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V den Štítu Albrechtic, 22. června,
vyjížděli naši hasiči k místnímu
rybníku Celňák. Museli zde odchytit
poraněné mládě zdejších labutí.
Mládě bylo zraněno rybáři a bylo
nutné ho převést do záchranné
stanice v Bartošovicích. Obrovské
poděkování patří místní jednotce
dobrovolných hasičů a manželům
Blažkovým, kteří nezaháleli a odvezli
mládě do stanice na vlastní náklady.
„U labutí se totiž děje to, že když je
mládě zraněné, tak ho ostatní labutě
vyčlení a ono tak na následky toho
umře,“ okomentovala záchranu starostka Jana Murová. Z Bartošovic teď
dokonce přišla zpráva, že se naše
labuť spřátelila s nějakým labutím
samečkem.
Již před rokem bylo od našeho
rybníku odvezeno do stanice jedno
mládě. To už se však do volné
přírody
nevrátí
a
zůstane
v Bartošovicích na rybníku. Druhé
mládě má mnohem lepší vyhlídky.
Vypadá to totiž, že se do volné
přírody opět brzy vrátí. „Náš labutí

pár, samička a sameček, jsou
specifičtí v tom, že na náš rybník nepustí žádné jiné labutě, mláďata tam
strpí jen rok, naučí je létat a pak je
vyženou,“ dodala starostka. Jedná se
o zajímavý stav, protože například
na řece Opavě žĳí labutě běžně
ve velkém hejnu.
Před pár dny bohužel přišla
špatná zpráva. Další mládě bylo
zraněno rybářem. To ale naštěstí
nemuselo být převezeno do stanice
a je schopné samostatně fungovat
i díky lidem, kteří jej na břehu krmí.
„Tady opět hrají velkou roli manželé
Blažkovi, kteří mláděti zajišťují
každodenní stravu,“ sdělila starostka.
V důsledku poranění mláďat přistoupil Český rybářský svaz k novému opatření. Zakázal lovení ryb
na břehu rybníka podél hospody.
Po revitalizaci se toto místo totiž
stalo přirozeným biokoridorem
a hnízdištěm ptáků. Rybařit je dále
možné podél cesty a pod kopcem.

Nová vyhláška! Zákaz pití alkoholu
na vybraných místech.
Více na straně 6.

Petra Hanusová
Město vyhrálo Hry bez hranic.
Více na straně 9.

Děti ze základní školy se spojily
s vesmírnou stanicí ISS.
Více na straně 16.

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané!
Poslední červnové zasedání zastupitelstva města se
příliš nelišilo od těch předchozích. Kritika, někdy
neoprávněná, nespokojenost a malá informovanost
na straně jedné, ale žádná reakce k tomu, co prospěšného
a dobrého se podařilo, potěšilo či přineslo (udělalo) radost
na straně druhé. Kritizování nám jde skvěle, zatím co slova
uznání nebo díků jako bychom se báli vysloviti.
Dovolte mi proto pár postřehů nejen k onomu jednání
zastupitelstva, ale i k samotné práci vedení města, aby byli
informováni i ti spoluobčané, které zasedání zastupitelstva
nenavštěvují.
Malá informovanost občanů. Je skutečné malá? Stránky
města na internetu, kabelová televize, úřední vývěska
města, zpravodaj co dva měsíce je málo? Má-li někdo
zájem o informace specifické, nebo v obecních mediích
nedohledatelné, pak vám je zajisté ochotně sdělí
na městském úřadě.
Nezveřejnění dvou příspěvků ke Dni matek
ve Zpravodaji Města Albrechtic? Dle mého názoru měl být
jeden příspěvek publikován. Možná se měly jejich autorky
domluvit a předložit jeden společný. Redakční rada si
z toho vezme zajisté ponaučení. Paní starostce pak dávám
za pravdu v tom, že nejsem-li pozván na akci pořádanou
z vlastní iniciativy, nemám tam co dělat. Taková jsou
i pravidla společenského chování.
Zpravodaj města č. 3 s pozvánkou na Dětský den přišel
občanům pozdě? Ptám se, jak pozdě? Vždyť už
v dubnovém zpravodaji č. 2 byla celá jedna stránka
věnována pozvánce na Dětský den a následně v témže čísle je v kalendáři akcí znovu potvrzen. Čteme vůbec náš
zpravodaj?
Jinak bych chtěl redakční radu pochválit jak
za obsahové, tak i grafické zpracování zpravodaje. Je to
další krůček k lepšímu.
U jednoho z projednávaných bodů jednání jsem se
skutečně pobavil. Týkal se schválení benefitů uvolněným
členům zastupitelstva, konkrétně příspěvků na obědy
a ošatné z fondu zaměstnanců, do kterého stejně jako zaměstnanci města, starostka a místostarosta, přispívají. Díku
panu L. Volkovi, který do tohoto bodu jednání vnesl ať
záměrně či nevědomky zmatek, nebyly tyto benefity nakonec odhlasovány. Ptám se proč? Vždyť kterékoliv vedení
města v minulosti, a tedy i pan Volek, tyto benefity využívalo. Jako bývalý starosta by měl Zákon o obcích znát
především.
Právní vakuum bývalého vedení města bylo však i přes
placeného právního poradce časté. To se ukázalo při
projednávání Městského turistického okruhu, který nebyl
zastupitelstvem města v minulosti nikdy schválen a jakákoliv písemná dohoda s vlastníky pozemků dotýkajících
se MTO nebyla uzavřena. Jinými slovy, finanční prostředky
na údržbu trasy byly vynakládány z rozpočtu města
neoprávněně.
A máme tu další dárek minulosti v podobě našeho koupaliště. Je těžko pochopitelné, že město uzavřelo smlouvu

o jeho pronájmu tak, že je nevypověditelná. Ještě zajímavější je však skutečnost, že město hradí všechny náklady na provoz koupaliště vč. služeb ve výši cca 200,-tisíc
korun ročně, ale ze vstupného nevidí ani korunu. Veškeré
vstupné totiž inkasuje nájemce. Tomu se říká obchod roku.
Můžete se se mnou hádat, jaký je ten skutečný zisk
nájemce ze vstupného ročně?
A mohl bych tak vzpomenout mnoho dalších přešlapů
minulosti, ať již nedořešené manko v pokladně, dosud nezaplacený dluh z prodeje dříví a z jeho penalizace,
problémy s nedostatečnou dokumentací pro monitorovací
zprávu k vyúčtování kanalizace ve vilové čtvrti. Vypořádat
se se všemi těmito nedostatky stojí, a ještě bude stát
město hodně úsilí a času, ale i finančních prostředků.
Taková je realita. A co víc? Minulé vedení za sebou nezanechalo jedinou finálně připravenou investiční akci, a to
ani u těch titulů, které slibovalo celé roky zpátky. O to větší
uznání si zaslouží nové vedení města i pracovníci MěÚ
a členové komisí za aktivní přístup k dalšímu rozvoji města
i jejich místních částí.
Posuďte sami. Chodník, přestavba Mateřské školy
na byty, rekonstrukce budovy prodejny a budovy Tatranu
na kulturní zázemí – to vše v Hynčicích, rekonstrukce koupaliště – tobogan, lehkoatletický stadion pro ZŠ a střední
školu, parkoviště na ul. Osvobození, rekonstrukce autobusového nádraží, park B. Smetany vč. kulturního zázemí,
dokončení rekonstrukce Měšťanského domu a některé
další akce (III. etapa linhartovského zámku, sloup se
sochou Sv. Anny Samotřetí).
Jistě sami uznáte, že to není žádné „troškaření“.
K uskutečnění těchto cílů však potřebuje naše vedení
nejen čas, ale i naši spolupráci a podporu. A také více
trpělivosti, tolerance, i pochopení. Pochopení i pro drobné
neúmyslné chybičky, protože ani nikdo z nás není dokonalý, každý z nás je tvor chybující.
A jak je to s „naším hotelem“? V průběhu jednání zastupitelstva i v jednom z minulých zpravodajů č. 1/17 padla
zmínka o našem hotelu, pro jehož znovunabytí nebylo za
posledních 16 let, kromě písemného oslovení majitele, učiněno vůbec nic. Jestliže p. L. Volek naznačuje, že hotel je
průšvih minulého režimu, pak měl zmínit i kterého. Měl-li
na mysli vedení města v devadesátých letech, pak bych ho
chtěl ujistit, že privatizace státního majetku nebyla
v působnosti obce, ale k tomu ustanovených okresních
privatizačních komisí. Hotel, jehož majitelem byl Ráj st. p.,
byl pak i přes mé opakované intervence u ministra vnitra
Dyby privatizován stejně tak, jako Dakon, Komunální
podnik, Státní statky, ZNZ a další. Na druhé straně se nám
však podařilo i s pomocí přátel uchránit před privatizací
Dům služeb, z jehož prodeje České státní spořitelně se
podařilo uhradit dluhy bývalého MNV ve výši 1,8 mil.
korun a opravit většinu vozovek v obci za cca 4 miliony
korun.
Ivo Vykopal

