý
ze školáků ho prožíval jinak. Ostřílení deváťáci vše řešili
s nadhledem a problém jim dělalo snad jen náročné
vstávání. Jiné to bylo u nových žáků, kteří přešli z jiných
škol. A co teprve u našich nových nejmenších spolužáků,
čtyřiceti pěti prvňáčků. Jít poprvé do školy, to je přece
událost. Některým z nich ukápla slzička z nejistoty při
vstupu do nového prostředí, přestože s nimi byli
maminky i tatínkové. To vše se ale změnilo, když se ve
svých krásně vyzdobených třídách seznámili s třídními
učitelkami Kateřinou Vergu a Vladimírou Dudkovou.
Určitě se není čeho bát. Obě totiž pro své děti připravily
množství zajímavých úkolů, které plnily společně s veselou včelkou Májou a Vilíkem, jejím nejlepším kamarádem z pohádky, stejně jako před sedmi měsíci u zápisu
do první třídy. Povídalo se, vybarvovalo, každý o sobě
mohl něco povědět a představit se svým novým kamarádům. Chtělo to kus odvahy, a tak se není čemu divit, že
se nakonec rozdělovaly i papírové medaile.
Text: Kateřina Vergu a Vladimíra Dudková
Foto: Milan Pokorný

6. B na adaptačním kurzu

Nový školní rok zahájila třída 6. B adaptačním kurzem,
který byl částečně hrazen z projektu.
Projekt s názvem Musíme si pomáhat je zaměřený na
primární prevenci rizikových jevů chování a na podporu
bezpečného klimatu ve škole a ve třídě.
Novopečení šesťáci strávili 3. a 4. září v penzionu
v Holčovicích, kde na ně čekaly pohodlné pokojíčky,
hromada jídla a legrace. Krátce po příjezdu se žákům
několik hodin věnovaly lektorky. Ty si pro ně připravily
spoustu zábavných her, během kterých musely děti zapojit všechny mozkové buňky, procvičit svaly a rychlost,
ale hlavně dělaly vše společně jako skupina. Jak samy potom uznaly, naučily se během her hlavně spolupracovat a
fungovat jako tým. Závěr dne si pak třída zpestřila v krytém bazénu penzionu.
Druhý den probíhal v klidnějším režimu. Dopoledne
před odjezdem si všichni stihli zahrát pár společných her
na místním hřišti, poklidit pokoje a plni nových dojmů a
zážitků se vrátili v pořádku domů.
Text: Mária Horňáková
Foto: Mária Horňáková, Pavlína Kostelníková
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Zprávy ze základní školy - Návrat z Anglie

V pátek večer se vrátila naše výprava z výletu do
Anglie, a tak se teď s vámi podělíme o zážitky. Vyráželi
jsme v pondělí ráno a kvůli zpoždění jsme se na trajekt
dostali až po východu slunce, mohli jsme se tedy kochat
výhledem na moře, racky a okolo plující lodě. Londýn nás
přivítal polojasným počasím, naší vycházce nestálo nic v
cestě. Viděli jsme Big Ben, the Houses of Parliament,
Downing Street 10, Trafalgar Square, Buckingham Palace,
projeli jsme se v London Eye, metru i na lodi, nakupovali
jsme na Piccadilly Circus a obědvali v Čínské čtvrti. Večer
si nás rozebraly naše „rodiny“. Všechny děti se hrozně
bály, ale jejich obavy byly zbytečné. Vesměs afroameričtí
hostitelé nás přĳali srdečně, nakrmili nás a uložili ke
spánku. Ve středu jsme se pak vybaveni svačinami vydali
na cestu do ateliérů Warner Bros, kde se natáčela série o
Harry Potterovi. Musím přiznat, že i my dospělí jsme byli
nadšení. Nejen že jsme si prohlédli interiéry, které všichni
známe z televizních obrazovek, také jsme se dozvěděli

