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Město Albrechtice se snaží bojovat proti suchu
Města v našem okolí, včetně toho
našeho, se čím dál více snaží zapojit
se do boje proti současnému suchu.
Jedním z kroků, který podnikají, je
vytváření určitých oblastí, kde se
tráva seče jen dvakrát do roka. Časté
sekání hubí velké množství živočichů
a nedovolí růst vybraným druhům
rostlin. V některých oblastech
kvůli tomu dochází k úplnému
vymizení určitých druhů hmyzu,
a dokonce i některých druhů
ptactva, jež se právě živí hmyzem.
Místa s nepokosenou zelení pak
mohou také výborně fungovat jako
teplotní regulátor a zabraňovat
teplotním výkyvům. Tento postup,
ke kterému se přiklání i velká města,
jako je například Ostrava, má velké
sympatie i u vedení našeho města.

A proto zde už nyní můžete najít
místa, kde se tráva nebude sekat
tak často. Co se však týká sekání
ostatních ploch, Sběrný dvůr
Město Albrechtice upozorňuje, že
sekat bude vždy pouze pozemky
města Město Albrechtice a nikoliv
pozemky cizí.
Skvělým počinem týkajícím se
údržby zeleně je spolupráce města
s Mendelovou univerzitou v Brně,
o které se dozvíte na straně 2.
Dále se pak vedení města podařilo
domluvit spolupráci s místními
Zahrádkáři. Ti pomohou upravit
prostor na náměstí tak, abychom to
tu měli krásné.

Město pořádalo již tradiční akci
„Město běží na věže“. Více na
straně 4.

Petra Hanusová

Mendelova univerzita v Brně se
postará o místní stromy. Více na
straně 2.

Studenti se zapojili do akce Ukliďme Česko. Více na straně 7.

Slovo starostky
Vážení občané,
jeden moudrý člověk řekl:
„Starosta je od slova starati se a podle
toho by se měl i chovat.“ Jelikož jde
o osobu, kterou považuji ve své
práci za vzor a velmi si jej vážím,
snažím se tohoto moudra držet.
Opravdu je mou prací starati se
o své občany, a že vás není zrovna
málo, pouhých 3 522. Ale to by až tak
nevadilo. Nevadilo by ani to, že přání
některých z vás jsou protichůdná,
jako například představa o oslavě
Mezinárodního dne žen. Některé
dámy si představovaly recitaci dětí
a předání kytičky, jiné (díkybohu
většina) oslavu ve velkém stylu, kdy
se účastnice bavily od začátku do
konce. Ne vždy je možné se zavděčit
všem. Nevím jak vy, ale já dostávám
k MDŽ kytičku doma a obdarovávat
kytičkou všechny ženy města? Uf, to
by byla fuška. A představa, že by se
ozvali i muži na den ptactva, … ?
Horší
než
rozmary,
přání
vrtochy, jsou ovšem žabomyší
války, nepřejícnost a zloba mezi
lidmi. Snad je to jenom a pouze
díky deštivému počasí, které do teď
bylo. Snad s příchodem sluníčka
bude mezi námi jasněji, vřeleji
a příjemněji.
Rozjelo se mnoho projektů jako
např. revitalizace parku B. Smetany,
vybudování společenského sálu
v měšťanském domě, rekonstrukce
morového sloupu sv. Anny Samotřetí
na náměstí, oprava střechy Základní
školy v Městě Albrechticích,
příprava projektové dokumentace
na atletický stadion jak pro
základní školu, tak po střední školu,
rekonstrukce autobusového nádraží
včetně přilehlého parkoviště. Ale
nezapomínáme ani na přilehlé části.

Například v Hynčicích je schválen
investiční záměr na vybudování
klubovny v prostorách kabin
fotbalového hřiště, výstavba bytů
v budově bývalé mateřské školky,
rekonstrukce 2. podlaží bývalého
„národního výboru“, ale i úprava
projektové dokumentace výstavby
chodníku v Hynčicích, kde současný
projekt
není
realizovatelný
a dochází k úpravě projektu tak,
aby se občané dočkali chodníku
po 12 letech slibů. Nezapomíná se
ani na občany Opavice a Linhartov,
kde se podle zájmu bude realizovat
projekt
domácích
čistíren,
příp. vybudování vodovodního
řadu. Nesmíme ani opomenout
rekonstrukci zámku Linhartovy,
kde vznikají komplikace na straně
polského vedoucího partnera.
A
že
nejen
investicemi
a výstavbou je město zaměstnáno,
dokládají
připravované
akce
města, jako den dětí 8. 6., kde
hlavním bodem programu bude
vystoupení youtubera HouseBoxe
a ve večerních hodinách pak
vystoupení
Vladimíra
Hrona.
Následovat bude Štít Albrechtic
22. 6. a Den obce 5. 7. Zde se
můžeme těšit na bubenické
vystoupení a workshop účastníka
soutěže Československo má talent
2018 Tokhi & The Groove Army. V
druhé půlce prázdnin dne 10. 8. nás
čeká netradiční sportovní klání. A
určitě se můžete těšit na divadelní
vystoupení
Lidového
divadla
při MIKS Krnov v podzimní části
roku a hudební koncert vážné
hudby nevážně. Paní Horáková
pro vás v rámci knihovny připravuje
besedy s autory, cestovateli. Prostě
vše, co vás baví a zajímá.
Co ovšem musím zmínit, je úžasná

práce učitelů Základní umělecké
školy v Městě Albrechticích. Měla
jsem tu čest se s nimi zúčastnit
koncertního turné v Leinburgu
v
Německu,
kde
učitelé
se svými žáky připravili koncert
pro obyvatele Laufu a Leinburgu,
a co bylo ještě více zajímavé,
pro bývalé občany Města Albrechtic
a Osoblažska. Sama jsem netušila,
že máme v Městě Albrechticích
tak šikovné žáky a učitele, kteří se
těmto dětem věnují. Za zmínku
stojí vystoupení pěveckého sboru
a také souboru zobcových fléten
za doprovodu kytar a violoncella.
Dále vystoupení žačky Bianky
Bakošové s absolutním sluchem,
nebo
pěvecké
vystoupení
Martiny
Vaculové,
která
se
dostala na hudební konzervatoř.
Petra Kociánová se představila
s virtuózní skladbou Pilgrim, což je
skladba, kterou zvládne málokterý
absolvent konzervatoře, natož pak
ZUŠ a mnoho dalších. Patří jim velké
díky a obdiv a určitě se s panem
ředitelem ZUŠ pokusíme obdobné
vystoupení připravit i pro Vás, naše
občany.
Je
mnoho
pěkného,
čím
se můžeme v našem městě chlubit,
jen je třeba se dívat se srdcem
otevřeným a s ochotou naslouchat
a porozumět.
Je mnoho způsobů, jak se o vás,
občany, starati. Vidíte, že se toho
připravuje mnoho, a pokud budou
zastupitelé chtít, se toho také
mnoho zrealizuje.
Přeji nám všem příjemné teplé
léto bez starostí, dětem úspěšné
ukončení školního roku a bohaté
vyžití o prázdninách.
Vaše starostka Jana Murová