Zájemci o placenou inzerci a reklamu - tel. 724 793 107, e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz
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Slovo zastupitele
Tak je to zase tady! Léto a prázdniny.
Ovšem souhlasím s klasikem, že tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným. Všichni jsme se těšili
na prázdninovou pohodu na našem koupališti, které
mělo být, jak jsme slibovali návštěvníkům a především
dětem, zvelebováno. Místo letní pohody je okolo koupaliště spousta nevyjasněných věcí a nejistota, jak to
s ním do budoucna bude. Rada města vypověděla
provozovateli smlouvu. Provozovatel se cítí dotčen
tímto jednáním města, a protože se domnívám, že je
pro nás občany užitečné znát i jeho pohled na věc,
rozhodla jsem se zde uvést jeho vyjádření k současné
situaci na koupališti.
Pan Makris uvádí: „V roce 2018 jsme se přihlásili
do otevřeného výběrového řízení na pronájem areálu
koupaliště za předem stanovených podmínek. Naše vize
byla (v rámci dlouhodobé spolupráce s městem) areál
v rámci možnosti rozvíjet. Nástupem nového vedení
na podzim 2018 se však situace změnila a už v lednu
2019 jsme obdrželi výpověď č.1.
Na dotaz, že jsme investovali prostředky a čas, nám
bylo starostkou města sděleno, že jde o riziko podnikání.
Naše plány na investice do areálu v podobě
znovuotevření hřiště na volejbal, houpačky a další
atrakce zejména pro děti vzaly za své a veškerá energie
a zdroje šly do právních služeb. Po měsíci byla výpověď
stažená s tím, že se stala chyba.
Zdaleka však nenastal konec obstrukcí a animozity
ze strany města a ani nadále nám nebylo umožněno
v klidu vykonávat podnikatelskou činnost.
Další pokus o ztížení naší činnosti na koupališti nastal
záhy ve formě neakceptování původního záměru pronájmu s tím, že si to máme vyřídit s bývalým vedením
města. Pro současné vedení se stalo dle mého názoru
prioritou poškodit provozovatele před umožněním nerušeného provozu.

Prozatímním vrcholem překážek a zlovůle ze strany
vedení města vnímám den před zahájením sezóny 2019
ve zveřejněném článku na Facebooku i stránkách města,
čímž byla podle mě znevážená práce všech, kteří připravovali areál po zimě na další sezonu.
Navíc jsme se jako obchodní partner města dozvěděli
ze sociální sítě a dokonce z televize, že nám byla dána
výpověď č.2. My jsme dostali oficiální informaci až
za několik týdnů!!!!
Důvodem mají být smyšlené náklady na provoz
a nutnost rekonstrukce. Jak je zřejmé z režimu provozu,
rekonstrukci nic nebrání od září do května.
Výsledkem této anabáze budou další soudní spory
a místo investic našich i města do areálu koupaliště
a zlepšení služeb pro občany půjdou zdroje opět
do právních služeb.
Současné vedení města není podle nás ochotno
akceptovat výsledky otevřeného regulérního výběrového
řízení, a to může být signálem pro další podnikatelské
subjekty, jak se zachovat ve vztahu k městu.“ Tolik sdělil
Richard
Makris,
jednatel
společnosti
SAFE
COMMERCIONAL.
Byla bych ráda, kdybychom našim spoluobčanům
nejen slibovali, že bude líp, ale pro to také něco
skutečně aktivně udělali. A tak prosím pana Makrise,
aby nám přišel na příští jednání zastupitelstva přednést
svoji vizi o provozu koupaliště a paní starostku tímto
vyzývám, aby zpracovala konkrétní písemnou koncepci
k provozu koupaliště na příští rok a předložila ji
k prodiskutování zastupitelům na následujícím jednání
zastupitelstva města.
Všichni budeme jistě rádi, když společným úsilím
zatraktivníme naše koupaliště.
Koupání zdar!
Jaroslava Veselá
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Slovo starostky
Tak jde čas
Mohlo by se zdát, že nám čas utíká mezi prsty a nic se
neděje. Opak je ale pravdou. I v kuchyni, dříve než si
spokojení strávníci oblíznou po dobrém obědě prsty, musí
předcházet svědomitá příprava a trocha námahy v kuchyni. Stejné je to i s prací na městském úřadě.
Už víte, že umíme připravit kulturní akci pro více než
tisíc návštěvníků. Ať to byl vánoční jarmark, MDŽ nebo
Den dětí, Štít Albrechtic, Den obce, všechny to byly velmi
úspěšné akce. Dostatek jídla, pití, zábavy jak pro děti, tak
i dospělé. Na podzim připravujeme ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Halloween, s paní učitelkou
Kubišovou ze základní školy určitě zrealizujeme spoustu
menších doprovodných akcí. Již nyní se věnujeme
programu následujícího Vánočního jarmarku. Jistě se budete mít na co těšit.
Ale nejen zábavou je člověk živ. Ve velmi krátké době
jsme byli schopni připravit projekt na opravu střechy
základní školy, vysoutěžit zhotovitele a dnes se již střecha
rekonstruuje.
Mnozí z vás také vědí, že tělocvičnu nemůžeme využívat
k větším společenským událostem, jako jsou plesy, z důvodu omezené bezpečnostní kapacity sálu. Vzhledem
k tomu, že nemáme jiný společenský sál, řešíme nyní
s projektantem, jak upravit tělocvičnu stavebně tak, aby se
zde opět mohly konat plesy a mnoho dalších
společenských akcí.
Kromě času a péče věnované základní škole se realizuje
další velký projekt, a to rekonstrukce parku B. Smetany.
Všichni víme, že si to po těch letech více než zaslouží.
Do konce prázdnin bychom měli mít projektovou dokumentaci, a snad i díky dotacím Moravskoslezského kraje
pro okresy Bruntál a Vítkov se hned na podzim budeme
moci pustit do revitalizace zeleně. Do konce prázdnin
bychom rovněž měli mít připraven projekt na rekonstrukci
2. nadzemního podlaží Měšťanského domu. Ing. Arch. Dehner velmi citlivě společně s památkovou péčí připravuje
kulturní sál pro přibližně 80 lidí, reprezentativní prostory
a apartmán. V rozpočtu města na tuto rekonstrukci jsou
vyčleněny prostředky, ale již dnes řešíme případnou
možnost čerpat dotace z tzv. norských fondů.
Jak jsme již avizovali, započala realizace rekonstrukce
„Morového sloupu – Sv. Anny Samotřetí“, který se dočká
i nasvětlení. Díky instalaci osvětlení sloupu bude navýšena
kapacita elektrického připojení na náměstí tak, abychom
na Vánočním jarmarku a jiných akcích na náměstí nemuseli
řešit problémy s nedostatkem elektřiny pro jednotlivé
stánkaře.
Do čeho jsme se chtěli s velkou chutí pustit a opětovně
jsme narazili na obrovské právní problémy, je koupaliště.
Technické řešení tobogánu a zaměření stávajícího stavu již
máme, jen se do rekonstrukce samotné pustit nemůžeme.
Doufáme, že se nám po komunikaci s nájemcem kou-
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paliště podaří problémy odstranit a budeme moci
občanům poskytnout modernější prostředí pro koupání.
A tak, jak jsme v mnohých předvolebních slibech hlásali,
věnujeme se i bezpečnosti. Na žádost zastupitelstva se připravuje projekt opravy chodníku na ulici Tyršova.
S projektantem také řešíme úpravu projektu chodníku
v Hynčicích tak, aby všichni dotčení majitelé pozemků byli
spokojení a mohli dát projektu tolik potřebný souhlas.
I cyklostezka na Třemešnou se nám po velkých problémech na straně Třemešné konečně blíží do touženého cíle.
Vedle těchto dvou velkých projektů se hledá řešení úpravy
naší snad jediné křižovatky (Osvobození, Hašlerova,
Osoblažská a Nerudova). A pomalu a jistě se pracuje
i na autobusové zastávce na rozcestí v Linhartovech.
Mimo tyto velké projekty se poptávkovým řízením hledá
zhotovitel studie atletického stadionu a připravuje se výzva na studii optimalizace nakládání s odpady v Městě
Albrechticích. Opět za pomoci dotací Moravskoslezského
kraje.
Že se vám to zdá hodně projektů najednou? Ano i mně.
A to není vše. Mimo to spolupracujeme na několika
mikroprojektech v rámci česko-polské spolupráce s obcí
Biala. A to projekt města Biala – Vážíme si sebe i svých sousedů, kde proběhlo setkání dětí jak v městě Biala, tak
i u nás a připravuje se setkání dospělých, které proběhne
opět v Biale i v Městě Albrechticích, a to již v průběhu srpna. Dále jsou realizovány dva projekty, projekt Zveme vás
k nám, pomocí kterého se realizoval Den obce a mimo to
ještě projekt spolupráce hasičů polsko-české akce
na zlepšení bezpečnosti na hranicích. Přestože tyto
projekty nejsou ukončeny, již se připravuje další, projekt
kulturního zázemí v parku B. Smetany. Jistě to bude další
aktivita, kterou všichni oceníme a vrátíme parku vážnost
a význam.
Nejspíš jsem si nevzpomněla na všechny projekty, které
pro vás připravujeme, ale sami vidíte, že jich je více než
dost. A kromě starostí o všechny tyto projekty řešíme
každodenní problémy, jako je nevhodné chování nájemníků v domě s pečovatelskou službou, konzumace alkoholu
na náměstí, provoz rybníku Celňák, údržba veřejné zeleně
a příprava na zimní údržbu.
Věřím, že nám bude na cestu plnou práce svítit slunce
a foukat příjemný větřík. Držte nám palce, ať se práce vydaří a občas buďte prosím shovívaví k drobným
nedostatkům, protože kdo nic nedělá, nic nezkazí, a i když
se snažíme, drobné chybičky se najdou i u nás. Jsme totiž
jenom a pouze lidé.
Přeji vám příjemný zbytek léta, občasný deštík tak, aby
voda nechyběla. Léto bez nehod, jenom a pouze zážitky,
na které budete s úsměvem vzpomínat spoustu dalších let.
Vaše starostka Jana Murová