spoustu věcí o tom, jak se jednotlivé triky a postavy
tvořily. Ze studií nás náš autobus převezl do Oxfordu,
nejstaršího univerzitního města v Anglii. Největší dojem
na nás udělala knihovna, jež jako jediná v UK obsahuje
výtisk každé knihy, která kdy v Anglii vyšla. Čtvrtek pak
opět patřil Londýnu. Tentokrát jsme prošli the City of
London. Viděli jsme the Bank of England, Tate Gallery, Saint Paul´s Cathedral, divadlo Globe a hlavně Natural
History Museum. Na závěr jsme se „proletěli“ lanovkou k
O2 aréně, zde nás čekal autobus a teplé párky. Zpět do
pevninské Evropy jsme jeli podmořským tunelem a můžeme vám potvrdit, že v něm opravdu zaléhají uši
podobně jako v letadle. Snad mluvím za všechny, když
řeknu, že to byl úžasný výlet, a to i díky naší průvodkyni
Vendule, která měla nejen neuvěřitelný přehled o historii
i současnosti Británie, ale i milou a laskavou povahu. Děkujeme.
Renáta Doležalová

Atletika pro děti ze základní školy
Dne 12.9. 2019 proběhly na Městském atletickém stadionu v Krnově veřejné atletické závody pro děti ze
základních škol. V atletickém čtyřboji se utkaly školy 5.ZŠ
Krnov, 2.ZŠ Krnov, ZŠ Brantice, ZŠ Zátor, ZŠ Vrbno pod
Pradědem, ZŠ Úvalno a ZŠ Město Albrechtice. Dětem při
závodu přálo počasí a po celé dopoledne panovala
výborná atmosféra, závody jsme si všichni moc užili. Nejvíce se dařilo žákům z 5.ZŠ Krnov, kteří atletický čtyřboj
vyhráli, žáci ze ZŠ Město Albrechtice skončili na krásném
3.místě. Krásná druhá místa ve čtyřbojích ve svých kategoriích obsadili Karina Foldynová, Pietras Dimitris a Petr
Kolner. Gratulujeme !!!
Těšíme se s vámi na viděnou a srdečně zveme k
trénování do atletického oddílu nově také ve Městě
Albrechticích, jak pro děti z mateřské školy, tak pro žáky
základní školy. Zaměřujeme se na všestrannost, radost z
pohybu, zejména běhání, skákání, házení, využíváme pestré atletické pomůcky. Trénujeme středy od 15-16 hod
v tělocvičně ZŠ. Prozatím ve Městě Albrechticích a okolí

není vhodný atletický areál pro trénování venku, ale věříme, že stejně jako nyní budou děti i dospělí nadšeni pro
sportování i v budoucnu, neboť pohyb nás provází po
celý život.
Sportu zdar!
Markéta Skalická
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Fairtradová Základní škola v Městě Albrechticích připravila výstavu pod širým nebem
- nazvanou CENA KAKAA, která byla od 5. října do 11. října 2019 k vidění v ulici Nádražní
a na náměstí v Městě Albrechticích. Doprovodný program k výstavě proběhl pro veřejnost
ve čtvrtek 10.10.2019 na náměstí v Městě Albrechticích.
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Jaká je skutečná cena kakaa? Město Albrechtice hostilo
výstavu fotografií o pěstitelích z Pobřeží slonoviny (Côte
d'Ivoire).
Město Albrechtice, 23. září 2019 – Čokoláda patří mezi
nejoblíbenější sladkosti. Příběh čokolády má ale i stinné stránky.
Navzdory rostoucí poptávce po klíčové surovině pro její výrobu
– kakau – příjmy pěstitelů kakaa často nestačí jejich rodinám na
živobytí. Zejména v západní Africe je navíc rozšířená dětská
práce, problémem je i ničení životního prostředí. Podmínky
panující na kakaových plantážích nejsou lhostejné žákům
Fairtradové Základní školy v Městě Albrechticích a tak společně
připravili výstavu pod širým nebem - nazvanou CENA KAKAA,
která byla od 5. října do 11. října 2019 k vidění v ulici Nádražní
a na náměstí v Městě Albrechticích. Autorem fotografií je Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko.
Stanislav Komínek spolu s Lukášem Matěnou vyrazili na
konci roku 2018 do západoafrického Pobřeží slonoviny (Côte
d'Ivoire), aby zdokumentovali podmínky pěstování kakaa.
Pobřeží slonoviny je největším světovým producentem kakaa,
pochází odtud téměř 40 procent světové produkce. „Velké
společnosti vyrábějící čokoládu se již před téměř dvěma
desetiletími zavázaly, že přestanou používat kakao sklizené