Mendelova univerzita v Brně pomáhá s údržbou místních stromů
Ve městě máme spoustu stromů a keřů, o které se
musíme jako správce a dobří hospodáři starat. Jelikož
se jedná o odbornou problematiku a není jednoduché
ořezat správně i 50-ti leté stromy, rozhodli jsme se
tuto činnost svěřit odborníkům. Obdrželi jsme cenové
nabídky firem, které šplhaly do vysokých částek. Proto
jsme oslovili Mendelovu univerzitu v Brně, Lesnickou
a dřevařskou fakultu s otázkou možné spolupráce se
studenty. A ono to vyšlo! Studenti nám v rámci univerzitní
praxe provedli, pod dohledem svého profesora a dvou
profesionálních stromolezců, odborné a ukázkové ořezy
přerostlých a zanedbaných stromů ve městě. Za tuto
výpomoc studentů jsme ušetřili spoustu peněz, jelikož
Mendelova univerzita nám účtovala pouze ubytování
a stravu studentů, použitý a spotřebovaný materiál a
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pomůcky. Studenti předvedli, že je škola dobře připravila
na své budoucí povolání, jelikož nám pěkně a odborně
ošetřili nebezpečné, přestárlé a poškozené stromy. Do
budoucna chceme s univerzitou spolupracovat, jelikož
jsme nakloněni přírodě, šetrnému přístupu a jsme
s jejich prací spokojeni. Zároveň se chceme vyvarovat
neodbornému a amatérskému ošetřování stromů, které
nás může stát i stotisícové pokuty jako v několika okolních
obcích. Za odborně provedenou práci děkujeme všem
studentům univerzity a odbornému vedení
Libor Švec,
místostarosta

V Městě Albrechticích přivítáme již po sedmé Štít Albrechtic
Začátek historie Štítu Albrechtic datujeme k 27. srpnu 1973, kdy jménem Sokola Velké Albrechtice posílá Jan Škrobánek
návrh na uspořádání turnaje v kopané obcích jménem Albrechtice. Do turnaje se přihlásilo osm obcí. Později se v roce
1987 přidaly Albrechtice nad Vltavou. Od roku 1974 se toto tradiční setkávání nepřetržitě opakuje, jednotlivé obce se
stávají pořadateli a doplňují program setkání dalšími sporty – odbíjená, cyklistika, soutěže hasičů, myslivců a další.
Letošní, již 46. sraz, obsahuje turnaj v kopané a soutěže hasičů a myslivců. Štít proběhne 22. června 2019 na hřišti ve
Městě Albrechticích. Na všechny akce v rámci Štítu je vstup volný. Bohaté občerstvení zajištěno.
Josef Zikl

7.15 – 7.45
7.30 – 7.45
7.45 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 9.00

9.00 – 14.30
9.30 – 12.30
11.30 – 13.30
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 18.15
18.30 – 19.00
17.30 – 19.30
19.00 – 24.00

Program

Koncert Dechové hudby Město Albrechtice na náměstí ČSA
Sraz všech účastníků na náměstí ČSA: fotbalisté, hasiči, myslivci
Průvod všech účastníků z náměstí ČSA na hřiště FK
Slavnostní zahájení setkání – hymna, projevy starostky Města Albrechtic a předsedy stálého
výboru Štítu
Odjezdy výprav:
• fotbalová mužstva do Jindřichova
• hasiči k rybníku Celňák
• myslivci na střelnici do Krnova
Průběh fotbalového turnaje ve skupinách A, B
Soutěže hasičů a myslivců
Obědy v jídelnách ZŠ v Jindřichově a v Městě Albrechticích
Prohlídka nové hasičské zbrojnice, vyhlášení výsledků hasičských soutěží
Vystoupení nejmladších žáků – trénink, zápas
Zápas o 3. místo fotbalového turnaje na hřišti v Městě Albrechticích
Finálový zápas o putovní pohár Štítu na hřišti v Městě Albrechticích
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěží Štítu Albrechtic
Večeře ve ŠJ v Městě Albrechticích
Společenská zábava – diskotéka na hřišti v Městě Albrechticích

Časový program fotbalového turnaje:
Skupina A – v Městě Albrechticích				
Skupina B – v Jindřichově
Čas: Soupeři:						
Čas: Soupeři:
1.
9.00 Město A. – Lesní A.				
1.
9.00 Velké A. – A. nad Vltavou
2.
9.50 Baník – A. u Lanškrouna				
2.
9.50 A. v Jiz. Horách – A. nad Orlicí
3.
11.00 A. u Lanškrouna – Město A.			
3.
11.00 A. nad Orlicí – Velké A.
4.
11.50 Lesní A.– Baník					
4.
11.50 A. nad Vltavou – A. v Jiz. Horách
5.
13.00 Lesní A.– A. u Lanškrouna			
5.
13.00 A. nad Vltavou – A. nad Orlicí
6.
13.50 Město A. – Baník				
6.
13.50 Velké A. – A. v Jiz. Horách

Knihovna připravuje
Historie našeho města občany zajímá
To se potvrdilo 24. dubna na besedě s paní Annou Tuhou, která nám přišla
povyprávět své vzpomínky na život v našem městě těsně po druhé světové válce,
kdy se zde se svými rodiči a sourozenci přistěhovala. Salónek v měšťanském
domě byl doslova přeplněný a někteří návštěvníci museli po celou dobu besedy
stát. Do vzpomínání paní Tuhé často vstupovali i ostatní účastníci besedy
a prokládali její vyprávění svými vzpomínkami. Beseda se všem moc líbila, a proto
se s paní Tuhou znovu sejdeme na začátku prosince letošního roku.
V květnu jsme přivítali v měšťanském domě paní Miroslavu Krčovou, rodačku
z Vrbna pod Pradědem, která nám představila svoji knihu Miluju Jeseníky.
V červnu přijďte pobesedovat se spisovatelem Janem Vavříkem,
rodákem z Bruntálu, který je autorem knih: Kolotoč strachu, Návrat
z pekla a nedávno vydané knihy Případ Kláry P. Datum a čas bude upřesněn
na plakátech, v kabelové televizi, na webových stránkách knihovny
a města a taktéž na Facebooku města.
Dagmar Horáková,
vedoucí knihovny
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Dětský den ve Městě Albrechticích se blíží

Sobota 8. června 2019 od 13 hodin,
fotbalové hřiště Město Albrechtice
14:00 Hudební vystoupení Terezky a Kačenky
14:30 Vystoupení Klaunů z Balónkova
15:00 Divadelní vystoupení Lidového divadla
16:00
16:30
17:00
20:00

Hudební vystoupení ZŠ
Parkourová show
Vystoupení youtubera HouseBox
Vystoupení Vladimíra Hrona

KOLOTOČE * SOUTĚŽE * OBČERSTVENÍ
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ * JÍZDA NA KONÍCH * VYSTOUPENÍ HASIČŮ
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Město běželo na věže
Město
Město
Albrechtice
uspořádalo dne 11. 5. 2019 sportovní
akci „Město běží na věže“. Pátý ročník
této akce se vydařil, počasí nám
přálo, účast byla menší, ale nasazení
bylo obrovské. Někteří závodníci byli
dobře připravení a někteří si běh
na věž vyzkoušeli poprvé. Zkušenosti
byly vidět zejména při rozvržení

sil, které pod vrcholem rychle
ubývaly. Celkové vítězství mužské
kategorie obhájil Daniel Veleba
s časem 30:32 sekund. Za ženy byla
přerušena série Zuzky Vrbové, která
se pro nemoc nemohla zúčastnit
a
prvenství
převzala
Hana
Bednarčíková s časem 35:69 sekund.
Všem
účastníkům
gratulujeme,

přejeme
hodně
sportovních
i osobních úspěchů a těšíme se
na další ročník této akce. Soupis
všech výsledků najdete na webových
stránkách města Město Albrechtice.
Libor Švec,
místostarosta

Město Albrechtice nabízí k prodeji palivové dříví

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Město Město Albrechtice prodává jehličnaté palivo pro občany města :

- Formou samovýroby za cenu 150 Kč/prm včetně DPH
- Formou odběru dříví z odvozního místa, bez dopravy,
za cenu 470 Kč/m3 (310 Kč/prm) včetně DPH
Prodej probíhá po dohodě s odborným lesním hospodářem,
který přijímá objednávky.

Kontakt : Jaroslav Herman

tel. 777 309 264
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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Chystáte se pořádat oslavu či školení a stále jste nenašli vhodné prostory?
Město Albrechtice nabízí k pronájmu klenbovou místnost v měšťanském domě na náměstí s kapacitou max. 26 míst
za cenu 300 Kč bez DPH za den. Součástí pronájmu je inventář talířů, skleniček i příborů.
V případě zájmu kontaktujte paní Kovalčíkovou na tel. 554 637 397 nebo na email s.kovalcikova@mesto-albrechtice.cz.