Městský turistický okruh
První oficiální zmínka o Městské turistickém okruhu připadá na rok 2013. Zástupce města pan Volek, zástupce
Lesů ČR pan Závodný a zástupce turistů pan Jiřík se sešli,
aby tehdy společně dali vzniknout jednostránkové
domluvě o vzniku turistického okruhu. Dokument, který
měl sloužit jako podklad pro přĳetí usnesení v radě
a posléze i v zastupitelstvu. Bohužel do dnešního dne
žádné takové usnesení nebylo přĳato. Dokonce se nejednalo ani s majiteli jednotlivých pozemků, a to je
základní kámen úrazu. Vzniklo něco bez jejich vědomí.
Není žádný rozdíl mezi soukromou zahradou, polem, loukou nebo pastvinou. Každý se svým majetkem nějak hospodaří. Majitel zahrádky pěstuje zeleninu, golfový trávník.
Majitelé polí, luk, pastvin pěstují obilí, seno, pasou dobytek, případně jinak využívají danou plochu. To je způsob
hospodaření. Nelze v 21. století nadřazovat veřejný zájem
nad vlastnické právo. Nelze vstoupit na pole a pokosit uličku v obilí, jak se tomu děje vedle Mokrého lesíku
nad Linhartovy. Instalovat vyhlídku na pole vedle hnojiště
a čekat, že se nic nestane, instalovat posezení na pole
s obilím…
I dobrá myšlenka, a to Městský turistický okruh
rozhodně je, musí mít svá pravidla. Tak to potvrdilo nejen
vyjádření Ministerstva vnitra (bez právního titulu nelze
udržovat cizí pozemky), ale i právní rozbor. Nyní, když se
veřejně rozčeřily hladiny vod s údržbou cizích ploch, bude-

me muset nejprve napravit chyby minulosti a posléze se
můžeme pustit do údržby, příp. dalšího rozšiřování MTO.
Údržby cizích ploch se netýkají pouze údržby MTO,
ale i údržby veřejných ploch v centru města. Začátkem léta
si mnozí z vás mohli všimnout, že podél hlavní cesty,
Nádražní a Osoblažské ulice nám zůstaly neudržované
plochy. Důvod byl obdobný jako u MTO. A to je, že nelze
vynakládat veřejné prostředky na údržbu cizích ploch.
Proto jsme hned na jaře žádali Státní pozemkový fond,
Úřad pro zastupování státu, Ředitelství silnic a dálnic
a Moravskoslezský kraj o výpůjčku těchto parcel. Kromě
Státního pozemkového fondu se nám postupně podařilo
s jednotlivými majiteli výpůjčku uzavřít a nyní můžeme
s klidným svědomím předmětné parcely udržovat. Příští
rok se nám již nestane, že by parcela v centru města zůstala neudržovaná.
Někdy to, co se nám zdá automatické, „prostě půjdu a
pokosím“, není z hlediska veřejných financí tak
jednoduché. Pokud bychom vynakládali své vlastní finanční prostředky, pak bychom se nemuseli nikomu zodpovídat. V případě veřejných prostředků je nutné si
uvědomit, že to nejsou naše peníze, ale peníze všech
občanů a jako s takovými s nimi musíme nakládat.
Jana Murová,
starostka

O Městském turistickém okruhu z Vrbna pod Pradědem
Náš Městský turistický okruh láká návštěvníky
z širokého okolí. Velká pozornost se mu dostala
i ve Zpravodaji Sdružení obcí Vrbenska. Helena Rusková,
autorka článku, popsala čtenářům a obyvatelům Vrbenska
velmi podrobně své zážitky z Pohádkové stezky ke Krtečkově studánce. Níže je krátce vyjmuto to nejzajímavější,
co by byla škoda nesdílet dále.

jiné můžete dozvědět, jak se voda z Krtečkovy studánky
dostane až do Baltského moře.“
Helena Rusková,
Vrbno pod Pradědem

„Co je pozitivní a pro nás, návštěvníky města a okolí,
důležité, že místní znovu a znovu vymýšlejí, čím novým nás
ještě překvapit. Na okruhu je celá řada zajímavostí, které se
dají navštívit samostatně a vytvořit si tak výlet dle svých
zájmů, fyzických i zdravotních limitů.
Tentokrát bych chtěla čtenářům zprostředkovat malou
ochutnávku z místa, které mě mimořádně zaujalo. Podle
názvu je určeno spíše pro rodiny s dětmi, ale kdo z nás
v dnešní hektické době nepřivítá oázu klidu, navíc s mnoha
zajímavými prvky.
Celé provedení je až neskutečně zdařilé, a to nejen co se
týče obsahu, ale také vlastního provedení. Každé z jedenácti
zastavení je jedinečné a neopakovatelné, fantazii a kreativitu tvůrců jsem tiše záviděla. I když je naučná stezka zaměřena především na děti, nenudí se tu ani dospělí. Máte
splín a potřebujete dobít baterky? Tohle místo nemá chybu.
Chůze tady je nenáročná, neváhejte vzít spolu s dětmi třeba
i jejich prarodiče. Můžete tady strávit hezké společné chvíle.
Stezka není dlouhá, ale vyžaduje čas a soustředění. My
jsme málem nenápadnou pěšinku ukrývající dvanáct
trpaslíčků minuli. A že byli krásní! Ukryli se v lese, každý
z nich je jiný, každý má své jméno a pro děti, a nejen pro ně,
také úkol. Tak schválně, uměli byste odpovědět Francifárovi,
jak se správně jmenuje „Zaječí zelí“? Teď už to vím, ale musím přiznat, nevěděla jsem. U Krtečkovy studánky, kde stezka končí, je posezení skvělé. Hezké místečko, kde se mimo
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Nová vyhláška města

Výzva

Na vybraných místech platí zákaz pití alkoholu

Výzva zájemcům o změnu v územním plánu
města Město Albrechtice

Zastupitelstvo města Město Albrechtic 29. května 2019
schválilo obecně závaznou vyhlášku týkající se zákazu
konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejně
přístupných místech ve městě Město Albrechtice. Mezi
tato místa patří prostor autobusového nádraží, ulice
Čes. Legií a chodník spojující ulici Poštovní a ulici Osvobození. Dále zde spadá ulice Nádražní a ulice Osoblažská.
Konzumace alkoholu je pak zakázána v centru města, tady
například spadá i ulice Nemocniční. Vyhláška platí i pro
park B. Smetany. Město se k tomuto kroku rozhodlo
v rámci zabezpečení veřejného pořádku, bezpečnosti,
a také by opatření mělo fungovat jako ochrana dětí
a mládeže před škodlivými účinky návykových látek.
Podrobnější rozpis zakázaných míst naleznete na úřední
desce města.

Zastupitelstvo města Město Albrechtice bude
na svém jednání v září projednávat pořízení změny
územního plánu. Pořízení změny územního plánu je vyvoláno návrhy vlastníků nemovitostí. Město Město
Albrechtice proto vyzývá další případné zájemce
o změnu v územním plánu, aby své návrhy podali
u Městského úřadu Město Albrechtice nejpozději
do 31. srpna 2019.

Marek Michalica,
tajemník

Petra Hanusová

Vyřízení rodičovského příspěvku je od července jednodušší
Od 1. 7. 2019 se zjednodušuje vyřizování rodičovského příspěvku. Doposud bylo nutné k žádosti o rodičovský příspěvek Úřadu práce ČR doložit ještě tzv. „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského
příspěvku“, kde Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí vyplácenou peněžitou pomoc v mateřství. Nyní rodičům
jedna cesta na úřad ubude. ÚPČR a ČSSZ začne více komunikovat digitálně a potřebné informace si mezi sebou sami
předají. Nová služba tedy nahradí dokládání papírových tiskopisů - Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující
nárok a výši rodičovského příspěvku, a to ve všech případech, kdy o rodičovský příspěvek žádá rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku chce využít svůj
denní vyměřovací základ. Tato varianta představuje zhruba 80 % z celkového počtu vyplácených rodičovských příspěvků
s doloženým denním vyměřovacím základem. Rodiče žádající o rodičovský příspěvek od 1. 7. 2019 již nemusejí s tiskopisem Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku na příslušný úřad
OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno pro jeho potvrzení. V některých případech však tuto službu nebude možné využít:
rodič pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a jiného příslušného
orgánu nemocenského pojištění,
pro zjištění denního vyměřovacího základu druhého rodiče,
peněžitá pomoc v mateřství byla poskytována jiným příslušným orgánem nemocenského pojištění, než je
OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (např. Ministerstvem obrany či Ministerstvem vnitra). V těchto případech bude rodič
muset doložit vyplněný a potvrzený formulář Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši
rodičovského příspěvku popř. formulář Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského
příspěvku.
Změna ve výši příspěvku na péči od července 2019
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
•
3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
•
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
•
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 13 900 Kč u osob,
které nevyužívají pobytové sociální služby
•
3 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 19 200 Kč u osob,
které nevyužívají pobytové sociální služby
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
• 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
• 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
• 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 12 800 Kč,
které nevyužívají pobytové sociální služby
•
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 19 200 Kč u osob,
které nevyužívají pobytové sociální služby
Bc. Jiří Boháček,
Odbor správní – úsek sociální
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Co je potřeba znát o likvidaci odpadních vod?
Povinnost doložit, jak občané likvidují odpadní vody,
nevzniká až od roku 2021, jak bývá v některých článcích
uváděno, ale platí už od roku 2014, od 1.1.2019 to jen
bylo v zákoně upřesněno. Od letošního roku je tedy
důležité mít uschované doklady již od začátku ledna až
do současnosti, aby bylo jasné, jakým způsobem byly
zlikvidovány odpadní vody. Nejjednodušší možností
pro obyvatele je, být napojen na veřejnou kanalizaci.
Ten, kdo tuto možnost nemá, má další dvě možnosti
– povolená čistírna nebo bezodtoká jímka. Vlastník čistírny musí doložit, že ji správně provozuje a musí plnit
určité předem stanovené podmínky. Ten, kdo má bezodtokou jímku, musí mít uschované doklady týkající se
likvidace odpadních vod.
U nemovitostí, které jsou napojeny na veřejný
vodovod, musí být doloženo stejné množství, jako byla
spotřeba vody z vodovodu. Tam, kde není veřejný
vodovod, mají občané studny či v ojedinělých přípa-