dětmi. Dodnes ale stojí kakaový byznys na dodávkách levného
kakaa z Guinejského zálivu. Za nízkou cenou kakaa se skrývá
zneužívání lidí a ničení životního prostředí. Navýšení výkupních
cen je nezbytný první krok ke změně,” říká autor fotografií
Stanislav Komínek.
Přibližně 90 procent veškerého kakaa ve světě vypěstuje 4 a
půl miliónu malopěstitelů. Jsou to drobní, nezávislí farmáři a
farmářky s rodinnými políčky o velikosti 1 až 5 hektarů. Přes 60
% kakaa pochází ze dvou západoafrických zemí – Pobřeží slonoviny a Ghany. Pěstitelé si zde vydělají průměrně necelý dolar
na den. Nemohou si dovolit námezdní dělníky a jsou nuceni využívat k práci děti. Průzkum Cocoa Barometer z roku 2018
odhaduje, že jen v Pobřeží slonoviny a Ghaně je na kakaových
plantážích nuceno pracovat 2,1 miliónu dětí. „Dělníky na
plantážích musíme zaplatit, ale je to těžké, nemáme prostředky.
Nic tu není: chybí nemocnice, doprava, potraviny. Nemáme na
kvalitní potraviny. Za naše kakao jsme špatně placeni,” říká
jeden z pěstitelů, Kouaio Eboue.
Dětská práce je problém mimo jiné proto, že dětem pěstitelů
se nedostane vzdělání a ony jsou tak odsouzeny k tomu, aby po
celý život vykonávaly jen fyzicky náročnou nekvalifikovanou
práci. Děti jsou navíc na práci na plantážích často prodávány či
unášeny i ze sousedních zemí. „Pro Pobřeží slonoviny je velice

důležité, aby byla dětská práce odstraněna. Nejlepším postupem je spolupráce vlády, neziskových organizací a především
čokoládových firem,” říká Boua Bi Sémien Honoré z Mezinárodní organizace práce.
Nárůst produkce a nízká cena kakaa z Pobřeží slonoviny jsou
vykoupeny nejen otrockými podmínkami pěstitelů, ale také
ničením životního prostředí. Od roku 1960 přišla země o 80 %
svých deštných pralesů. Ty jsou nyní jen na 4 % území a mizí tak
životní prostor pro vzácné hrošíky liberĳské, slony pralesní nebo
šimpanze učenlivé. Kácení deštných pralesů také zrychluje dopady klimatických změn po celém světě.
Jedním ze způsobů, jak problémy pěstitelů kakaa řešit, je odpovědná spotřeba – tedy například to, že zákazníci se při nákupu budou více zajímat o původ potravin a podmínky jejich
vzniku. Vodítkem jim při tom mohou být etické certifikace, jako
je například Fairtrade. „Známka FAIRTRADE zákazníkům říká, že
při výrobě daného produktu byla dodržena základní ekonomická, sociální i ekologická kritéria, že pěstitelé dostali za
svou úrodu spravedlivou cenu a navíc fairtradový příplatek, že
nebyla zneužita dětská nebo otrocká práce a šetrně se nakládalo s přírodními zdroji,“ vysvětluje Hana Malíková
z organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která výstavu CENA
KAKAA pořádá.
Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České republice již pátým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly
pěstování kávy, banánů, pracovním podmínkám v koželužnách
nebo v továrnách na výrobu bot. Přehled parků, kde se výstava
koná, a více informací najdete na www.vystavanastromech.cz.
Doplňující informace:
Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách
svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní
chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající
odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné
práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů
jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy,
jako je například dětská práce, potlačování lidských práv apod.
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací
občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu,
globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Pracuje na zvyšování
informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupuje globální organizaci
Fairtrade International, je garantem důvěryhodnosti ochranné
známky FAIRTRADE.

