ZPRAVODAJ
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Milí spoluobčané,
konečně nás opouští zima
a přichází čas jara. Čas, kdy se
probouzí příroda, čas očekávání
všeho nového, čas obnovy. Na
rybník Celňák nám přiletěly labutě
a jako každý rok, i tento se musely
poprat o své teritorium, o své právo
zde opět přivést na svět početné
hejno mláďat. Pár labutí zde přilétá
každý rok v naději, že zde najdou klid
a dostatek potravy pro svá mláďata
tak, aby z nich přes léto mohli vyrůst
zdatní jedinci a opět se na podzim
vrátit do teplých krajin. Přilétají zde
i přesto, že jednomu z jejich mláďat
bylo škaredě ublíženo a muselo se
za pomoci ochránců přírody umístit
do Záchranné stanice v Novém
Jičíně. Toto mládě zde bude už
navždy, nikdy se nebude moct vrátit
do volné přírody. Proto vás chci
požádat, buďme tolerantní, neboť
každý tvor má své opodstatněné
místo na slunci, svůj nárok na život.
Nejspíš i tato zkušenost je příčinou
toho, že labutě dlouho po vylíhnutí
svá mláďata neukazují a zpravidla je
vidíme až v odrostlém věku.
A jsou to zkušenosti, které nejen
labutě, ale i nás vedou k tomu, že
se chováme tak, jak se chováme.
Řidiči jsou agresivnější, zákazníci
v obchodě náladovější, občané
na sběrném dvoře mnohdy velmi
agresivní. Nikdo to nemá lehké,
každý z nás si nese v hlavě spoustu
starostí, ale je třeba si uvědomit, že
slunce vyjde každé ráno, že po jaru
přijde léto a i to, co se dnes zdá
náročné a těžké, se s odstupem času
stane jen nepříjemnou událostí.
Zkusme ráno vstát a říct si, že
dneska bude určitě lépe, zkusme se

jen tak na někoho pousmát, přidržet
dveře, pomoci zavázat tkaničku
malému dítěti, nevidět vše jen černé
a nespravedlivé. Když si vzpomenu,
kolik úsměvů, veselí a radosti
jsem viděla na jednom malém
prostranství tělocvičny zemědělské
školy na MDŽ alias žalostném dnu
mužů (mimochodem tento název
mám od dcery, sama bych to
výstižněji nevymyslela a podezírám
babičku, že ji učí samé užitečné věci
do života), tak si říkám, proč by to
tak nemohlo jít během každého
normálního dne. Jak se říká úsměv
nic nestojí, a i když je občas těžko
a ouvej, s úsměvem jde vše líp. A
když nic jiného, nepřejícné „Tomáše“
naštve nejvíce.
Takže ukliďme po zimě zahrádky,
vyčistěme mysl, zkusme si všímat
kolem sebe toho, co je pěkné, milé,
nové. Toho, co se podařilo a co a jak
zlepšit. Zkusme svou mysl zaměřit
na něco pozitivního. Protože když se
chce, tak jde všechno. Jde jen o to
hledat způsoby a ne důvody.
Proto i my, já-starostka a pan
místostarosta, neřešíme to, co
bylo, rozjeli jsme spoustu projektů,
které potáhneme před sebou do
úspěšného konce a věřte, MDŽ byl
jen začátek. Je třeba se bavit, veselit,
ale i pracovat, tvořit, stavět něco, na
co budou naše děti pyšné a co tu
snad bude stát, i když my už tady
nebudeme.
Přeji vám, ať dokážete oddělit
zrno od plev nejen na zahrádce, ale
i ve své mysli.
Vaše starostka,
Jana Murová

Jedním z připravovaných projektů
města je modernizace autobusového nádraží. Více na straně 2-3.

Barmanská show i pánská taneční
skupina. To byla oslava MDŽ.
Strana 7.

Hasiče zaměstnávaly požáry a silný
vítr. O jejich práci se dočtete na
straně 6.