dech odebírají vodu z potoka. V takovém případě se při
stanovení
množství
odpadních
vod
vychází
ze směrných čísel. Ta jsou uvedena ve vyhlášce provádějící zákon o vodovodech a kanalizacích. Při fakturaci
se tedy vychází z těchto čísel, která se však vždy nemusí
přesně rovnat.
Kontrolu zajišťuje vodoprávní úřad, u nás se jedná
o úřad v Krnově. Ten si může v případě podezření vyžádat od občana doklady. Z toho důvodu je nutné,
aby doklad vždy splňoval určité náležitosti. Mělo by zde
být uvedeno, odkud se odpadní vody odváží, kolik kubíků se odvezlo a kam vše bylo odvezeno. Je důležité
vědět, že o odvoz nelze požádat například kteréhokoliv
zemědělce. Odpadní vody musí vždy být odvezeny
pouze do povolených čistíren.
Jana Kociánová a Petra Hanusová

Vodovod Opavice - Linhartovy
Vážení spoluobčané,
v důsledku měnícího se klimatu a následných hydrologických podmínek se město Město Albrechtice rozhodlo
započít přípravné práce na projektové dokumentaci
pro výstavbu vodovodu propojujícího Město Albrechtice
– Opavici – Linhartovy.
Součástí této předprojektové přípravy je i průzkum
zájmu majitelů nemovitostí v těchto lokalitách o připojení

na tento veřejný vodovod.
Tímto žádáme občany Opavice a Linhartov,
aby svůj zájem o napojení na veřejný vodovod sdělili
na e-mailovou adresu: sluzbyma@seznam.cz, případně
osobně v sídle Služeb obce Město Albrechtice s.r.o.
(Nemocniční 13, Město Albrechtice)
Děkujeme občanům za spolupráci.
Služby obce Město Albrechtice

Město vyhlašuje výběrové řízení
Městský úřad Město Albrechtice vyhlašuje výběrové
řízení na pozici referenta Odboru stavební úřad
a územní plánování. Předpokládaný nástup
do pracovního poměru je od září 2019 na dobu neurčitou. Předpokladem pro přĳetí je buď vysokoškolské
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studĳním
programu ve stavebním, architektonickém či právním
směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, popřípadě
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. Dále se

požaduje znalost stavebního zákona, výhodou je
i znalost správního řádu. Potřebná bude taktéž znalost
práce na PC. Další výhodou pak bude i předchozí
pracovní zkušenost ve veřejné správě. Tato pozice spadá do 10. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášek je
14. srpna 2019 do 12:00 hod. Přihlášky odesílejte
na Městský úřad Město Albrechtice. Více informací
naleznete na úřední desce města Město Albrechtice.
Petra Hanusová
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Hasiči vyrazili na školení do Polska
V rámci projektu „Polsko-české akce na zlepšení bezpečnosti na hranicích“ se naši hasiči zúčastnili
13. a 14. července školení v Gmině Biala. První den se
jednotky seznamovaly s obsluhou čerpadla, plovoucího
čerpadla a kalového čerpadla, které používají polské
jednotky při zřízení čerpacího stanoviště cisteren. Polští
hasiči pak během školení nacvičovali dálkovou dopravu
vody při požáru lesa, kdy za sebe napojili čtyři cisterny.
Druhý den probíhala v kostele tradiční mše, kde nechyběli ani naši hasiči. Poté se všichni přesunuli
na hřiště. Zde předvedla dobrovolná jednotka z Bialej
komentovaný zásah – vyprošťování zraněné osoby
z havarované dodávky. Program byl zakončen soutěží
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v požárním útoku, ve které i naše jednotka zúročila své
poznatky ze školení a při útoku použila veškeré vybavení místních hasičů. Během následujících dvou měsíců
se podobné školení pro 40 hasičů uskuteční i u nás ve
Městě Albrechticích.
Tato akce byla realizována v rámci projektu Polskočeské akce na zlepšení bezpečnosti na hranicích
z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká
republika-Polsko, Fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd.
Vladislav Hlaváček

Město Albrechtice vyhrálo Hry bez hranic 2019
„Ať jsme staří nebo mladí, hrajeme si rádi,“ tak zněl
slogan Her bez hranic, kde náš tým obsadil krásné první
místo a skvěle tak reprezentoval naše město. Tak jako
každý rok uspořádal Mikroregion Krnovsko sportovní
utkání obecních týmů, které hostilo obec Úvalno. Do soutěže se zapojily týmy z Osoblahy, Krnova, Města Albrechtic,
Brantic, Zátora, Býkova-Láryšova, Krasova, Čákové,
Třemešné, polského Powiatu Prudnickego a družstva
z Úvalna. Na začátku si jednotlivá města vylosovala svá
startovací čísla a maskota v podobě velkého „plyšáka“.
Pak účastníci bojovali o vítězství v pěti soutěžních disciplínách.
Hry odstartovaly na místním koupališti. Zde týmy musely
přeplavat bazén ve škopku se svým maskotem, následně
přepravit maskota přes bazén v nafukovacím válci, pokračovalo se jízdou ve vodním tobogánu, na šlapací lodičce
a na závěr běh s 30 plastovými kačenkami. Další disciplíny
se konaly na rozhledně Hanze Kudlicha. Zde hráči přepravovali na vozíku invalidního pana Lorence z filmu
Na samotě u lesa, sbírali plné „lahváče“ do pivní basy a běhali na rozhlednu a shazovali z ní molitanové kostky se znakem města a stavěli z nich rozhlednu.
Při pochodu z koupaliště ke kostelu musela všechna
družstva odpovídat na vědomostní otázky. Odpovědi se
hodnotily ziskem 0-3 body. Kvízové otázky se týkaly například hudby, zeměpisu, pohádek či internetu. Na faře pak
už byly připraveny soutěžní disciplíny ve stylu „Pevnosti
Boyard“. Poslední stanoviště pak bylo umístěno na zahradě
u kostela. Ani zde si soutěžící neodpočinuli a čekaly je
náročné disciplíny v podobě krájení cibule, loupání a jezení
vejce natvrdo, konzumace orestovaných moučných červů
a kobylek s pikantní příchutí, sestavení parníku z papíru
nebo konzumace sušenek na čas.
Vypadá to, že pokřik „Za město makáme, první místo získáme“ našemu týmu pomohl natolik, že skutečně obsadil
první místo a porazil tak s přehledem všech ostatních deset
soutěžních týmů. Na druhém místě pak skončili naši sousedé z Třemešné a na třetím místě se umístil Býkov-Láryšov.
Po ukončení soutěží na faře se pokračovalo hned další
akcí s názvem Den Mikroregionu Krnovsko. Cílem bylo
předvést všechny obce Mikroregionu Krnovsko a Powiatu
Prudnického. Prezentovaly se zde občanské spolky, podnikatelé a neziskové organizace všeho druhu. Naše město
zde zastupoval pan Štefan Guber se svými keramickými
figurkami.
Vladislav Hlaváček
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Okénko do knihovny

Vyhodnocení soutěže

Knihovna připravuje

Ve středu 26. června proběhlo slavnostní ukončení
dětské čtenářské soutěže s názvem „Kdo to ví, odpoví“.
Soutěž probíhala od února do května a byla rozdělena
do dvou věkových kategorií. Každý měsíc děti vyplňovaly
kvízové otázky, které se týkaly knih, knihovny a také našeho města (např. názvy ulic v našem městě, které jsou
pojmenovány podle spisovatelů). Musím děti pochválit
za zájem o soutěž, některé děti zapojily do soutěže i rodiče
nebo prarodiče. Což samozřejmě vítám, protože zájem
rodičů o četbu, o knihy a v neposlední řadě i o knihovnu
dává dětem ten nejlepší příklad pro vývoj jejich čtenářství.
Do letošního, již 10. ročníku soutěže se v únoru zapojilo
41 dětí, ale podmínky soutěže splnilo jen 18 z nich a tyto
děti byly za svou snahu odměněny knihou, pamětním
listem a malými dárky.
Byli to: Tereza Kováčová, Viktorie Kotulková, Nikol
Křištofová, Natálie Křištofová, Marie Radoňová, Michaela
Včelná, Niki Michailidisová, Tereza Křištofová, Petra
Kováčová, Radim Ondrák, Michal Žák, Samanta Kaňa,
Natálie Tuhá, Karolína Kotulková, Berenika Galušková, Jan
Radoň, Jakub Návrat a Markéta Kadlíková.
Všem dětem děkuji za účast v soutěži a těším se, že se
i nadále budeme v knihovně setkávat.