Zdroj: www.fairtrade-cesko.cz

Kontakty:
Michaela Kubiszová, organizátor Výstavy na stromech v Městě Albrechticích, michaela.kubiszova@zsma.cz
Stanislav Komínek, autor fotografií, Fairtrade Česko a Slovensko, stanislav.kominek@fairtrade-cesko.cz,
tel.: +420 774 737 176
Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko, hana.malikova@fairtrade-cesko.cz, tel.: +420 734 336 592

27

Ze vzpomínek
Dnešním
vzpomínáním
tematicky
navazuji na to minulé.
Chci se zmínit o kaplích a
kapličkách, božích mukách, velkých dřevěných
křížích s Kristem i o
křížích smírčích, bohužel
už
většinou
neexistujících. Při nedávné
cestě
do
polského
partnerského města Biala
jsem porovnávala množství a stav těchto
památek u nás a u sousedů. Také je to oblast
bývalých
Sudet
s německým, po válce
vysídleným obyvatelstvem, také je to oblast znovu dosídlená
Poláky z různých částí země, a přesto tam můžeme vidět tyto
církevní objekty v hojném počtu, opravené a pěkně udržované.
Jiný kraj – jiný mrav.
A teď zpátky domů. Největší kaple byla v Burkvízu, zbořena
koncem 80. let. Kaple pod lipou v Piskořově je po devastaci z 60.
let opravena, vyzdobena a místními chataři vzorně udržována.
V místní části Biskupice nikdy nedali vandalům šanci a hned po
válce se kaple stala místem setkávání dosídlenců. Nyní o ni pečují
chataři i stálí obyvatelé. V současnosti je čerstvě vymalováno a
čeká ji nová omítka. Kapli na rozcestí zachránilo před úplnou
zkázou v 90. letech vedení města z iniciativy p. starosty J. Vykopala. Dnes se o ni obětavě stará p. A. Horňáková. Zmíním se
ještě o hřbitovní kapli, kterou v 70. letech nahradila stavba
smuteční síně. O osudu kaple nad hrobkou rodiny Keil von Eichenthurn i její zdařilé renovaci jsem již psala. A teď k těm
menším objektům, kterých bylo na území města několik, z nichž
čtyři dosud stojí. Nejkrásnější bývala vyzdobena a udržována
kaple pod vrchem Dubí. Samozřejmě i té se vandalství v 80.
letech nevyhnulo. V současnosti je opravena, vyzdobena a
z umístěné tabulky se dozvídáme, že je v péči Lesů ČR. Je součástí Městského turistického okruhu. Zachovala se i kaplička na
konci ulice Celní, zasvěcena J. Nepomuckému. Není ale v dobrém
stavu. Neporušena zůstala kaple na Celní ulici v bývalém statku
„u Růžičků“, kteří se také o ni v minulosti starali. Nechal prý ji
postavit původní německý majitel statku z vděčnosti za to, že se
mu synové vrátili z 1. sv. války živí a zdraví. Zachována zůstala i
kaplička nad starobylým bukem, o kterou pečovaly sestřičky
Boromejky, s kterými jsem tam často chodila. Přiznám se, že
hlavně proto, že v smrkovém houští za kapličkou rostlo neuvěřitelné množství krásných hub. Ale i toto hůř dostupné
posvátné místo nenechali vandalové na pokoji. Od úplné zkázy ji
zachránilo vedení města a pracovníci Lesů ČR a to dokonce dvakrát, když na opravenou střechu spadl velikánský smrk. Krásnou
tradicí se stala hojně navštěvovaná každoroční Truvérská mše.
Hůře dopadly další kapličky. Jedna z nich byla přistavěna k velké
budově skladiště na ulici Nemocniční v místech současného parkoviště. Protože byla blízko školy, chodila jsem ji i se spolužačkami každý týden uklízet a zdobit květinami. V 60. letech musela
být zbořena, protože někteří „lidé“ ji začali používat místo WC.
Velmi krásná byla kaplička na ulici Opavické, po pravé straně
hned za železničním přejezdem, ukryta mezi lipami. Ty ještě stojí,
kaple už ne. Tam jsme mívali každý týden s p. farářem
Schneiderem modlení s korouhví „za vláhu“. Bylo to v roce 1947,