Co se děje u nás ve městě?
Od začátku nového volebního
období vedení města rozjelo spoustu
zajímavých projektů. Některé už mohli
občané města zaregistrovat, například
instalace bezdrátového rozhlasu,
který je součástí protipovodňových
opatření či také zajištění úklidu
místního nádraží firmou LDF. Spoustu
dalšího však město teprve čeká.
Do konce března musela být
odevzdána
monitorovací
zpráva
výstavby již zkolaudované kanalizace
ve vilové čtvrti. Vzhledem k tomu, že
realizátor stavby neodevzdal všechny
doklady potřebné k vyúčtování, bude
požádáno o prodloužení lhůty pro
podání závěrečné zprávy.
Další projekt město připravuje s
Ministerstvem životního prostředí a
týká se sběrného dvora. Ten dostane
nové kontejnery na plasty, papír,
sklo a bio kontejnery, jež budou
primárně poskytnuty občanům Města
Albrechtic, kteří je ještě nemají.
V řízení je také tolik žádaná
cyklostezka
mezi
Městem
Albrechticemi a Třemešnou. Na
straně našeho města je již vyřešeno
majetkové vypořádání na pozemcích
pozemkového
fondu.
Problém ale nastal na straně
katastru obce Třemešné, kde
jeden z občanů nesouhlasí
s výstavbou cyklostezky. Bez
tohoto souhlasu nelze bohužel
řešit ani stavební povolení.
Pokud vše půjde podle
plánu a bude vypracován
projekt s návrhem řešení,
začne 1. července oprava
střechy na základní škole.
Stávající střecha má totiž
narušenou horní vrstvu a
momentálně na ní leží tři tuny
písku, aby nedošlo k úplnému
poničení.
V měšťanském domě na
náměstí by mělo proběhnout
také několik změn. Již byl
osloven architekt Lubomír
Dehner, aby přepracoval projekt
knihovny na obecní dům. Vzniknout by
zde měla vstupní hala, dva salónky a
společenský sál. Tyto prostory budou
sloužit například k pořádání svateb
a jiných kulturních a společenských
akcí. Město má také v plánu
v prostorách budoucího obecního
domu vybudovat apartmán, který
by sloužil k ubytování návštěvníků
našeho města.
Na kraj byla podána také žádost
na restaurování sloupu svaté Anny
samotřetí. Sloup v tomto roce slaví
neuvěřitelných 300 let od svého
vzniku. Vzhledem ke svému stáří je
dosti poničený. Kromě samotného
restaurování se připravuje také jeho
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nasvícení. Tento úkol dostala na starost
firma Eltodo, která musí osvětlení
vymyslet tak, aby nezpůsobovalo
světelný smog.
Další větší znatelná změna ve městě
se bude týkat koupaliště. Jak možná
někteří zaznamenali, na Facebooku
města proběhla anketa týkající se
toho, zda občané chtějí raději ohřev
vody nebo tobogán. Anketa skončila
a vítězem se stal jednoznačně
tobogán. Zastupitelstvo města se
tedy usneslo, že se bude vypracovávat
technické řešení právě tobogánu. Ten
by stál na travnaté ploše u plytké
části bazénu. Součástí konstrukce
tobogánu by byla i skluzavka pro
menší děti. Město zvažuje celkovou
rekonstrukci koupaliště. K tomuto je
nutné zpracovat nejprve pasportizaci,
tj. zhodnocení současného stavu.
Na základě této pasportizace by
se mohlo začít koupaliště následně
rekonstruovat.
Je důležité také zmínit spolupráci
s polským městem Biala. V současné
době existují tři projekty – Vážíme
si sebe i svých sousedů, Zveme vás
k nám a Zlepšení bezpečnosti na

dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Vedení města chtělo nechat
vykácet poškozené stromy. Z tohoto
důvodu byla vyhlášena zakázka
malého rozsahu. Po kontrole Českou
inspekcí životního prostředí došlo
k rozhodnutí, že stromy v parku jsou
dlouhodobě v neudržovaném stavu a
před samotným kácením bude třeba
vyhodnotit, zda by nemohlo dojít
k ohrožení jiných zájmů v oblasti
ochrany přírody a krajiny podle zákona
č. 114/1992 Sb. Proto si město nechalo
problematiku kácení stromů v parku
posoudit odborným biologem. Na
základě jeho zjištění může ke kácení
neudržovaných stromů dojít. Kromě
zeleně se v parku řeší i kulturní
zázemí. Byla taktéž vyhlášena zakázka
malého rozsahu na vypracování
studie kulturního zázemí, kterou
vyhrál Atelier GHM v.o.s. Ateliér bude
zpracovávat studii ve třech variantách.
První variantou je zapojení stávající
budovy bývalé sběrny včetně návrhu
jejích nezbytných úprav. Druhou
variantou je odstranění stávající
budovy bývalé sběrny a případný
návrh nové budovy. Třetí variantou je
vlastní návrh ateliéru.
V neposlední
řadě
probíhajících a plánovaných
projektů
došlo
město
po zhodnocení situace k
závěru, že základní i střední
škole chybí sportoviště.
V prostoru mezi základní a
střední školou by tedy mohl
vzniknout
lehkoatletický
stadion. Již se jednalo s
Moravskoslezským krajem
o převodu pozemku a
výsledkem je, že kraj
se tomuto kroku vůbec
nebrání. Dalším důležitým
projektem bude parkoviště
na
ulici
Osvobození.
Jedná se o parkoviště
Vizualizace měšťanského domu
mezi Kavárnou Residence
a nákupním střediskem.
hranicích. V rámci prvního projektu již V katastru je totiž plocha zapsána jako
probíhá fotosoutěž a taktéž setkání zahrada, nikoli jako zpevněná plocha.
dětí a dospělých. Druhý projekt Proto je důležité provést změnu, aby
představuje kulturní aktivity u nás plocha splňovala normy i co se týče
ve městě i v Biale. Mezi ty patří i Den životního prostředí. Momentálně je
obce, který ve Městě Albrechticích situace totiž nevyhovující. Nově by
proběhne 5. července, v Biale se pak zde mělo být vybudováno parkoviště
25. srpna uskuteční svátky chleba. i s dobíjecí stanicí pro elektromobily.
Díky projektu týkajícího se zlepšení Hned naproti tomuto parkovišti
bezpečnosti na hranicích získají hasiči se nachází autobusové nádraží, na
terénní čtyřkolku.
které je již vypracovaná studie. Tu u
Změnou projde i místní park sebe mají ponechanou k vyjádření
Bedřicha Smetany. Zaprvé by mělo dopravci.
Předpokládaný
odhad
dojít k revitalizaci parku. To znamená, rekonstrukce autobusového nádraží
že by měla být obnovena vegetace, je 8,5 milionů korun.
vzniknout by měly i mokřady, aby park
ve spodní části nebyl podmáčený.
Petra Hanusová
Na tento projekt se bude vyřizovat

Co se děje u nás ve městě?

Vizualizace autobusového nádraží

Help-IN 15 let v našem městě
Posláním jmenované společnosti je
prostřednictvím terénních a ambulantních
sociálních služeb podporovat život
člověka v jeho přirozeném prostředí
na území okresu Bruntál příp. okolních
okresech.
V současné době společnost poskytuje
čtyři služby registrované dle zákona
o sociálních službách a mimo jiné i
pečovatelskou službu:
Ve Městě Albrechticích působíme od
01. 12. 2003, kdy jsme od města převzali
rozvoz obědů a zahájili poskytování
pečovatelské služby. Službu v současné
době poskytujeme ještě v Holčovicích. V r.
2018 ji využilo 41 občanů města. Zázemí
máme na ul. Nemocniční 6, kde se nám
díky novému vedení města podařilo
získat větší prostory a lepší zázemí jak pro
pečovatelky, tak pro jednání se zájemci o
službu nebo i s klienty (jedná se o první
dveře na levé straně hned po vstupu do
budovy).
Na základě jednání se zájemcem o
službu, které provádí vedoucí pečovatelské
služby, je uzavřena písemná smlouva, kde
jsou vymezeny především úkony, které
bude klientovi služba poskytovat, jejich
cena, doba a čas poskytování.
Pečovatelky následně dle této smlouvy
klientovi sjednané úkony zajišťují. Jedná

se o základní úkony, které jsou dané
zákonem a jsou zaměřené:
- na pomoc při péči o vlastní osobu
(např. pomoc při oblékání a svlékání, při
přesunu na lůžko),
- při osobní hygieně (např. pomoc při
použití WC, při úkonech osobní hygieny, v
péči o vlasy a nehty),
- při poskytnutí stravy (např. příprava
a podání jídla, dovážka nebo donáška
oběda),
- při zajištění chodu domácnosti (např.
běžný úklid, pochůzky, praní a žehlení)
nebo při zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (doprovod).
Může jít ale také o tzv. fakultativní
úkony (nad rámec zákona), což je
např. krátkodobý dohled, jednoduché
ošetřovatelské úkony nebo odvoz autem.
Pečovatelka má k dispozici list úkonů
každého klienta, který je opatřen
čárovým kódem a při počátku a na konci
každého provedeného úkonu tento kód
přejede speciální „čtečkou“, která přesně
eviduje čas. Jednou měsíčně jsou údaje
ze čtečky staženy do počítačového
programu a vedoucí pečovatelské služby
přesně spočítá každému klientovi měsíční
úhradu, kterou může zaplatit převodem
na účet nebo i v hotovosti.
Klienti mají v současné době možnost