Na září knihovna připravuje cestovatelskou přednášku
Marka Sovy: Cesta na kole „Z Olomouce do Íránu“ (82 dní,
5500 km). V říjnu nás navštíví spisovatelka Eva Tvrdá.
Datum, čas a místo bude upřesněno na plakátech,
na webových stránkách knihovny a města a v kabelové
televizi.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

Pozvánka

Ostravští herci vystoupí v zábavné hře o lásce

Ukončení léta v Městě Albrechticích

Zajímá vás, jak to vypadá v manželství po 20 letech? Tak
to je právě pro vás určený hudebně zábavný pořad
s názvem „V rodině velí a vládne muž“. Sólisté Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě, Peter Svetlík a Eva
Zbrožková, předvedou své umění v malém sále tělocvičny
ZŠ. Hra je pojata jako veselé povídání především o lásce
propojené s těmi nejkrásnějšími a nejznámějšími operetními melodiemi. Na představení se můžete těšit ve středu
25. září 2019.
Petra Hanusová

S letními prázdninami je potřeba se náležitě rozloučit,
proto se budeme moci 13. září 2019 v Městě Albrechticích
společně setkat u příležitosti Ukončení léta. Na děti
i dospělé čeká zábavné odpoledne plné her, soutěží
a nejrůznějších atrakcí.
Chybět samozřejmě nebude ani dobré jídlo a pití.
Akce se bude konat na náměstí, kde se představí
jednotlivé spolky.
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Jana Libová

Dobrý anděl
113 dětí a 101 rodičů z 59 rodin na Bruntálsku
podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče
nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích
členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné
onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací
pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad
vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž
prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce
rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například
vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může
zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má
možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl.
„Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit
registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském
účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje
Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje
podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc
nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to
nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat
tomu, co je důležité.“
Markéta Křížová

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří
andělé na Bruntálsku desítky dětí. Počet nových žádostí
o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič
nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním,
podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často
v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.

Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé. Foto: Andrea Sovová

Co se děje u našich sousedů?
Summer party v Petrovicích
ve Slezsku

Dožínky ve Slezských
Rudolticích

Jak šmakuje
Moravskoslezsko

V Petrovicích ve Slezsku se můžete
těšit na Summer party aneb ukončení
prázdnin s podtitulem „Dance all
night“. Zábava se uskuteční v pátek
30. srpna. Start akce stanovili
organizátoři na 8 hodin večer. K tanci
bude hrát po celý večer Dj Bravo.
Vstupné činí 80 Kč. Jídlo i pití je na
místě zajištěno. Jedinou podmínkou
vstupu je dobrá nálada.

Ve Slezských Rudolticích se
17. srpna uskuteční Dožínky. V
9 hodin dopoledne proběhne mše
v kostele sv. Kateřiny, kde bude
požehnán věnec. Poté se bude pokračovat průvodem obcí. Program
dožínek je opravdu bohatý. Během
odpoledne zde zahrají například
Olympic revival, Queen Princess
revival či Kabát revival.

Zajímá vás, jak chutnají typické
regionální speciality? Tak právě
pro vás je určený festival, jenž je
organizován
Moravskoslezským
krajem a jeho partnery. Festival
proběhne v Karlové Studánce
v sobotu 10. srpna. A nebude to jen
o skvělém jídle, které často vařily už
i naše babičky. Ale vystoupí zde například skupina Mňága a Žďorp nebo
skupina Mirai.
Petra Hanusová

Zachraňme lesy
V sobotu začali dobrovolníci zalesňovat
místní holiny
V sobotu 20. července začali dobrovolníci zalesňovat
břízami místní holiny způsobené kůrovcovou kalamitou.
Navázalo se tak na práci z minulého roku, kdy se
s obnovou lesa pomocí výsadby bříz začalo.
Dobrovolníci se spolu se zaměstnanci Lesy ČR pustili
do výzvy Zachraňme lesy. Ta si klade mimo jiné za úkol
přeměnit smrkovou a borovicovou monokulturu za

mnohem odolnější a pestřejší. Právě proto se bříza jeví
jako vhodná dřevina. Chrání půdu před erozí
a rozpadem a zajišťuje tak oporu okolním stromům.
Zajímavostí je, že ještě nedávno byla bříza považována
za plevel a byla systematicky kácena, aby uvolnila prostor
jiným rostlinám. Do výzvy se v rámci celé České republiky
zapojilo již 44 000 lidí.
Petra Hanusová
Zdroj: www.zachranmelesy.cz
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Den obce
Na fotbalovém hřišti v pátek 5. července 2019 propukly oslavy našeho města, Dny obce Města Albrechtic, první aktivita
projektu z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko, který se jmenuje
„Zveme vás k nám! – místní tradice a oslavy překračují hranice“. Celý projekt se realizuje ve spolupráci s městem Biala.
Cílem je sblížení a prohloubení Česko-polské spolupráce skrze místní tradice. V průběhu realizace projektu se uskuteční
několik setkání občanů obou partnerských měst, při kterých si navzájem představí tradice a kulturu. Jedná se o Den obce
a Ukončení léta v Městě Albrechticích a Svátky chleba v Laczniku. Dále pak Podzimní laskavosti zahrady v Laczniku
a Vánoční jarmark ve Městě Albrechticích.
Ve dvě hodině odpoledne zahájila program Dechová hudba Město Albrechtice. Poté předvedla neskutečnou bubenickou show skupina Tokhi and the Groove Army, která nám za zvuku brazilských rytmů přinesla i krásné počasí. Před
samotnou hvězdou dne, zpěvačkou Leonou Machálkovou, vystoupila polská skupina mažoretek LOCA. Pak přišel na řadu
Cirkus Jinak se svým artistickým představením. Skvělá muzikálová zpěvačka a herečka si pak během svého výstupu přizvala na pódium malou zpěvačku Terezku, která stejně jako na Dětském dnu rozhodně nezklamala. Po celou dobu si
mohli návštěvníci užít i bohatý program v podobě vodního fotbalu, pirátské lodi či žonglování nebo chození po laně
v šapito Cirkusu jinak. Obvodní oddělení Policie ČR z Města Albrechtic si přichystalo na ukázku svůj služební vůz. Hasiči
připravili na víceúčelovém hřišti obrovskou hromadu pěny pro nejmenší, kterou poté vystřídala vodní bitva. Večer se
na pódiu objevila skupina VOX Martina Kachlíka. Ta k tanci hrála až do půlnoci a ukončila tak nabitý program vydařeného
Dne obce.
Vladislav Hlaváček a Petra Hanusová
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Štít Albrechtic
46. ročník Štítu Albrechtic se vydařil
Za účasti osmi mužstev obcí se jménem Albrechtice se
konaly soutěže myslivců, hasičů a tradičně proběhl turnaj
fotbalistů.
V soutěži myslivců, která proběhla na střelnici v Krnově,
zvítězili v družstvech myslivecký spolek z Velkých
Albrechtic a v soutěži jednotlivců Ing. Ušatý
z mysliveckého spolku Jehnědno z Albrechtic n. Vltavou.
V soutěži hasičů byli nejúspěšnější hasiči z Velkých
Albrechtic.
Největší zájem byl tradičně o turnaj fotbalistů, kde měly
svoje reprezentanty všechny obce. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, dále následovaly zápasy
o třetí a první místo. Ve skupině v Jindřichově se na prvním
místě umístily Velké Albrechtice, druhé Albrechtice
nad Orlicí, třetí Albrechtice v Jizerských horách a čtvrté
Albrechtice nad Vltavou.
Druhá skupina hrála ve Městě Albrechticích, kde zvítězili
hráči Města Albrechtic, druhé místo obsadil Baník
Albrechtice, třetí skončili Lesní Albrechtice a čtvrté
Albrechtice u Lanškrouna. V zápase o třetí místo vyhrál
Baník Albrechtice nad Albrechticemi nad Orlicí 4:1.
Ve finálovém utkání Město Albrechtice – Velké
Albrechtice byli úspěšnější domácí hráči, kteří zvítězili 2:1
brankami Kuřece a Bartoníčka. Při slavnostním závěru byli
vyhlášení i nejlepší hráči, a to:

O Štítu Albrechtic a našem městě se rozepsal i předseda
Štítu MUDr. Stanislav Kowalski. Zde je krátká ukázka:
„Milí přátelé,
46. ročník Štítu Albrechtic přešel do dějin. Musím ho vyhodnotit jako akci velmi úspěšnou. Doufám, že se mnou budete souhlasit. Počasí nám přálo, těch pár kapek deště večer
nikomu nevadilo. Bufety skvělé, nic nechybělo, do konce
akce mohli všichni jíst i pít, co hrdlo ráčí.
Organizace na vysoké úrovni, což ani nemůže dopadnout
jinak, když hlavním organizátorem je pan Josef Zikl, zakladatel a Čestný předseda Štítu Albrechtic. Páteční program
starostů rovněž vynikající, za což patří poděkování starostce
Města Albrechtic Ing. Janě Murové.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili ke zdárnému průběhu akce.
Děkuji všem starostům, členům Stálého výboru Štítu
za účast. Přeji pěknou dovolenou, krásné letní dny!“
Stanislav Kowalski,
předseda Stálého výboru Štítu