V zámeckém parku si připomněli atmosféru první republiky
Pomněnková slavnost se v zámeckém
parku ve Městě Albrechticích konala
v sobotu 11. května již po páté. „Pomněnka
je mystická rostlina, roste na místech,
kde vám chce něco připomenout,“ řekla
krátce členka Českého svazu ochránců
přírody (ČSOP) Alena Křištofová. Slavnost
pořádala právě nezisková organizace
ČSOP s Lesy ČR.
Návštěvníci se zde za doprovodu
dobové hudby skupiny Lam Trio, kostýmů
i stylového občerstvení přenesli do období
první republiky, kdy zde žila rodina V. Keila
a V. Tlacha. Právě od jejich nově opravené
hrobky mohli dospělí s dětmi doputovat
až k zámeckému parku. V průběhu
procházky se děti zúčastnily soutěže, kde
se snažily vyřešit různé úkoly a na konci celé
trasy pak získaly sladkou odměnu. Dospělí
návštěvníci pak měli možnost dozvědět
se zajímavé informace týkající se právě
rodu Keilů, Tlachů a o historii zdejšího parku
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a přilehlých budov. V jednom
ze stánků byly dokonce na prodej
původní sazenice některých dnes
už neobvyklých druhů zeleniny,
v dalším ze stánků pak bylo na výběr
ze spousty domácích dortů, zákusků
a koláčů.
„Chceme udržet netradičnost,
ne kolotoče a tak dále,“ zhodnotila
připravený
program
Alena
Křištofová. Součástí akce byla také
přednáška hydrometeorologa Jana
Unucky, který se snažil poukázat
na problematiku sucha. Pro děti zde
měly připravený program i Lesy ČR,
a to v podobě lesní pedagogiky.
Děti si mohly vyzkoušet chytání
ryb, vymalovat brouka či vyrobit si
originální obrázek z květin.
Petra Hanusová

Šachový oddíl TJ Tatranu Město Albrechtice z. s. informuje

Hráči
šachového
oddílu
Tělovýchovné jednoty Tatran Město
Albrechtice z.s. zakončili úspěšně
šachovou sezónu 2018/2019 během níž,
po pečlivé přípravě pod vedením trenérů
Karla Handlíře a Miroslava Hrbáčka,
absolvovali celkem 14 krajských
a
okresních turnajů, 3 mezinárodní
turnaje v polských Niemyslowicích

a v neposlední řadě také
Mistrovství Moravy a
Slezska v Loučné nad
Desnou.
Vítězem
seriálu
šesti
turnajů
Velkých
cen okresu Bruntál se
v kategorii benjamínci
stal náš Matyáš Grček,
na 4. místě pak skončil
Honzík Veselý. V kategorii
mladších žáků obsadili
František Veselý 3. místo
a Lukáš Krótki 4. místo.
V kategorii starších žáků obsadil v
silné konkurenci David Štilecz konečné
4. místo.
Nejúspěšnějším z našich hráčů
byl v seriálu pěti turnajů Krajského
přeboru mládeže v rapid šachu
(hrálo se postupně v Krnově,
Frýdku-Místku,
Ostravě,
Havířově
a Dolním Benešově) v této sezóně Lukáš

Krótki, který obsadil pěkné 8. místo
a to v konkurenci 75 hráčů z celého
Moravskoslezského kraje.
Do prázdnin čeká naše děti ještě
tradiční a velmi oblíbený červnový
šachový turnaj v České Vsi, na který
vyrazíme vlakem. Na konec prázdnin
pak plánujeme turnaj „staří-mladí“ u
rybníku Celňák, při kterém změří své
síly mladí šachisté se zkušenými hráči z
Města Albrechtic a okolí.
Všem
úspěšným
šachistům
gratulujeme a děkujeme jim za vzornou
reprezentaci našeho oddílu i našeho
města. Velké poděkování patří také
trenérům a všem aktivním rodičům
za pomoc s dopravou dětí na turnaje.
V neposlední řadě děkujeme také městu
za finanční podporu našich aktivit.
Zdeněk Veselý,
předseda TJ Tatran

Žáci albrechtické střední školy uklízeli Česko
I letos žáci SOŠ a ZŠ
Město Albrechtice dokázali,
že jim není lhostejné,
v jakém stavu je okolí našeho
města. Akce Ukliďme Česko
proběhla v úterý 16. 4.
za krásného jarního počasí.
Tentokrát se mládež se
svými učiteli vydala po cestě

směrem na Sedlo nad Žáry.
Během dopoledne se tak asi
5 km dlouhá trasa zbavila
odpadků – plastových láhví,
hliníkových
plechovek,
ale i starých pneumatik
a dvou televizorů. Nasbíralo
se několik desítek pytlů
odpadu. Odměnou všem

zúčastněným bylo posezení
a
opékání
špekáčků
na Poutní Hoře. A část Města
Albrechtic zase prohlédla.

Jana Bosco Čapková

Základní umělecká škola vystupovala v Německu
Ve dnech 9. - 12. května, se žáci naší školy zúčastnili
koncertního zájezdu do Leinburgu v Německu. Mladí
muzikanti spolu se svými učiteli měli poprvé příležitost
vystoupit
v
nádherných
prostorách
Wenzelschloss
ve městě Lauf an der Pegnitz.
Krásný kamenný zámek nad
řekou Pegnitz, který pamatuje
doby Karla IV, se stal dějištěm
dalšího přátelského českoněmeckého setkání, a to nejen
na vlnách hudby. Zájezdu se
také zúčastnila paní starostka
Jana Murová, která se při
slavnostním koncertu setkala se
svým protějškem z města Lauf.
Velké
poděkování
patří
zejména Daniele Röthlingshöfer
- Müller, která vždy rozradostní
všechny okolo sebe a také Dr. Stefanu Gassenmeierovi
a jeho ženě Sabine Gassenmeier, za jejich dobrosrdečnost
a organizaci celého setkání a následného krásného
a poučného programu, který jsme v rámci našeho pobytu

mohli absolvovat.
V průběhu zájezdu děti navštívily také Industriální
muzeum v Laufu, měly možnost vidět úchvatný
Festspielhaus v Bayreuthu
a
také
překrásnou
barokní
památku
umístěnou na seznamu
UNESCO
Operahaus
v Bayreuthu.
Celý
zájezd
by
se
neuskutečnil bez podpory
Spolku rodičů a přátel ZUŠ
Město Albrechtice, města
Město Albrechtice, obce
Dívčí Hrad, Mikroregionu
Krnovsko.
Projekt
byl
realizován v rámci projektu
„Šablony Město Albrechtice“,
registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063// 0010 962.
Martin Kachlík,
ředitel ZUŠ
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Oddíl gymnastiky TJ Tatran Město Albrechtice
Účastí na krnovských závodech
Krnovský
čtyřlístek
(dvojboj
kladina+bradla)
jsme
zakončili
jarní
část
tréninkového
cyklu
našeho gymnastického oddílu. Náš
oddíl trénuje 35 registrovaných
dívek
nejen
z
Albrechtic,
ale také několik neregistrovaných z
Třemešné a Holčovic. V letošní sezóně
jsme již mohli uspořádat závody
většího typu, jako byl náš okrskový
přebor ve sportovní gymnastice
- okrsek Osoblažsko. Celkovou
účastí 43 gymnastek mladšího věku
se potvrdilo, že o tento ryze dívčí
sport, je u nás velký zájem. Holčičky

se už od školky mohly předvádět
v akrobacii na nových gymnastických
kobercích, které nám zakoupila
základní škola. A nejen to. Ve
vzájemné spolupráci našeho MěÚ,
TJ Tatran a Základní školy MA,
doplňujeme
postupně
potřebné
nářadí, abychom mohli trénovat
lépe
a
dosahovat
výsledků
na vyšších úrovních, což testujeme
účastí na závodech pořádaných
Krnovským
oddílem
sportovní
gymnastiky.
Mnohá třetí místa jsou velkým
úspěchem, ale ještě větším je to, že
dobré gymnastky odcházejí trénovat

do Krnova a zvyšují si tak svou
kvalifikaci na vyšší úroveň.
K dalšímu tréninkovému cyklu se
sejdeme opět v září. Nyní mají malé
sportovkyně za úkol regenerovat
prostřednictvím jiných sportů. Také se
těšíme na novou kladinu a náčiní, se
kterými budeme cvičit už na podzim.
Naše všestranné sportovkyně vedou
trenérky Katka Bugrisová a Radka
Gavendová.
Radka Gavendová,
trenérka gymnastického oddílu