výběru ze dvou dodavatelů obědů –
Základní škola Město Albrechtice a
Kavárna Rezidence.
Jedná se tedy o klientem placenou
službu. Klienti však uhradí cca 20%
nákladů na službu, která je dále
každoročně spolufinancována dotacemi
ze státního rozpočtu, kraje a obcí, ve
kterých působí tj. také z města Město
Albrechtice (v roce 2018 přispělo 180
tis. Kč), ale také z prostředků nadací,
nadačních fondů a darů právnických i
fyzických osob.
Společnost Help – in, o.p.s. také
krátkodobě pronajímá kompenzační
pomůcky, jako jsou například invalidní
mechanické vozíky, chodítka, elektrické
polohovací postele, sedačky na vany a
další.
Veškeré další informace o pečovatelské
službě a kompenzačních pomůckách,
včetně informací o ceně naleznete na
webu společnosti www.help-in.cz a dále
osobně, telefonicky či mailem.
Zdroj: Help-IN o.p.s.

Help-IN o.p.s.

Nemocniční 6
Město Albrechtice
Tel. 73353581
help-pecovatel2@atlas.cz
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
je velmi smutné a pro mě nepochopitelné, že nové vedení
naší radnice začíná svoji činnost lživým znehodnocováním
naší práce. Nemohu mlčet proto, že se nejedná jen o moji
práci, ale o činnost celého kolektivu za dlouhé a plodné
období. Nesouhlasím s tvrzením paní starostky, cituji:
„Věříme, že období, kdy se nic nevyřešilo, nepodařilo

prosadit, období, kdy se naše město nedokázalo nikam
posunout, téměř nevyužilo bohatého dotačního období,
je nenávratně za námi.“ (Zpravodaj města 6/18).
Nechci Vás unavovat dlouhým výčtem všech aktivit,
které jsme realizovali. Do tabulky Vám dávám jen ty
nejdůležitější. A to pouze za poslední dva roky 2017 2018. Hodnocení pak nechám na Vás, občanech.

Některé investice realizované prostřednictvím národních a evropských dotací za období 2017 - 2018
Název
Pořízení elektromobilu pro údržbu města
Parkoviště u ZUŠ				
Oprava hřbitovní zdi				
Dovybavení sběrného dvora technikou		
Rozšíření separace odpadů			
Slezsko bez hranic III – hrady a zámky		

celkem
% dotace výše dotace
1,1 mil. Kč
60%
660 tis. Kč
1,2 mil. Kč
50%
600 tis. Kč
1,2 mil. Kč
60%
700 tis. Kč
1,5 mil. Kč
85%
1,3 mil. Kč
1,5 mil. Kč
85%
1,3 mil. Kč
1 mil. Eur( cca 25 mil. Kč)
		
85% 21,25 mil. Kč
Protipovodňová opatření (bezdrátový rozhlas) 6,2 mil. Kč
70%
4,34 mil. Kč
Kanalizace + vodovod vilová čtvrť 		
40 mil. Kč
39%
15,6 mil. Kč
Herní prvky u rozhledny 			
0,5 mil. Kč
100%
0,5 mil. Kč
Kompostéry do domácností			
1,8 mil. Kč
85%
1,53 mil. Kč
Celkem získané dotace v Kč			
80 mil. Kč
47,8 mil. Kč
Jak všichni víte, byl jsem ve vedení naší obce dlouhých
12 let a za tu dobu jsme vykonali pro město mnoho
prospěšného, proto nemohu nechat paní starostku, aby
tímto způsobem špinila výsledky naší práce.
V předcházejících letech jsme vybudovali funkční sběrný
dvůr, kompostárnu, opravili mnoho kilometrů místních
komunikací, vybudovali chodníky, téměř 4 km kanalizace
na ulicích B. Smetany, B. Němcové a celé lokalitě v okolí
koupaliště a Hůrky. Rozhledna a oprava Linhartovského
zámku jsou aktivity, s kterými se můžeme směle pochlubit.
A to vše pochopitelně s pomocí dotační politiky státu a
evropských financí.
Díky našemu nápadu a připravenému projektu stojí

Středisko hasičské a záchranné služby za 25 mil. Kč a je
majetkem naší obce.
Proto mě její výroky přímo uráží.
Jsem zvědav, kam současné vedení posune aktivity
našeho města, jaké investice s pomocí dotací připraví.
Netvrdím, že se vše povedlo podle našich představ, ale
nikdy za své působení jsem si nedovolil hodnotit své
předchůdce a už vůbec ne dva dni po zvolení do funkce.
S úctou zastupitel města,
Luděk Volek