• Nejlepší brankář Lukáš Darda z Města Albrechtic
• Nejlepší střelec Hynek Seman z Velkých Albrechtic
• Nejlepší hráč Petr Kubiena z Baníku Albrechtice
Ve finálovém utkání padla historicky 1500. branka Štítu
Albrechtic, kterou vystřelil nejlepší střelec turnaje Hynek
Seman.
Další 47. ročník Štítu Albrechtic 2020 se odehraje
v Lesních Albrechticích.
Konečné pořadí Štítu Albrechtic 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Město Albrechtice
Velké Albrechtice
Baník Albrechtice
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice v Jizerských horách
Lesní Albrechtice
Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice u Lanškrouna

Josef Zikl
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Štít Albrechtic
U fotbalu jsem téměř už 80 let, říká Josef
Zikl
Pan Josef Zikl patří od samého počátku vzniku Štítu
Albrechtic k jeho hlavním organizátorům. V roce 2014 byl
dokonce jmenován jeho čestným předsedou. Stejně tak je
důležitou osobou místního fotbalového klubu. V krátkém
rozhovoru se rozpovídal o svých fotbalových začátcích
a také se zmínil o letošním ročníku Štítu.
Jak jste se dostal k fotbalu?
Já jsem se dostal k fotbalu zhruba tak mezi mým devátým a desátým rokem. Začínal jsem nejdříve v Hradci
Králové, tam jsem vydržel až do maturity a po maturitě
jsem cestoval jako učitel a mezitím jsem vždy všude hrál
fotbal. Prakticky jsem u fotbalu už téměř 80 let. My jsme
celá rodina fotbalová. Můj syn také hrál fotbal na dost vysoké úrovní. A můj vnuk, který měl teď dvacet roků, hraje
ligu za Zbrojovku Brno. Takže to u nás pokračuje.
A jak jste se z Hradce Králové dostal do Města
Albrechtic?
Poté, co jsem absolvoval pedagogické gymnázium
v Hradci Králové, jsem dostal umístěnku na okres Krnov
v roce 1951 a od té doby se tady potuluji od Holčovic
po Osoblažsko. A nakonec jsem od roku 1970 zakotvil
v Albrechticích a tady jsem to doklepal až do důchodu.

obce si vždy dopředu plánují do rozpočtu určité finanční
prostředky. Pak už i záleží, jak daleko na Štít jedeme.
Je rozdíl, jestli jedem do Lesních Albrechtic nebo
do Albrechtic nad Vltavou. V tomto ohledu je to složitější
než dříve.
Máte nějakého náhradníka za sebe, co se týká
organizace Štítu?
No momentálně se asi nejvíce snaží Roman Boček.
Ten je i členem „Stálého výboru Štítu“, ale jsou zde i jiní
chlapi, kteří s organizací pomáhají.
A jste rád, že jste se tehdy před 46 lety pustil
do organizace Štítu?
Ano, kdybych to dělat nechtěl, tak to nedělám.
A na závěr se zeptám, zahrajete si ještě někdy vy
sám fotbal?
Naposledy jsem hrál v tělocvičně předloni, ale přestalo
mi fungovat levé koleno, tak teď už bohužel nehraji.
Ale fotbal jsem hrál aktivně více jak do padesáti let.
Petra Hanusová

Co říkáte na letošní Štít Albrechtic?
Já bych řekl, že bylo všechno v pořádku, počasí vyšlo,
žádné zmatky nebyly, vyhráli jsme a všem se to líbilo.
Vy jste vlastně už jeden z posledních původních zakládajících členů, že ano?
Ano, dalo by se to tak říct. Z původních členů jsem zůstal už opravdu jen já. Dokonce musím říct, že ze všech
46 ročníků Štítu jsem chyběl pouze na dvou. Takže pokud
to zdraví dovolí, tak jezdím pokaždé. Ve výboru jsem už ale
skončil v roce 2014. Oni mě následně jmenovali čestným
předsedou v témže roce v Albrechticích v Jizerských
horách, kde jsme ten turnaj také vyhráli.
Čekali jste, že se Štít bude organizovat až do dnešní
doby?
Ze začátku to bylo jenom čistě o fotbale, ale potom
později se do toho zapojily i orgány obcí, to znamená starostové a tak dále. Takže se to vlastně stalo záležitosti
obecní, dříve to vše bylo hlavně na sportovních funkcionářích a podobně. Dnes už si všichni všechno platí sami,

Kalendář akcí srpen - září
3. srpna 2019
13. srpna 2019
17. srpna 2019
12. září 2019
13. září 2019
14. září 2019
16. - 18. září 2019
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Vernisáž, výstava fotografií Karla Stuchlíka, výstava obrazů Magdalény
Bezděčíkové, výstava prací polských výtvarníků, pořádá zámek Linhartovy
Výlet Wroclaw, pořádají Záhrádkáři Město Albrechtice
Noční prohlídka zámku, pořádá zámek Linhartovy
Ukončení prázdnin, pořádá město Město Albrechtice
Členská schůze, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
Ukončení léta, pořádá město Město Albrechtice
Koláčkobraní v parku na ulici Nerudova , pořádá ČSOP Město Albrechtice
Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé město, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice

Informace z mateřské školy
Výlet předškoláků
Za příznivého slunného počasí jsme s dětmi vyrazili
na školní výlet do Lipové Lázně na farmu zvířat. Děti
zhlédly domácí i exotická zvířata, včetně výkladu majitele
farmy. Co se dětem nejvíce líbilo? Samozřejmě želva, která
nás po farmě provázela, tygři, opice a nádherně zbarvení
mluvící papoušci. Po prohlídce farmy jsme navštívili Zla-

Velká lesní výprava
Děti naší mateřské školy mají možnost pozorovat
a vnímat nejrůznější ekosystémy- rybník, pole les... Získávají povědomí o významu životního prostředí pro
člověka, přirozeně poznávají okolní krajinu. Proto se děti
ze třídy „U klauna“ vydaly na dlouhou dopolední vycházku ke Krtečkově studánce. Autobus nás pohodlně vyvezl

Výlet dětí do Karlovic
Ve spolupráci s Lesy ČR připravili
lesní
pedagogové
pro děti z mateřské školy
poutavou procházku lesem
v Karlovicích. Děti si vyslechly
vyprávění na téma „Les“
a všechno co k tomu patří,
plnily
připravené
úkoly.
Na závěr jsme si společně
opekli buřty a moc nám
chutnalo.

torudné mlýny ve Zlatých Horách. Při prohlídce zlatohorského skanzenu jsme se seznámily s historií dolování
a zpracování rudy, s názornou ukázkou mletí rud
ve vodních mlýnech a jejich následné rýžování.
Text: Dagmar Lapuníková
Foto: Milan Hlavička

na začátek trasy, kde jsme se posilnili svačinkou a dobrým
pitím. Pak následovalo putování lesem, plnění úkolů
a kvízů, poznávání stromů i květin, sběr přírodnin
a spousta dalších aktivit . I se zpáteční cestou do MŠ jsme
ušli asi 7 kilometrů a naše šikulky vše zvládly s nadšením
a úsměvem na rtech.
Text a foto: Leona Tuhá

Požární ochrana dětí

Naše mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže
„Požární ochrana dětí“ vyhlášena Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska. V kategorii mateřských škol jsme v rámci
okresu Bruntál obdrželi Čestné uznání, které získal Václav
Marek, dále 1. místo Zdeněk Boháč, 2. místo Adam Koraba,
3. místo Julie Šrajbrová. Poslední jmenované bylo navíc
uděleno Čestné uznání za 2. místo v krajském kole za výtvarnou práci.
Všem jmenovaným gratulujeme za reprezentaci Mateřské školy Město Albrechtice.
Dagmar Lapuníková

Text a foto:
Michaela Kubaníková
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Informace z mateřské školy
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
„Do školy půjdeme, až bude čas, pak světu ukážem, co je
to v nás…“ A ten čas právě nastal…
Jako již tradičně jsme se na konci června setkali
na závěrečné akci tohoto školního roku v podobě
„Slavnostního pasování předškoláků na školáky“.
Tentokrát jsme si pro místo konání zvolili prostředí zahrady Základní umělecké školy v Městě Albrechticích.
Počasí nás napínalo do poslední chvíle, ale všechno dobře
dopadlo. Sluníčko si prodralo cestu mezi mraky a předškoláci se pustili do svého posledního vystoupení, aby se
tímto rozloučili s obdobím stráveným v naší školce.

Pasováním provázely paní ředitelka Lapuníková a paní
učitelka Šlorová, které si připravily k uvedení každého dítěte nějaký veselý rým.
Všem předškolákům přejeme krásné a bezstarostné
prázdniny, hodně úspěchů v ZŠ a ať Vás po celou další
cestu provází paní Štěstěna.
Závěrečné poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy Město Albrechtice, rodičům za podporu
a účast na všech akcích pořádaných MŠ, příznivcům
a sponzorům panu Lovásovi, Huserovi, Lapuníkovi, Fofovi,
Knappovi, Iliadisovi, Šlorovi, Kachlíkovi a paní Vičíkové.