Zahrádkáři mají po celý rok napilno
Činnost našeho spolku se probouzí
už s brzkým jarem. V polovině února
jsme se sešli na první členské schůzi,
kde se plánovaly aktivity na celý rok.
V letošním roce máme registrováno
více než šest desítek členů, z nichž
více než tři čtvrtiny se aktivně
zapojují do spolkové činnosti. Naší
první větší akcí bylo březnové
společné
posezení,
tradičně
nazvané „Otvírání zahrádek“.
Přišla nám zahrát dechovka
a členky připravily nejen chutné
dobroty
pro
návštěvníky,
ale i bohatou tombolu.
Před
Velikonocemi
jsme
zorganizovali tradiční výstavku
rukodělných
prací,
které
se zúčastnilo 17 vystavovatelů.
Obdiv
patřil
nejen
jejich
zručnosti, ale i fantazii, kterou
do tvorby vložili. Devět nejlepších
z nich bylo odměněno poukázkami
na nákupy v místních prodejnách.
Abychom na výstavce i dětem
vytvořili tu správnou atmosféru, dvě
naše členky na výstavě předváděly
techniky dekorování vajíček voskem
a lepením slámy. Děti samy si mohly
8

vyzkoušet namalovat vajíčka přímo
na výstavě. Pro velký zájem jsme
pak připravily dekorování voskem
v místní základní škole pro všechny
třídy prvního stupně. Celkové zázemí
připravila naše nová členka paní Jarka

Výstava Floria v Kroměříži

Součková. Další akcí byla ochutnávka
jarních salátů z rukou naší členky
Zuzky Novákové.
Sociální služba
Harmonie, působící v naší obci, pak
na výstavu dodala bohatou nadílku
dárků. Taktéž jsme velmi rádi, že
naše snažení podporuje granty i náš
obecní úřad.
Na jaře jsme se vydali na
zahradnickou prodejní výstavu Floria
v Kroměříži. Výstava je pro nás vždy

inspirací a zdrojem novinek. Letos
jsme v rámci zájezdu navštívili i areál
Naděje paní Jarmily Podhorné v Brodku
u Konice, která nás seznámila se svými
produkty i činností. Mezi účastníky
zájezdu byl i žák naší základní
školy Radek Tupý, který zájezd
do Kroměříže dostal jako odměnu
za úspěchy v přírodovědných
soutěžích. Podle jeho slov byl se
zájezdem spokojený, nakoupil
si nějaké bylinky a také masožravou
láčkovku. Na památku se pak
vyfotil i s paní Podhornou.
A co chystáme do druhého
pololetí? Opět jsme vyzvali
všechny naše členy k aktivní péči
o své zahrádky a veřejné plochy.
Vše budeme hodnotit v tradiční letní
soutěži „Rozkvetlé město“. V létě
připravujeme pro naše občany zájezd
do Wroclavi, podzimní výstavku
výpěstků, tradiční říjnové posezení
s hudbou a na závěr roku vánoční
výstavu.
Radka Gavendová,
výbor spolku

Nejen divákům kabelové televize
Před několika málo týdny byl
oficiálně uveřejněn plán přechodu
na
nový
standart
pozemního
televizního vysílání DVB-T2 HEVC.
Tímto v naší lokalitě ukončí své
vysílání ve staré normě vysílače
v Ostravě a na Pradědu v období
od dubna do června roku 2020. Po
tomto datu budou vysílače pouze
vysílat v nové normě. Naše kabelovka
v nové normě vysílá už třetí rok, takže
již nyní mohou diváci pomocí svých
nových televizorů zachytit toto vysílání.
Stále budeme převádět do staré
normy několik programů (povinně
ze zákona ČT a placené programy),
které naši uživatelé zachytí i na svých
starších televizorech nevybavených
pro příjem signálu DVB-T2 HEVC.

V měsících březnu a dubnu
probíhala rekonstrukce kanceláře
v budově radnice, při které se
zjistil
problém
elektroinstalace
budovy.
Docházelo k různým
rázům v elektrickém rozvodu, kdy
bylo poškozeno několik satelitních
přijímačů a také dvakrát odbavovací
zařízení programů Markíza, Minimax,
AMC a CS Film. Pokud vám televize
tyto programy stále nezobrazuje,
je potřeba ji přeladit.
Velmi citlivé zařízení na odbavení
signálu internetu po rozvodu kabelové
televize se mnohokrát dostalo
do
nestabilního,
poruchového
stavu. Naštěstí se to nedotýkalo
zařízení na odbavení internetu po
optické síti, kterou máme na náměstí

a v panelácích.
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Postupně se bude na úřadě
nahrazovat hliníkový elektrický rozvod
za
měděné
kabely.
Nakoupili
jsme také nové rychlejší připojení
k internetu, díky kterému dojde nejen
k urychlení, ale i stabilizaci internetu. Již
nyní probíhá velká generační výměna
zesilovačů na páteřových trasách
celého našeho rozvodu kabelové
televize. Za několik málo dní budeme
mít k dispozici vyšší datový tok,
což je důležitá podmínka pro stabilitu
datových toků internetu během
špiček.
Vladislav Hlaváček

Turistický oddíl TJ M. Albrechtice „Albrechtický puchýř“ informuje
„ALBRECHTICKÁ 25“

Sobota 18. 5. 2019 byla dnem již tradičního výšlapu po
„Městském turistickém okruhu“ - „Albrechtická 25“. Pěkné
počasí přilákalo již před osmou hodinou řadu zájemců,
kteří se po registraci před restaurací Mrazík, vydali na
túru do krásné jarní přírody. Každý si vybral délku trasy,
na kterou se cítil. Největší zájem byl na „14“, ale tři turistky
našeho oddílu se rozhodly zdolat celý Městský turistický
okruh (MTO,) čili 28 km. Povedlo se a zdárně došly paní
A. Velebová, A. Leunová a M. Dohnalová. Patří jim mimořádné
uznání, ale i všem ostatním za výborné sportovní výkony.
Velmi nás potěšilo, že na startu bylo 40 našich turistů
a na dílčích okruzích bylo zapsáno dalších 94 cizích
účastníků. Nejvíce nás překvapilo zjištění, že zájemci přijeli
z neuvěřitelných vzdáleností: Moravské Budějovice(5),
Ostrava(7), Orlová(1), Klimkovice(1), Brno(3), Ratíškovice(1),

Archlebov(1), Polsko-Krakov(3),Breg(2), Opole(3), Zabrze(2),
Břidličná(15), Krnov(3), Opava (10), Šenov(2),Kladno(1),
Šluknov(1). Všichni se s uznáním vyjadřovali k celé akci, měli
nečekaný zájem o propagační materiály MTO a našeho
regionu. To jistě zavazuje náš turistický oddíl, ale zvláště
MěÚ, abychom MTO dále zvelebovali, a aby se stal ještě
přitažlivějším pro návštěvníky.
Na závěr patří velké poděkování všem účastníkům za
sportovní kázeň, organizátorům za přípravu akce, stanovištním
rozhodčím za jejich odpovědnou práci a restauraci Mrazík za
poskytnutí zázemí, a zvláště za výborný turistický guláš.
Děkujeme a na příští setkání se těší výbor „Albrechtického
puchýře“.