kdy nás trápilo velké sucho. Vláha opravdu přišla, a to v následující velmi sněžné zimě. Stavebně zajímavá byla i kaplička u
polní cesty vedoucí k Liščí farmě, často zobrazovaná malířem p.
Zahelem (viz obrázek). V 80. letech byla na příkaz vedení obce
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zbořena. Na území našeho města i blízkého okolí, hlavně v polích
nebo kolem cest, stávaly dřevěné nebo kamenné kříže tzv. Boží
muka, nebo smírčí kříže. Byly stavěny na památku různých
událostí, z vděčnosti či úctě k Bohu. Ještě v 60. letech stával na
Šibeniční hoře (Galgenberg) po levé straně cesty do Piskořova
velký dřevěný kříž na místě, kde se dříve popravovalo. Jeho
zbytky jsou prý tam dodnes. Další kříž stál na ulici Celní po pravé
straně u domu, který v r. 1997 strhla voda stejně jako kříž. Ulice
za parkem má název Polní. Po levé straně stojí v poli dva stromy,
mezi nimiž stával rovněž velký dřevěný kříž. Dal prý ho postavit
majitel okolních polností v roce 1941, kdy se při povodni valila
z kopců velká voda, ale jeho majetek ušetřila. Dlouho stával vysoký kříž s datem vzniku v zahradě domu č. 15/511 na ulici Boženy Němcové. Byl velmi starý a tak místo opravy ho odřezali.
Vzpomínám ještě na kříž v Hynčicích, viditelný z velké dálky.
Stával na kopci po levé straně státní silnice (směr na Jeseník).
Postavili ho občané, kteří se tam zachránili před povodní v roce
1903. Dnes už není vidět. Buď ho stromy přerostly nebo podlehl
zubu času. V okolních lesích bývalo křížů více, např. na cestě
z Nové Vsi do Purkartic, který nádherně opravili p. J. Svoboda a
p. Stýskala. To je další příklad nového přístupu k památkám. Vřelé
díky. Pojí mě s ním osobní vzpomínka. S tatínkem jsme pod
stromem s křížem našli obrovský hřib – pravák, největší
exemplář, jaký jsme kdy viděli. Vážil hodně přes 1 kg.
Vzpomenu ještě kamenných božích muk. Stávaly kolem cest,
např. do Krnova, ale ty už zmizely. Nejlépe opravený a udržovaný
je kříž v Piskořově, který nechali původní majitelé Josef a Marie
Keiber postavit v r. 1919 k úctě Boha a památce syna Josefa, který
zahynul 15. 5. 1915 na ruské frontě a domů už se nikdy nevrátil.
Verše v dolní části pomníku jsou velmi dojemné. Tato 100 let stará památka je zcela jistě nově zrekonstruována (viz foto). Omlouvám se, že neznám jména těch, kteří se o to zasloužili. Na místě
informační tabule poblíž lékárny stával kříž, který byl přemístěn
ke kostelu ovšem bez původního německého textu. Zasvětili ho
Bohu za to, že jeden ze synů majitele tiskárny Richter se stal knězem. Na Celní ulici v zahradě domu č. 2 stojí další boží muka se
špatně čitelným německým textem z roku 1939. Když jsem se ho
snažila vyfotit, napadl mě majitel domu velmi netaktně až
vulgárně, že pomník je jeho soukromý majetek. Já kříž pamatuji
ještě z dětství, dokonce i původní obyvatelku německé
národnosti, a ke kříži byl vždy volný přístup. Další boží muka stojí
na pozemku paní Elišky Křištofové na ulici Opavické. Je zasvěcen
Ježíšovu milosrdenství a text je v češtině. Je za plotem částečně
chráněn před vandaly, hlavně z řad žáků školy, kteří se do něj
strefovali kameny.
Snad jsem na nic nezapomněla, a pokud najdete nějakou nepřesnost, tak mě omluvte. Nezmínila jsem se pouze o nádherné
kapli Svaté rodiny, která patří ke klášteru a jejíž interiér také
změnil vzhled. Dále o nemocniční kapli, tzv. márnici, která byla
odsvěcena a slouží jinému účelu. Příští příspěvek už určitě nebude tak dlouhý.
Anna Tuhá