Informace ze základní školy
Albrechtická základní škola se spojila
s vesmírnou stanicí ISS
Žáci z místní základní školy navázali skutečné spojení
s vesmírnou stanicí ISS. Vše proběhlo v rámci mezinárodního projektu Astro Pi Challenge. Ten učí děti počítačovou řeč Python. Řeč je nezbytná při programování zpráv
do počítače Rasperry Pi, který se nachází ve vesmírné
stanici. Děti na vesmírnou stanici kromě jiného odeslaly
i obrázek, aby bylo jasné, z jaké země zpráva pochází. Dále
pak například změřily teplotu v modulu. Všichni žáci, kteří
se podíleli na zapojení do vesmírné komunikace, obdrželi
certifikát.
Text: Petra Hanusová
Foto: Regína Hajná
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Text: Dagmar Lapuníková
Foto: Tereza Lovásová

Informace ze základní školy
Loučení s deváťáky
Rok se s rokem sešel a přišel jak žáky, tak i učiteli dlouho
očekávaný konec školního roku. Se závěrem školního roku
nastal ale také čas loučení. Deváťáci už mají za sebou
přĳímací zkoušky, zápisové lístky jsou odevzdány
na středních školách, ročenka je vytištěná a scénář rozlučky už znají všichni nazpaměť. V pondělí proběhlo oficiální
rozloučení na Městském úřadě v Městě Albrechticích
za přítomnosti starostky města Jany Murové, ředitelky
školy Regíny Hajné a třídních učitelů Pavlíny Kostelníkové
a Janise Busiose. Paní starostka poděkovala žákům
za reprezentaci školy a města a popřála všem mnoho
úspěchů. V úterý se ve školní tělocvičně uskutečnilo tradiční setkání vycházejících žáků s kamarády z nižších ročníků, s učiteli, s pracovníky školy, rodiči i prarodiči.
Po úvodním zahájení a přivítání nám 9. A předvedla

Národní kolo Zlatého listu
Večer 18. června jsme dorazili do Vanova u Telče, kde se
konalo národní kolo soutěže Zlatý list. Hned po příjezdu
na nás čekalo překvapení v podobě společného ubytování
se čtyřmi cizími učitelkami v jedné chatce. Nás to
ale nerozhodilo, rychle jsme se zabydleli a utíkali se zapsat
na exkurze. První začínaly už následující den dopoledne,
další potom ve čtvrtek. Na exkurzích jsme se ponořili
do tajů šnečích ulit, prošli jsme zoologickou zahradou bezobratlých, zažili jsme hydrobiologické dobrodružství
v místním rybníce. Také jsme se vydali za volně žĳícím
ptactvem, zaujaly nás stíny našich savců, zkoumali jsme
život v kapce vody a zjišťovali, jak funguje ryba. Kromě dopoledních a odpoledních exkurzí jsme vítali rána ptačí
písničkou, určovali jsme ptáky podle zpěvu i vzhledu,
s dalekohledem nebo přímo v ruce. Večer kolem desáté
hodiny se konaly netopýří procházky, kde jsme poslouchali
zvuky netopýrů a povídali si o jejich životě. Ve středu
odpoledne jsme museli před porotou obhájit naši práci
pro přírodu, a tím jsme získali první body do soutěžního
klání. To se odehrávalo až v pátek. Organizátoři pro nás
připravili pět kilometrů dlouhou soutěžní stezku
s 11 stanovišti a poznávačkou dvaceti rostlin. Pořadí
na stezce jsme si museli vybojovat. Našim úkolem bylo naplnit hrneček s pingpongovým míčkem vodou z bazénku
tak, aby míček vyplaval. Použít jsme mohli pouze polévkovou lžíci. Bojovali jsme statečně, nit na našem oblečení
nezůstala suchá. Poté, co jsme si hrneček rozlili a někteří

kuchařskou soutěž Masterchef. Potom se na pódiu střídali
sportovci, zpěvačky, hudebníci, a dokonce přišel i kouzelník. Třída 9. B nás provedla vzpomínkami začínajícími
ve školce a končícími v devátém ročníku. Nechybělo
oblíbené parodování učitelů a ukázky vtipných scének
z výuky. A pak už tekly slzy proudem. Žáci děkovali vyučujícím, třídním učitelům, správním zaměstnancům, spolužákům i rodičům. Byly to jedny z jejich posledních chvil
na naší škole. Konečně zde byl prostor pro upřímná slova
i objetí. Není ovšem důvod ke smutku, protože když něco
končí, něco pěkné může začít. Deváťáci v září vstupují
do nové etapy svého života. My všichni jim přejeme
na další cestě hodně štěstí a těšíme se na další společná
setkání.
Text: Pavlína Kostelníková
Foto: Vojtěch Zemba, Regína Hajná

byli málem utopeni v bazénku, jsme byli zapsáni na stezku
jako předposlední. Vyráželi jsme tedy až po obědě. I tak
jsme to zvládli a naše družstvo Vodomilů se umístilo
na krásném 8. místě. Od pátého místa nás dělilo pouze
4,5 bodu! Na zpáteční cestě k domovu jsme to oslavili
u McDonalda a unaveni, ale plni nových zážitků
a vědomostí jsme se vraceli domů.
Děkujeme státnímu podniku Lesy České republiky
za poskytnutí sponzorského daru na podporu projektu
„Ekologie nás baví“, který byl využit na ubytování a stravu
žáků v národním kole soutěže Zlatý list.
Text: tým Vodomilů
Foto: Miroslava Tupá
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Informace ze základní školy
Přibyli nám bludišťáci
Po úspěšném minulém roce v televizní soutěži Bludiště
nám paní učitelka Glötzerová navrhla, jestli bychom nechtěli jet taky. Po domluvě jsme souhlasili, vybrali
čtyřčlenné družstvo, a tak se 11. červen 2019 stal pro
mnohé nezapomenutelným. Já bych vám jako soutěžící
chtěla tento zážitek aspoň trochu přiblížit. Ráno vyrazily
obě deváté třídy, paní učitelka a pan učitel Busios vlakem
do Ostravy. Na hlavním vlakovém nádraží na nás čekal
domluvený autobus a jeli jsme přímo do studia. Po příjezdu jsme se my, družstvo Quattro ve složení Daniel Švec,
Klára Krasová, Lenka Křištofová a Eliška Baránková, odebrali do maskérny, kde nám vysvětlili pravidla. To ovšem
netrvalo dlouho a za pár minut jsme hned začali natáčet.
Překvapilo nás, jak vypadají díly v televizi a jak vypadá
opravdové natáčení. První jsme soutěžili proti týmu
z Ostravy – Poruby. Na začátku nám nevyhovovala témata
otázek, ale dohnali jsme to na lezeckých překážkách. Pan
učitel jako první v dějinách naší základní školy překonal
světelné bludiště a spolužáci nám celou dobu skvěle
fandili. Když byl před námi poslední úkol, tajenka, měli
jsme jen o jeden bod více než soupeř. Rychle jsme
rozbalovali nápovědy a tipovali odpověď. Bylo to napínavé
a nakonec naše Klára uhodla tajenku. Podali jsme si ruce
se soupeřem a jako výherci jsme šli k balancovníku, kde
jsme vyhráli stříbro. Mezitím přĳel z Liberce druhý tým
a po pauze jsme začali natáčet druhý díl. Témata nám opět
nevyhovovala a ani na lezeckých překážkách se nám moc
nedařilo, ale nevzdávali jsme se. Jediná šance na to,
abychom dohnali soupeře, byla využít riziko. To se nám

o malý kousek nepovedlo a už jsme věděli, že nemůžeme
vyhrát. Byli jsme trochu zklamaní, ale ani tak jsme to nevzdali. A to se nám vyplatilo, protože finální tajenku jsme
uhodli s pomocí jen dvou nápověd, což bylo poprvé
v historii této soutěže. Pan učitel ještě skočil tygří skok
a získal nám tak dalšího bludišťáka. Unavení, ale nadšení
z celého dne jsme večer přĳeli domů. I když se nám druhé
kolo nepovedlo, tak jsme si to všichni moc užili, za což děkujeme paní učitelce Glötzerové. Jednotlivé díly budou
možné zhlédnout v září 2019. Školní web vás bude
informovat.
Text: Eliška Baránková
Foto: Veronika Glötzerová

Vítání občánků
V sobotu 29. června 2019 se v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích uskutečnilo vítání občánků,
na které byly pozvány tyto děti :
Brigita Uhrová, Ellen Krákorová, Michal Štantejský, Natálie Klimešová, Filip Raška, Magdaléna Petrová, Daniel
Štolovský, Nelly Mazánková, Ema Rysová.
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Svátky chleba v Laczniku
Další akcí uspořádanou v rámci projektu „Zveme vás
k nám! – místní tradice a oslavy překračují hranice“ budou
„Svátky chleba“ (tzv. święto chleba) v polském Laczniku.
Svátky proběhnou hned ve dvou dnech, a to v sobotu
24. srpna a v neděli 25. srpna. V sobotu je na programu
pouze večerní taneční party. V neděli je pak program
mnohem nabitější. V 11 hodin se začne mší ve zdejším
farním kostele Navštívení Panny Marie. Poté se v průběhu
dne na pódiu vystřídá dechovka, pěvecký soubor i kabaret.
Oficiální přivítání hostů a předání chleba je naplánováno
na 14 hodin. O půl čtvrté odpoledne budou vyhlášeny

výsledky soutěže dožínkových korun. Svátky chleba ukončí
taneční party s Dj Romusem, která je naplánovaná od půl
osmé večer. Naše město pojedou do Laczniku reprezentovat například členové dechovky či místních hasičů.
Tato akce je realizována v rámci projektu Zveme vás
k nám!
Místní tradice a oslavy překračují hranice
z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká
republika-Polsko, Fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd.
Petra Hanusová