Josef Jiřík

Kalendář akcí červen - červenec - srpen
4. června 2019
7. června 2019
8. června 2019
8. června 2019
13. - 14. června 2019
13. června 2019
22. června 2019
22. června 2019

Women‘s Golf Day – Celosvětový den golfu pro ženy, pořádá GCMA
Sven car cup junior, pořádá GCMA
Den dětí, pořádá Město Město Albrechtice
Sven car cup, pořádá GCMA
Den s golfem pro školy a školky, pořádá GCMA
Rozkvetlé město – soutěž, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
Den s golfem pro veřejnost, pořádá GCMA
Štít Albrechtic – fotbalový turnaj, pořádá Město Město Albrechtice

5. července 2019
6. července 2019

Den obce s polskými přáteli z Biale, pořádá město Město Albrechtice
Výstava obrazů Martiny Rožanské, poskytovatele sociálních služeb ANIMA VIVA
a výstava prací polských výtvarníků, pořádá zámek Linhartovy

3. srpna 2019

Vernisáž, výstava fotografií Karla Stuchlíka, výstava obrazů Magdalény Bezděčíkové,
výstava prací polských výtvarníků, pořádá zámek Linhartovy
Výlet Wroclav, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
Noční prohlídka zámku, pořádá zámek Linhartovy
Ukončení prázdnin, pořádá město Město Albrechtice

13. srpna 2019
17. srpna 2019
24. srpna 2019
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Město zjišťuje zájem o výstavbu domácí čistírny odpadních vod
Od 1. ledna 2019 začala platit novela vodního zákona
č. 113/2018Sb. Majitelé bezodtokových jímek budou
muset úřadům prokazovat, jak zajistili zneškodnění
odpadních vod. Od roku 2021 pak budou mít povinnost
uchovávat doklady o této likvidaci po dobu následujících
dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba
oprávněná podle živnostenského zákona.
Město Albrechtice se tak rozhodlo zjistit zájem svých
občanů o výstavbu domovních čistíren odpadních
vod (DČOV). Vedení města nyní uvažuje o projektu
– dotačním titulu na vybudování domácích čistíren,
s tím, že by byl projekt pouze pro přidružené části města.
Výše finanční podpory by byla schválena na základě
počtu podaných žádostí. Po podání těchto žádostí by byl
proveden hydrogeologický výzkum na náklady města,

který zjistí, zda je vůbec možné provést u žadatelů výstavbu
DČOV. Proto, aby mohlo být vybudování provedeno,
musí být vždy vypracovaný projekt, stavební povolení
a poté kolaudace. S vlastníky rodinných domů bude vždy
uzavřena smlouva o finanční podpoře.
Tímto Vás v případě zájmu prosíme o vyplnění níže
přiloženého formuláře a odevzdání na podatelně města
u Veroniky Špalkové nebo o zaslání emailu na adresu
v.spalkova@mesto-albrechtice.cz. V návratce musí
být zřetelný zájem občana o vybudování DČOV, jméno
a příjmení, telefonní číslo, adresa nemovitosti a souhlas
se zpracováním osobních údajů pro potřebu realizace
projektu.
Petra Hanusová

Zájem o vybudování domácí čistírny vod (DČOV)
Jméno a příjmení:
Adresa nemovitosti:
Tel. číslo:

									

Podpis

Svým podpisem potvrzuji zájem o vybudování DČOV a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřebu
realizace projektu.

(Zde prosím odstřihněte)

Co se děje u našich sousedů?
Obec Dívčí Hrad pořádá hudební
festival
s
názvem
„Festival
pod zámkem“. Ten proběhne v pátek
21. a v sobotu 22. června 2019 na hřišti
u obecního úřadu právě v Dívčím
Hradě. Program je nabitý zvučnými
jmény jako je Anna K, skupina O5 a
Radeček, zpěvačka Verona či slovenská
kapela Duo Jamaha. Program startuje
v pátek od 17 hodin a v sobotu
od 13 hodin. Vstupné v předprodeji
zakoupíte za 150 Kč, na místě pak za
300 Kč. V sobotu obec připravila také
bohatý doprovodný program pro
rodiny s dětmi.
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Další zajímavou událostí je Den
Mikroregionu Krnovsko a Hry
bez hranic, které se uskuteční ve
spolupráci Mikroregionu Krnovsko
a obce Úvalno. V případě Dne
Mikroregionu si návštěvnící budou
moci shlédnout, čím vším se mohou
zdejší obyvatelé pochlubit a zároveň
za doprovodu hudby (Proxima, AC/CZ
Revival,...) strávit příjemné odpoledne.
V případě Her bez hranic budou moci
návštěvníci povzbudit své obecní týmy
při plnění jednotlivých soutěžních
aktivit a zároveň si užít aktivně strávené
dopoledne. Hry bez hranic proběhnou
dne 15. 6. 2019 od 9.30 na koupališti v
Úvalně a Den Mikroregionu Krnovsko
od 14.00 v Úvalně na faře.

V Petrovicích ve Slezsku přivítají
začátek prázdnin taneční zábavou.
V sobotu 29. června 2019 v sále na
obecním úřadě vypukne večerní
zábava, kterou hudebně doprovodí
DJ Bravo. Obec zve všechny, aby si
přišli společně zatančit a přivítat
období prázdnin za doprovodu
těch nejznámějších hudebních hitů.
Vstupné bude možno zakoupit v
předprodeji na obecním úřadě v
Petrovicích a také na místě. Pro
více informací sledujte internetové
stránky obce Petrovice.
Petra Hanusová

Barevné Velikonoce
Sešel se rok s rokem a máme
za sebou nejvýznamnější svátky jara.
K těmto svátkům patří i proklepávání
žen a dívek, aby nám zkrásněly a byly
zdravé a k tomuto účelu se používá
mimo jiné „tatar, karabáč nebo žila“,
které se pletou z vrbového proutí.
Za našich chlapeckých let nebyl problém si takový tatar uplést. Uměl
to téměř každý kluk, ba i děvčata.
Pro tuto tvorbu jsme měli velmi dobré
podmínky. Proutí se pěstovalo, vrby
se ořezávaly a kolem vodních toků byl
pořádek.
Velká voda nám udělala špatnou
službu. Betonové břehy nám tyto
dřeviny nenahradí. Posunul se i technický pokrok. Dnešní přetechnizovaný svět nám ubral na umění ručních
prací, mezi ně patří i umění pletení velikonočních pomlázek. Dalo by
se říci, že dnešní děti tuhle práci už
neznají. O tom, že to není úplně pravda, jsem se přesvědčil v období jarmarků, ať to bylo na Linhartovském
zámku, na zámku v Hošťálkovech
nebo také v Janově či na jarmarku
v Jindřichově, kde jsem byl pozván na
ukázku pletení karabáčů. Zájem byl
ze strany dospělých a zejména dětí
o upletení tataru opravdu značný.
Na naší základní škole je spolupráce
ve třídách již dlouhodobá. Nabyl jsem
přesvědčení, že jsou děti velmi šikovné a mají o tuto tvorbu zájem. Domluvil jsem se proto s vedením školy, že

bychom mohli tuto činnost převést do
povědomí našich občanů.
Zahájil jsem tak v loňském roce
první
ročník
pletení
karabáčů
na náměstí. Počasí nebylo zrovna
ideální, ale nikomu z přítomných to
nevadilo. Celou akci podpořil MěÚ.
Žádost o grant byla schválena. Mohli
jsme i právě proto zajistit pro účastníky akce velmi dobré občerstvení.
Pletení se nám podařilo, dokazuje to
i ohlas z řad občanů. O oživení loňské
události se postaral pan Karel Knapp, který tomuto projektu věnoval
velkou pozornost. Poděkování patří
i mým kolegům, kteří u toho pomáhali.
A jsou tu Velikonoce letošní. Návštěva pátých tříd a ukázka pletení
mně dala podnět k lepšímu výsledku než v loňském roce. Zručnost dětí
v pátých třídách byla nad mé očekávání. Vedení školy vyšlo vstříc i pro
tento rok. Domluvil se termín a začala
honička sehnat dostačující množství
proutí. Žádost o grant trochu komplikovalo určité nedorozumění. Vše
se ale napravilo, a tak nám v této činnosti nestála žádná překážka. 17. dubna se sešlo velké množství účinkujících
na náměstí – třídy 5. A a 5. B se svými kantory. Aby byla naplněna kvóta
v počtu žáků, přišlo i pět žáků z loňského roku. Náš personál z řad dospělých pomáhal s navazováním karabáčů
do sebe. Zručnost dětí v pletení po-