Něco pro zábavu...
Vyluštěte naši křížovku a vyhrajte dvě vstupenky na zámek Linhartovy. Tajenku posílejte do 15. 11. 2019 na email
redakce@mesto-albrechtice.cz a my poté vylosujeme výherce. Správné řešení a výherce bude uveden v dalším čísle
zpravodaje. Správné řešení tajenky z minulého čísla zní: „Sestrou poctivé mysli je chudoba.“ Výherkyní se stala paní
Jana Červíková. Gratulujeme!

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci
září 2019

Jubilantům v měsíci
říjnu 2019

Zdeněk Slonka, Eva Kudelová, Miroslav
Tichý, Soňa Mazurová, Václav Svoboda,
Roman Michalda, Ing. Pavel Oršulík, Anna
Boháčová, Miroslav Bezděk, Václav Dybalík,
Jaroslav Palůch, Miroslav Černocký,
Ing. Lenka Metzlová, Jiří Hudeček, Marie
Cigošová, Alice Zelinková, Dagmar Zahálková, Ludmila Michalčíková, Ing. Vlastimil
Sedláček, Milada Ciastoňová, Věra Talašová,
Lenka Labantová, Radomír Vydra, Pavla
Zedeková, Světlana Kadlecová, Karel
Blažek, Václav Richtár, Anežka Krkošková,
Jaromír Synek, Veronika Tarabíková, Helena
Kyselá, André Divitaris

Antonia Hesková, Stanislav Moravec,
Milada Vyhlídalová, Jiří Hrubý, Albín Boháč,
Bohumil Vopelka, Helena Pavelková,
Ing. Věra Vaverová, Alena Kuklová, Jiří
Kobliha, Jozef Šporik, Marie Kurfürstová,
Emilie Fiedorová, Karin Žáková, Dagmar
Dostálová, Jiří Gross, Jitka Blažková, Božena
Kurfürstová, Marie Gavendová, Eva Lošťáková, Drahomíra Mánková, Zdeněk Kadlík,
Jitka Grigierová, Jaroslav Paciorek, Vlasta
Klegová, Katarína Kaštovská, Marie Pícová,
Marie Piskořová, Věra Junášková, Jaroslav
Polách, Zdeněk Adamík, Veronika Šinalová,
Anna Hluštíková, Štefanie Bilková, Marcel
Volný, Dana Trnavská, Pavlína Fialová
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Informační servis
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na
Albrechticku - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
od 6 do 20 let.
St
12.45-17.45
Čt
12.45-17.45
Pá
15.00-19.00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, tel. 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtiznezivotni-situace/obtizne-zivotni-situacesluzby/centrum104

SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Krnovsko, Albrechticko,
Osoblažsko, Rýmařovsko
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Poradenství a podpora rodiny v oblasti bydlení,
výchovy a vzdělávání dětí, 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

Poradna rané péče „Matana“ - poskytovatel
SLEZSKÁ DIAKONIE
Poradenství pro rodiče dětí s opožděným vývojem,
pohybovým, mentálním, a nebo kombinovaným
postižením, autismem a dětí 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

Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN o.p.s.
Nemocniční 6, Město Albrechtice
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením
při úkonech péče o vlastní osobu a osobní hygieně;
pomoc při zajištění chodu domácnosti – 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
a nebo 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. Albrechtice, tel. 733 535 581
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Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA
KRNOV
Žáry 3, Město Albrechtice
Domov pro seniory s chronickým onemocněním,
chronickým duševním onemocněním a zdravotním
postižením.
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
Lůžka sociální péče - poskytovatel SDRUŽENÉ
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
Nemocniční 4, Město Albrechtice
Pobytová sociální služba - péče o osoby propuštěné ze
zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění
zajistit 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

Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE, p.o.
B.Smetany 35, P.Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou,
Město Albrechtice
Pobytová sociální služba pro dospělé osoby
s mentálním a vícenásobným postižením.
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

Sociálně terapeutické dílny – poskytovatel
HARMONIE, p. o.

B. Smetany 35, Město Albrechtice
Ambulantní sociální služba pro dospělé osoby
s mentálním a vícenásobným postižením.
Služba je poskytována v pracovní dny v době
8.00-15.00 hodin. Služba je bezplatná.
Více info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bronislava Nováková,
tel. 774 652 202