Fotografická soutěž
Zajímá Vás doprava a vše kolem ní?
Fotíte rádi?
Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje druhý ročník fotografické soutěže na téma „Najdi projekt OPD“.
Cílem je motivovat širokou veřejnost, aby se více zajímala o projekty OPD, které se nacházejí na celém území České
republiky. Soutěž má za cíl seznámit občany s projekty výstavby dopravní infrastruktury financované prostřednictvím
podpory z Evropské unie. V digitální podobě je možné zachytit projekty OPD 2014-2020 či OPD 2007-2012. Fotografovat
se mohou objekty silniční i železniční. Do soutěže je možné se přihlásit se od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 pomocí formuláře
na webové stránce www.opd.cz/fotosoutez, kam se současně nahrávají soutěžní fotografie. Vítězové získají hodnotné
poukázky na nákup zboží v e-shopu.
Ministerstvo dopravy,
Operační program Doprava
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Ze vzpomínek
Každé město, obec i ta nejmenší vesnička se ráda kovým betlémem, který koncem 19. stol. (nevím přesně)
pochlubí nějakou historickou památkou. Naše městečko darovala farnosti zámožná albrechtická občanka. Nemohu
a jeho blízké okolí nebylo nikdy na tyto památky nějak pochopit, že se naše farnost či obec v minulosti nechala
zvlášť bohaté a ještě toho mála si mnozí občané nevážili zbavit tohoto klenotu, který by byl nejen ozdobou,
a připustili jejich devastaci. Až poslední léta mění přístup ale i atrakcí pro návštěvníky našeho města. Já jsem ho
k těmto hodnotám.
v devadesátých letech náhodou objevila v Opavě na OstV dnešním příspěvku chci vzpomenout některých rožné ulici, kde mělo Slezské zemské muzeum detašované
církevních památek z prvních poválečných let, které pracoviště a probíhala tam výstava betlémů. Protože mě
ve mně zanechaly silný dojem. V první řadě je to náš to zaujalo, vstoupila jsem dovnitř a hned první, téměř
krásný barokní farní kostel Navštívení Panny Marie, jehož celou místnost, zabíral betlém s nápisem „Z Města
hodnota podle mě není dostatečně doceněna. O jeho Albrechtic“. Kde se nachází nyní nevím. Vánoční atmosféru
vzniku a historii se můžete dočíst na informační tabuli, dotvářel náš dětský sbor nejen koledami, ale i dokonale
umístěné na jižní straně této stavby.
nacvičenou „Marhoulovou mší II.“
Výbuchem blízkého mostu byl kostel
za doprovodu varhaníka pana Horáka.
v posledních válečných dnech dosti
Za odměnu jsme dostali hrnek bílé kávy
poškozen, ale obětaví občané rány
a výborné koláče, upečené na faře z darychle zacelili. Ani já už ty největší
rů farníků. Nezapomenutelné zůstalo
škody nepamatuji, snad jen praskliny
i překrásně zazpívané Ave-Maria
na stropě. Kostel a bohoslužby v něm
v podání paní Kafkové nebo Fialové
se staly pro většinu dosídlenců
a Sehnálkové. Nádherné bývaly
sjednocujícím prvkem bez ohledu na
i slavnosti Božího těla.
politické přesvědčení. Odbývaly se
Na náměstí byly umístěny čtyři
v něm mše na zahájení i ukončení
oltáře. Jeden v průchodu ke klášteru
školního roku, na výročí vzniku ČSR
a ten zdobily sestřičky Boromejky.
i osvobození a dalších událostí. Křtili se
O další se staraly paní Kotrlová nejst.,
novorozenci, uzavíraly sňatky, loučilo
paní Vybíralová a paní Měrková nejst..
se se zemřelými atd. O nedělích
Byl umístěn v prostoru mezi dnešní
a svátcích byl kostel tak naplněn, že
PNS a prodejnou CBA. Třetí oltář stál
věřící často museli v uličkách mezi
v průchodu do dvora mezi dnes již
lavicemi stát, někdy až u hlavního
zbořenou
prodejnou
potravin
vchodu. Mám krásné vzpomínky
a domem č. 21, kde bydlela rodina
na první svaté přĳímání s památným
Holubova. Ta také o oltář pečovala.
listem, svíčkou i fotografií pořízenou
Poslední oltář byl umístěn u pekařství
v místním ateliéru pana Michálka. Pozp. Kupči v průchozí uličce. I oni se
ději se v kostele uskutečnilo
o oltář starali. Vzpomínám na průvod
i biřmování. Při této příležitosti jsem
náměstím s kamarádkami v nejhezčích
dostala první hodinky zn. Poběda.
šatičkách s věnečky na hlavách
Jako učitelce mi bez poruch sloužily
Hlavní oltář z roku 1918 a s košíčky v ruce plných pivoňkových
mnoho let.
lupenů, které jsme házely na cestu.
Vnitřní vybavení chrámu bylo velmi bohaté a krásné Baldachýn nesly význačné osobnosti obce, ředitel a řídící
včetně kněžských ornátů, ministrantských převleků školy, pod ním pan farář s monstrancí, ministranti se
či krásně vyšívaných a zdobených pokrývek na oltářích. zvonky a samozřejmě nechyběla místní dechovka. Tyto
Nádherná výmalba budila dojem, že stěny a sloupy jsou slavnosti skončily po r. 1948 a znovu se objevily v r. 1968
z mramoru. Ze stropu viselo několik křišťálových lustrů. – jen jednou a naposled.
Zbyly dva. Na stěnách visely obrazy svatých, po kterých
Hodně jsem se o kostele rozepsala, ale myslím, že si to
zůstaly vybledlé skvrny. Na oltářích byly pravidelně zaslouží. Dnes je o něj dle možností dobře pečováno, jen
rozsvěcovány a zhášeny opravdové svíce. Byla to po- chybí věřící a stálý varhaník.
vinnost kostelníka pana Josefa Weisse, jinak obecního
listonoše a člena mysliveckého spolku. Boční oltáře, zaAnna Tuhá
svěcené sv. Anně, Janu Nepomuckému, Panně Marii
Bolestné a bičování Ježíše Krista bývaly též bohatě zdobeny. Stávaly na nich i menší sošky sv. Terezie, Karla
Boromejského, sv. Františka aj. Dětem se nejvíce líbila
pokladnička s černouškem, který za každým příspěvkem
kývl hlavou. Kolem lavic byly ve stojanech upevněny zlatem vyšívané korouhve, se kterými se o svátcích vycházelo
do průvodů. Lavice byly i kolem stěn bočních oltářů (ty už
jsou odstraněny) a na nich jsme sedávaly my děti při různých pobožnostech. Dodnes cítím tu silnou vůni narcisů,
jimiž byl oltář při hojně navštěvovaných „májových“ vyzdoben. Vůně fialek mi zase připomíná Velikonoce a Boží
hrob umístěný v místě oltáře P. M. Bolestné. Nosili jsme
k němu kytičky a stáli čestnou stráž spolu s junáky
a sokoly. Kam asi zmizely zajímavé kulisy Božího hrobu?
Nejkrásnější býval kostel o Vánocích. Kromě tradiční výzdoby byl celý boční oltář sv. Anny pokryt krásným figurCírkevní slavnost z roku 1932
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Něco pro zábavu...
Vyluštěte naši křížovku a vyhrajte dvě vstupenky na zámek Linhartovy. Tajenku posílejte do 15. 9. 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: „Kdo miluje, ten se neptá co dělat.“ Výherkyní se stala paní
Sylvie Jurečková. Gratulujeme!

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci
červenci 2019

Jubilantům v měsíci
srpnu 2019

Petr Klega, Emilie Morongová, Jiří Halaška,
Anna Bartošová, Jaromír Strakoš, Bc. Anna
Horňáková, Olga Zombkovská, Marta Lisická,
Jan Blabla, Alois Tupý, Helena Hrtoňová, Lenka
Czolková, Jan Radoň, Jindřiška Sedláčková, Petr
Klepáč, Olga Foldynová, Radovan Václavík,
Alena Bodnárová, Jan Kudela, Jan Gajdoš,
Zdeňka Partschová, Anna Vojkůvková, Anna
Menzelová, Drahomíra Tichavská, Jiří Fof, Josef
Petrek, Viktor Hud, Ludmila Žáková, Helena
Nováková, Milan Janošec, Milan Kalmus,
Vladimír Hlaváček, Astrid Leontidis

Lubomír Jordán, Ing. Roman Haluza, Vilém
Gabčo, MUDr. Jiří Šupík, Zbyněk Moravec, Jana
Galuszková, Kristián Jurčík, Miroslav Lyčka,
Anna Halešová, Hana Kvasnicová, Metoděj
Měrka, Kateřina Salichová, Anna Akritidu,
Jindřich Kolárovček, Božena Sošková, Petr
Mlčoch, Božena Sobotová, Lubomír Klega,
Jarmila Zapletalová, Heřman Menzel, Helena
Šustková, Alena Paluchová, Miroslav Šinal,
Marcela Kappelová, Miroslav Vyroubal, Josef
Leszkó, Josef Placek, Zdeněk Adamík
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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 - poskytovatel SLEZSKÁ
DIAKONIE
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 Richtárová, 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.: 554 652 637
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
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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

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
Po, 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.
Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2019.
Příspěvky zasílejte na redakce@mesto-albrechtice.cz.
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