mlázek byla tak velká, že jsme nestíhali uvazovat. Celá akce se také podařila.
Zatímco jsme v loňském roce upletli, navázali a naměřili délku 97 m, letošní pletení nás posunulo mnohem
dál. Celková délka byla 131 m. Poděkování patří všem zainteresovaným
na této akci. Největší podíl mají samotní žáci, kteří dokázali nejen loňský
rekord překonat, ale přesvědčili nás,
že v ručních pracích jsou na tom velmi
dobře.
Nemohu
opomenout
všechny ty, bez jejichž pomoci by se
celá akce nedala vůbec uskutečnit.
Za dodání proutí – pan Anders, pan
Hradil, pan Machala, pan Vojáček
a léčebna Holčovice. Jak v loňském
roce, tak i v letošním se na této akci
podíleli dobrovolně a s nadšením
pan Karel Kotrla, pan Jiří Kropáč, pan
Jan Hrbáček, pan Miroslav Vyroubal,
pan Květoslav Červík, pan Michal
Greguš. Hudební doprovod nám zajistil pan Zdenek Břicháček. Občerstvení připravilo učňovské středisko
v oboru cukrář pod vedením paní Lýdie Czolkové, za což rovněž děkujeme. Městský úřad se postaral o dovoz
a odvoz stolů a lavic a také
o poskytnutí teplého čaje. Doufám,
že se pletení bude rozvíjet i v letech
příštích.
Jan Handlíř
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Krystal Help - pomoc občanům

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu
V pátek 24. května a v sobotu 25. května proběhly
volby do Evropského parlamentu. Volební účast
v našem městě byla 23,57 %. Po sečtení všech hlasů
se na prvním místě umístilo hnutí ANO 2011. Pořadí
i počet hlasů ostatních úspěšných stran naleznete
v níže přiložené tabulce. Celkové výsledky naleznete
na webových stránkách Českého statistického úřadu
www.volby.cz
Petra Hanusová

Pořadí

Název
strany

Počet hlasů
v%

1.

ANO 2011

29,14 %

2.

KSČM

15,99 %

3.

ODS

10,61 %

4.

SPD

9,71 %

5.

Piráti

8,22 %

Informace z mateřské školy
Velikonoce v mateřské škole
Celá MŠ žila přípravami na nadcházející
svátek
Velikonoc,
děti
zdobily
velikonoční kraslice, sadily jarní osení
a při odříkávání velikonočních koled
a říkanek si kluci s pomlázkou vyzkoušeli,
jak se děvčátkům točí sukénky. Školkou
zněly jarní i velikonoční písně a vládla
dobrá nálada. Velikonoční přípravy
vyvrcholily
středečním
soutěživým
dopolednem. Na zahradě MŠ vznikla čtyři
stanoviště, na kterých děti čekaly úkoly
- přenášení plastového vejce na lžíci kolem
překážky, vhazování míčku do tlamy
zajíce, skákání v pytli (malé děti tančily
s padákem) a zdobení zalaminované
velikonoční kraslice. Děti si skotačení
krásně užily.
12

Nakonec
čekala
všechny
děti
sladká odměna – zajíček dětem
na
zahradě
MŠ
ukryl
poklad,
který si každá třída musela nejdříve najít.
Trasu určovaly barevné fáborky. Ani
jeden poklad nezůstal neodhalen.
Do akce byly zapojeni všichni
zaměstnanci
MŠ
včetně
našich
kuchařinek, které vyhládlým dětem
připravily výborný oběd.
Přejeme Vám všem krásné jarní dny
plné sluníčka a pohody.
Petra a Alena
Foto: MŠ M. Albrechtice

Informace z mateřské školy
Malí šikulové
Každoročně se děti naší MŠ aktivně zapojují do velikonoční
výstavky rukodělných prací pořádané místními „zahrádkáři“.
Ani letos děti a paní učitelky nezahálely. S příchodem jara
a prvních hřejivých paprsků všichni malovali, stříhali,
lepili, seli obilíčko a díky své kreativitě vytvořili nádherné
dekorace, jež mohli zhlédnout návštěvníci výstavy konané
v klubovně školy ve dnech 8. - 10. dubna 2019. A věřte, jako
vždy, bylo na co koukat!
Text a foto: Leona Tuhá

Návštěva v prvních třídách aneb před zápisem
Protože se našim předškolákům nezadržitelně blížil zápis do ZŠ, naplánovali jsme v rámci spolupráce se základní
školou přátelské setkání s prvňáčky. Cílem těchto návštěv je přiblížit dětem prostředí školy, ukázat třídy i výuku v nich,
aby se děti k zápisu náležitě těšily. Děti měly možnost zhlédnout zajímavý program - aktivity na interaktivní tabuli,
veselou pohádku ze Slabikáře či společné vyrábění jarních kytiček. Děti zjistily, že ve škole to bude „fakt bezva“!

Na závěr přidáváme „DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU“, jehož cílem je spolupráce rodiny a školy,
která se podílí na vzdělávání dítěte.
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost, schopnost zapamatovat
a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně samostatné, vnímavé, schopné soužití s vrstevníky
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí i v praktickém životě
(zdroj MŠMT – materiál pro PV)

Foto a text:
Dagmar Lapuníková
Pavlína Šlorová
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Informace ze základní školy
Umíte poskytnout první pomoc?
Žáci pátých tříd už ano. V pátek
26. dubna jsme totiž navštívili Střední
pedagogickou školu a Střední
zdravotnickou školu v Krnově, kde nás
to budoucí zdravotní sestřičky naučily.
Měly pro nás nachystaná stanoviště
s různými úkoly. Na modelech
dospělého člověka i dítěte jsme
si mohli vyzkoušet nepřímou srdeční
masáž a dýchání z úst do úst. Na dalším
stanovišti nás sestřičky „vyzkoušely“

První pomoc

z našich znalostí z přírodovědy – měli
jsme za úkol z jednotlivých kostí
sestavit kostru člověka a na správná
místa přiřadit orgány. V poslední
učebně nás čekalo překvapení,
měli jsme ošetřit krvácející ránu, ze
které opravdu tekla krev (prý jen
umělá). Také jsme se naučili správné
měření tepu, mohli jsme si dokonce
změřit krevní tlak a saturaci kyslíku
(jak je naše tělo okysličeno). Mnohé
z pomůcek, které jsme používali

na jednotlivých stanovištích, byly
pořízeny z projektu „Modernizace
výuky ve zdravotnických oborech“.
Děkujeme pedagogům i žákům naší
spřátelené střední školy a doufáme,
že nabyté znalosti a dovednosti
nebudeme v dohledné době muset
využít v našem skutečném životě.
Petra Kováčová,
5. A