Rychlá záchranná služba
155
Integrovaný záchranný systém
112

Informační servis
Městský úřad
Nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice
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.: 554 637 360
Starostka Ing. Jana Murová, tel. 776 636 492
Místostarosta Libor Švec, tel. 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Poruchová telefonní čísla MÚ
• kabelová televize a internet
tel.: 775 905 138 (Bc. L. Růžička)
tel.: 777 781 194 (Bc. V. Hlaváček)
• veřejné osvětlení, tel. 554 637 360
• svoz komunálního a separovaného odpadu a životní
prostředí, tel. 554 637 399 (I. Adámková)
• vodovodní řad, tel. 731 157 690 (S. Berkovec)
Městská knihovna
Nemocniční 767/6, Město Albrechtice
Po
13.00-17.30
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
E-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

Česká pošta Město Albrechtice
Nám. ČSA 58/11, Město Albrechtice
Po–Pá
8.00-12.00
So
8.00-10.00
Tel. 954 279 395
Česká spořitelna Město Albrechtice
Míru 230/7, Město Albrechtice
Po
9.00-12.30
Út
9.00-12.30
St
9.00-12.30
Čt
9.00-12.30
Pá
9.00-12.30
Tel. 956 762 460

13.00-17.00

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

Úřad práce Město Albrechtice
Osvobození 592/12, 793 95 M. Albrechtice
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

Kontakt pro nahlášení toulavých zvířat
Paní Mikulcová, tel. 777 134 410
MěÚ Město Albrechtice, tel. 554 637 360
Místostarosta města, tel. 777 781 901

31

Informační servis
Zubní pohotovost Krnov
So a Ne 8.00-12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte na
Tel. 554 690 111 (nemocnice Krnov).

Ambulance odborných lékařů v nemocnici
Nemocniční 171/1, 793 95 M. Albrechtice
• Soukromá ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek
Pá 8.00-15.00
Tel. 554 690 518 nebo 608 603 187

Ordinační doba praktických lékařů:

MUDr. Hana Jelínková
Nám. ČSA 31/4, Město Albrechtice
Po
12.30 -15.00
16.00-17.00
17.00-18.00
pozvaní pacienti
Út
7.30-12.00
St
7.30-12.00
Čt
10.00-12.00
13.00-14.30
pozvané prevence
14.30-16.00
objednaní pacienti
Pá
7.30-12.00
Tel. 554 652 206
MUDr. Leona Tobiášková
Nám. ČSA 31/4, Město Albrechtice
Po
8.00-12.00
12.00-14.30
objednaní pacienti
Út
13.00-17.00
St
10.00-12.00
12.00-14.30
objednaní pacienti
Čt
8.00-12.00
12.00-14.00
objednaní pacienti
Pá
8.00-12.00
Tel. 554 652 183
MUDr. Eva Němcová – dětská lékařka
B. Němcové 74/8, Město Albrechtice
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

• Gynekologie MUDr. Marcela Soukupová
Čt
7.00-12.00
13.00-15.00
Tel. 554 690 522
• Interní ambulance
St
8.00-11.30
12.30-15.00
Tel. 554 690 518
• Rehabilitační oddělení
Po-Pá
6.30-15.30
Tel. 554 690 531
• Oddělení ošetřovatelské péče
Denně 13.00-16.30
Tel. 554 690 111

Ordinační doba ostatních lékařů:
Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12, M. Albrechtice
Po
12.00-15.00
(MUDr. Jančo)
Čt
7.00-11.00
(MUDr. Hric)
Tel. 590 990 770, 724 188 228
Rehabilitace - Fyzioterapie POHODA s.r.o.
Osvobození 592/12, M. Albrechtice
(vedle ordinace ortopedie MUDr. Janča)
Tel. 607 144 725
Lékárna u Jana
Míru 12/3, Město Albrechtice
Po – Pá
8.00-12.30
13.00-16.30
Tel. 554 610 367
Sběrný dvůr
Hašlerova 808/32, Město Albrechtice
Veronika Mrkvová, tel. 608 093 303
Tomáš Vašenda, tel. 608 194 853
Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10.
Út
8.00-18.00
Čt
13.00-18.00
So
8.00-12.00
Zimní provoz. od 1. 11. do 31. 3.
Út
8.00-17.00
Čt
13.00-17.00
So
8.00-11.00
Hřbitov Město Albrechtice
Odboje 749/24, Město Albrechtice
Úřední hodiny správce hřbitova (kancelář smuteční síně):
Út
9.00-11.00
Čt
15.00-16.00
Tel. 777 788 476

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – tel. 724 793 107, e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz.
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