Zápis s včelkou Májou

Cesta plná dobrodružství čekala ve čtvrtek 11.
dubna na 49 předškoláků, kteří přišli se svými rodiči
k zápisu. S pomocí paní učitelek
a neposedného čmeláka se vydali
na včelí průzkum. Jako pilné včelky
se rozletěli plnit různé úkoly, které si
pro ně připravila včelka Mája.
Pomáhali jí najít správnou
cestičku k úlu, poznávali barvy
kytek na louce, počítali pestíky
v květinách, určovali rozdíly mezi
včelkami, na interaktivní tabuli
vybarvovali připravený obrázek,
na louce skládali z geometrických
tvarů domeček pro včely.
Na rozkvetlé louce si s čmelákem
Brundou zacvičili, zazpívali písničku
nebo přednesli básničku. Brunda se pokoušel malé školáky
poplést, ale moc se mu to nedařilo. Na konci dlouhého včelího
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putování čekalo na děti překvapení. Za odměnu si mohli
ze stromu sundat včeličku s medem, ustřihnout balónek a
vybrat si medové lízátko s včelkou
Májou.
Do dvou prvních tříd nastoupí
v září 2019/2020 43 dětí. O roční
odklad k nástupu povinné školní
docházky požádali zákonní zástupci
6 dětí. Pokud ještě zvažujete
přihlásit své dítě k docházce
do naší školy dodatečně, nezávazně
nás můžete kdykoliv navštívit.
Umožníme vám prohlídku celé
školy, seznámíme vás s obsahem
vzdělávání
a
poskytovanými
službami.
Foto i text: Regína Hajná

Informace ze základní školy
V úterý 30. dubna vyrazili všichni
žáci vyššího stupně do Ostravar Arény,
aby zhlédli utkání mezi Švédskem
a Japonskem. Vyzbrojeni trubkami,
vlajkami a se speciálním make-upem
jsme usedli na místa s nejlepším
výhledem a fandili. Obdivovali jsme
nasazení hráčů, výborný výkon
moderátora, který permanentně
držel publikum „ve varu“, a zejména
kluci si pak užívali vystoupení spoře
oděných roztleskávaček. Volné chvíle
před začátkem zápasu a během

Para hokej

přestávek jsme trávili ve FAN ZÓNĚ,
kde si mnozí vysoutěžili trička s logem
mistrovství, sportovní vaky, sladkosti
či propagační materiály. Měli jsme
štěstí, zápas totiž skončil remízou jak
v základní hrací době, tak v nastavení,
mohli jsme si proto užít nájezdy, které
zajistily vítězství Švédsku. Bohužel
jsme se nemohli zúčastnit zápasu
našeho národního týmu, ten hrál
až ve večerních hodinách, nicméně
jsme výkony našich borců sledovali
alespoň v televizi a moc jim

gratulujeme k jejich konečnému
čtvrtému místu. Všichni si zaslouží náš
respekt, protože jsme si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak moc je sledge hokej
náročný nejen na fyzičku, ale hlavně
na koordinaci a rovnováhu. Pánové,
klobouk dolů!
Renata Doležalová

Novinky z Kouzelného zpravodaje

Všechny ježibaby a ježidědkové mi
jistě dají za pravdu, když zkonstatuji,
že se Slet čarodějnic „léta Páně“
30. dubna 2019 povedl. Odstartovala
ho nezbytná Ježibabí hymna a letělo
se do parku. Krátká zastávka nás
zdržela na náměstí, kde jsme svým
zaříkáváním pomohli místním hasičům
postavit májku. Když bylo hotovo,
mohli jsme svištět dál. Ten, kdo
chtěl získat titul „Superčarodějnice“,
měl za úkol prokázat, že je tohoto
označení hoden. Musel předvést, že
umí běhat v sedmimílových botách,
házet kouzelnými kroužky, krmit

Ve středu 10. dubna naši
školu navštívily děti z Biale v
Polsku. Společně s nimi se žáci
z 5. A a 5. B vydali na rozhlednu
Hraniční vrch.
Po návratu do
školy jsme se všichni naobědvali,
chvíli odpočinulia pak se rozdělili
na skupiny. Ty šly do tělocvičny
nebo do učebny hudební výchovy.
Ve velké tělocvičně hráli kluci
kopanou. Naši spolužáci sice
prohráli, přesto musíme uznat, že
hráli skvěle. V malé tělocvičně jsme
pak pod vedením pana školníka
soutěžili ve stavění vysoké věže. Tu
nejvyšší postavila jedna holčička z

hladového pavouka, prohrabávat
se ve slizu, vařit žabo-myší polévku
a chodit ve výškách. Po splnění všech
úkolů se uchazeči mohli zajímat
o amulet „Superčarodějnice“, který
jim byl vydán pouze po předložení
listiny se všemi právoplatnými
razítky. Jelikož disciplíny, které pro ně
vymyslely zkušené vrchní čarodějnice,
nebyly snadné, mohly se kouzelné, ba
i nekouzelné bytosti posilovat lektvary
a upečenými specialitami v baru
U Černého pavouka. A co by to byl
za slet bez ohně? Přítomní si mohli
opéct kost i stehýnko, ale nutno

říci, že nejčastěji se pekl buřtík.
Na závěr ještě nesmím zapomenout
poděkovat
všem
pozemským
bytostem, které se postaraly o
nadpozemsky
chutnající
baštu
a úžasné nápoje. Můžete se těšit
na další slet, třeba za sto let. Tak
RADZAN.
S úctou,
Zelená ježibaba

Polští kamarádi

Polska. My holky z Města Albrechtic
jsme postavily třímetrovou. Měly
jsme obrovskou radost. Také jsme
si zahráli vybíjenou. Tu jsme vyhráli.
Na závěr setkání jsme vytvořili
obrovský
kruh,
přijali
jsme
od polských kamarádů balíčky s
dárečky a rozloučili se. Středu jsme
si všichni moc užili a už se těšíme
na květen, kdy se s našimi novými
kamarády opět setkáme.
Foto: Silvie Kaňa, Regína Hajná,
text: Niki Michailidisová, 5. A
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Ze vzpomínek

Oprava chyby tisku z čísla 2/19: Hlavní sanatorium a provozní budovy
byly postaveny v letech 1915 – 1917.
Význam plicní léčebny Žáry byl tak
důležitý, že si zaslouží dokončení mé
vzpomínky z minulého čísla. Na rozvoji
tohoto zařízení měl největší zásluhu
primář MUDr. František Prejda. Na
Žáry přišel jako mladý pacient
a po vyléčení zde ve funkci lékaře
a primáře žil a pracoval až do
důchodu. Na fotografii, zveřejněné
se svolením jeho manželky, ho
vidíme v mladších letech. Pod jeho
vedením se vystřídalo mnoho lékařů,
které jsem samozřejmě nemohla
všechny znát, natož pamatovat. Velmi
známá byla paní doktorka Vlasta
Růžičková, kterou si mnozí spíš vybaví
pod příjmením Zendulková. Krátce
na Žárech působil i známý krnovský
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lékař MUDr. Vladimír Šigut a další.
Z prvních poválečných obyvatel
pamatuji správce p. Lyčku a jeho tři
dcery: Dorku, Ester a Lydii. Ty dvě
mladší chodily do místní měšťanky
a často vystupovaly v kulturních
programech. Největší příliv stálých
zaměstnanců s rodinami nastal
počátkem šedesátých let, kdy došlo
k výstavbě nové obytné budovy
se šesti dvoupokojovými byty,
k přestavbě hospodářských budov
a márnice rovněž na byty, k přestavbě
staré budovy na rehabilitační centrum
s tělocvičnou a knihovnou. Došlo
na úpravu cest, zavedení venkovního
osvětlení,
výstavbu
nového
vodojemu,
ústavní
elektrárny
a dílen, opravu kuchyně a jídelny,
kabelizaci telefonního vedení atd. Pro
děti zaměstnanců bylo vybudováno
koupaliště, které bylo v provozu víc
jak 15 let, volejbalové a badmintonové
hřiště. O meteorologickou stanici
se
dlouhodobě
poctivě
staral
pan Car, tu jsem se svými žáky
několikrát v rámci výuky navštívila.
Bylo zavedeno autobusové spojení
s městem hlavně proto, aby nemusely
děti chodit do školy pěšky jako
dosud. Začala tam zajíždět i pojízdná
prodejna. To vše bylo zařízeno, aby
se lidem, kteří zde pracovali a starali
se o nemocné, dobře žilo. Však také
většina z nich na dobu strávenou
na Žárech ráda vzpomíná. Dokázali
nejen společně pracovat, ale i bavit
se. I po stránce moderní diagnostiky
a léčby plicních chorob dosahoval
ústav velmi dobrých výsledků.
Podrobnou zprávu na toto téma
podal pan primář Prejda v říjnu 1977

u příležitosti 60 let trvání léčebny.
Časem se měnila skladba chorob
i pacientů. Sanatorium rušilo některá
oddělení, jiná, pro netuberkulózní
choroby plic (silikózy, onkologická
onemocnění
apod.)
nebo
pro
pacienty
dlouhodobě
nemocné,
zřizovalo.
Ráda
vzpomínám
na žáky ze Žárů i jejich rodiče,
s nimiž byla velmi dobrá spolupráce.
Ať už to byli Kittlovi, Kelemenovi,
Hazuchovi,
Kubínovi,
Ženčákovi,
Motlovi, Veselí, Novotní, Žákovi,
p. Reinisch, p. Boženková či kuchař
p. Lukesle a jeho skvělé zákusky, které
pekl dětem ZŠ každým rokem jako
člen SRPŠ ke Dni dětí. Omlouvám
se
všem
nejmenovaným
a hlavně obětavým a vysoce
profesním sestřičkám. Děkuji jim
za všechny pacienty a hlavně
za péči o mého bratra, který
na Žárech každoročně absolvoval
tříměsíční kontrolní léčbu. Vždy se
na ni nesmírně těšil. Získal tam z řad
pacientů hodně přátel, kteří ho pak
doma navštěvovali. Byli mezi nimi
i velmi vzdělané a veřejně známé
osobnosti jako spisovatelé, redaktoři
časopisů, malíři a další, jejichž jména
mi už z hlavy vypadla. Ti by se divili,
jakého konce se tato léčebna dočkala.
Nesmírně si vážím toho, jak se můj
bývalý žák zasloužil o zachování,
zrekonstruování a plnému využití
pavilonu Děvín pro ty nejpotřebnější.
Díky za Dům dobré vůle! S dobrou
vůlí jde vše.
Anna Tuhá

Něco pro zábavu...
Vyluštěte naši křížovku a vyhrajte zajímavé ceny. Tajenku posílejte na email redakce@mesto-albrechtice.cz
do 15. 7. 2019 a my poté vylosujeme výherce. Správné řešení a výherce bude uveden v dalším čísle zpravodaje.
Správné řešení tajenky z minulého čísla zní: „Peníze jsou pány světa“. Výherkyní se stala paní Iveta Zbořilová.
Gratulujeme!

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci
květnu 2019

Jubilantům v měsíci
červnu 2019

Zdeněk Mokráš, Zdenka Šťastná, Jan
Krkoška, Božena Šobrová, Anna Mrkvová, Jiřina
Koudelková, Oto Ivanič, Alois Gross, Zdeněk
Gavlas, Jolana Jantošová, Josef Zikl, Zdeňka
Ševčíková, Růžena Fuksová, Oldřich Kopečný,
Anna Kotrlová, Růžena Kořízková, Achilleas
Stefanidis, Pavel Laník, Alena Mikulincová,
Ludmila Hazuchová, Jindřiška Franková, Ludmila
Musálková, Ing. Roman Hlaváček, Anna Krátká,
Ludvík Hasil, Jana Ulmová, Alena Drienovská,
Irena Křehlíková, Jitka Janovská

Jiří Král, Ing. Jaromír Kukelka, Jana Kadlecová,
Marie Lhotková, Emil Penn, Olga Michnová, Jiří
Michalčík, Ing. Petr Lexa, Mgr. Hana Košuličová,
Anna Bezdědová, Mgr. Hana Macková, Anna Šimíková, Alžběta Štefková, Olga Hudecová, Marie Němcová, Miroslav Ondrusz, Miroslav Olejniczak, Olga Pavlitová, Věra Blažková, Blanka
Tkadlečková, Anna Hrbáčková, Ladislav Polok,
Jarmila Radoňová, Marie Vitásková, Svatoslav
Veselý, Marie Kupčoková, Božena Koždoňová,
Richard Sobota, Petr Pejčoch, Matěk Hlaváček,
Ing. Jan Koždoň, Jaroslav Cága, Jiří Závodský,
Milan Jurečka, Bohuslava Bezděková, Anna Bradová, Jan Jahoda, Helena Svobodová, Miroslav
Šedivý, Eva Neduchalová, Jan Šperl
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Přehled sociálních služeb
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.
Otevírací doba:
Středa: 12.45-17.45
Čtvrtek: 12.45-17.45
Pátek: 15.00-19.00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, tel.: 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
Sociální asistence - 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.
Služba je poskytována od pondělí do pátku 7.00-15.00
(15.00-18.00 hod. dle individuálních potřeb klientů a
dohody s pracovníkem).
Služba je poskytována zdarma – terénní formou.
Kontaktní osoba: Šárka Richtárová, DiS, tel.: 731 692 936
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum102
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.
Služba je poskytována od pondělí do pátku 8.00-19.00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině
a nebo ambulantně na adrese Hlubčická 9, 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.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00
do 15:30 a o víkendech dle dohody
Služba je zpoplatněna – info www.help-in.cz/pecovatelska-sluzba a nebo sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Škanderová, Bruntál
tel.: 733 535 582
Romana Kotůlková, Město Albrechtice, tel.: 733 535 581
Jana Mozgová, tel.: 730 516 982
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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 – 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
Nemocnice - Nemocniční 4, Město Albrechtice, 793 95
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 – 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 – 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 8.00–15.00 hod.
Služba je bezplatná.
Info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bronislava Nováková, tel.: 774 652 202

Informační servis
Městský úřad

Adresa: nám. ČSA 27/10, 793 95 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
Starosta – tel.: 776 636 492 (Ing. Jana Murová)
Místostarosta – tel.: 777 781 90 (Libor Švec)
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.: 777 781 197 (J. Vávra)
• svoz komunálního a separovaného odpadu, životní
prostředí tel.: 554 637 399 (I. Adámková)
• vodovodní řad tel.: 731 157 690 (S. Berkovec)

Městská knihovna

Adresa: Nemocniční 767/6, 793 95 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
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

Česká pošta Město Albrechtice

Adresa: nám. ČSA 58/11, 793 95 Město Albrechtice
Po–Pá 8.00–12.00
13.00–17.00
So
8.00–10.00
Tel.: 954 279 395

Česká spořitelna Město Albrechtice
Adresa: Míru 230/7, 793 95 Město Albrechtice
Po
9.00–12.30
13.30–17.00
Út
9.00–12.30
13.30–16.00
St
9.00–12.30
13.30–17.00
Čt
9.00–12.30
13.30–16.00
Pá
9.00–12.30
13.30–16.00
Tel.: 956 762 460

Úřad práce Město Albrechtice

Adresa: 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

• Soukromá ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00–15.00
Tel.: 554 690 518

• 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
13.00–16.30
Tel.: 554 690 111

Ordinační doba praktických lékařů:

Ordinační doba ostatních lékařů:

MUDr. Hana Jelínková
Adresa: 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

Ortopedická ambulance
Adresa: 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

So a Ne 8.00–12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte na
tel.: 554 690 111 (nemocnice Krnov).

Ambulance odborných lékařů
v nemocnici

Adresa: Nemocniční 171/1, 793 95 M. Albrechtice

MUDr. Leona Tobiášková
Adresa: 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
Adresa: 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

Rehabilitace - Fyzioterapie POHODA s.r.o.
Adresa: Osvobození 592/12, M. Albrechtice
(vedle ordinace ortopedie MUDr. Janča)
Lékárna u Jana
Adresa: Míru 12/3, Město Albrechtice
Po – Pá
8.00–12.30
			
13.00–16.30
Sběrný dvůr
Adresa: 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
Adresa: 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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