Projekt „Stavba Linhartovy - narovnání linhartovských zatáček“
Další, mnohem závažnější problém vidím v realizaci
dlouho připravovaného projektu, který doposud stál
spoustu úsilí mnoha zainteresovaných osob a subjektů s
vynaložením nemalého množství finančních prostředků
státu (Ředitelství silnic a dálnic). V současné době již
stojíme ve fázi probíhajícího územního řízení, což je
výsledek dlouholetého vyjednávání a hodnoceno jako
obrovský úspěch. Narovnáním zatáček dojde ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu v úseku velmi častých,
mnohdy fatálních, dopravních nehod. Od města se pouze
žádá, aby převzalo do majetku komunikaci, která bude
sloužit jako obslužná pro zemědělce a lesníky. Vzhledem

k tomu, že obhospodařujeme zhruba 70 km místních
komunikací, je tato zanedbatelnou částí.
Vážená paní starostko, to není jen Vaše věc a Vašeho,
myslím nesprávného úsudku, je to věcí nás všech. Proto
apeluji na zdravý rozum a žádám o přehodnocení situace.
Netlumočím jen názor svůj, ale hájím zájem široké
veřejnosti.
Děkuji za pozornost.
Luděk Volek,
zastupitel města

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

DEN DĚTÍ
Sobota 8. června 2019
SRDEČNĚ ZVEME MALÉ I VELKÉ
Město Albrechtice
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Rok 2018 pohledem hasičů
Dovolte, abych vás seznámil s prací
hasičů v roce 2018. Od 1. ledna až do
31. prosince zasahovala naše jednotka
celkově u 117 událostí. Z toho
zabezpečovala 62 technických pomocí,
29 požárů, 16 dopravních nehod, 2
úniky plynu, 2 úniky nebezpečných
kapalin po dopravní nehodě, 2 ostatní
pomoci a 4 plané poplachy. Oproti
roku 2017 došlo k nárůstu zásahů
o 24 událostí. Technické pomoci
představují více než
54 procent zásahové
činnosti
a
jsou
zejména
tvořeny
odstraňováním
s p a d l ý c h
stromů,
likvidací
obtížného hmyzu,
zabezpečením
poškozených
střech po větru a
v neposlední řadě
dochází i k nárůstu
otevírání uzavřených
prostor. Otevírání
uzavřených prostor
představuje činnost,
kdy někdo ztratí
klíče od vstupních
dveří
do
bytu,
nebo se v bytě nachází osoba, která
nemůže sama otevřít vstupní dveře
z důvodu zdravotních obtíží. Jelikož
v našem městě narostl počet bytů pro
důchodce, narůstá i počet otevření
z důvodů zdravotních, kdy přijedeme
na místo události, provedeme
násilné otevření dveří vylomením
vložky zámku nebo otevření okna
bytu. Následně zraněné osobě
poskytneme první pomoc a voláme
přes telefonní číslo 155 sanitku rychlé
záchranné služby. Po příjezdu sanitky
RZP pomáháme s dalším ošetřením
pacienta a následným transportem
do sanitky.
Mezi velice náročné zásahy roku
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2018 patří dva velké požáry lesa v
horkých letních měsících, a to na
Dlouhé vodě, kdy na horizontu
kopce hořel traktor se štěpkovačem,
vyvážečka dřeva a dvě velké hromady
s větvemi a požár lesa v Janově, kde
hořel les a paseka na ploše asi 5 ha,
pro techniku v nepřístupném terénu.
U požáru v Janově jsme zasahovali
celé dva dny, než byl požár uhašen
a předán majiteli. Pro oba požáry

bylo společné, že na pomoc při
hašení byl povolán vrtulník Policie
ČR z Brna, který prováděl hašení za
použití bambivku (podvěsná nádrž
na vodu o objemu asi 600 litrů vody),
kdy při požáru na Dlouhé vodě bylo
prováděno plnění vrtulníku z potoku
na Dlouhé vodě, a v druhém případě
byl vrtulník plněn z řeky Opavice
v Hynčicích u hřiště. U požáru
v Janově byl vyhlášen zvláštní stupeň
požárního poplachu, protože zde bylo
zapotřebí velké množství techniky
a lidí. U tohoto zásahu během dvou
dnů zasahovalo čtyřicet jednotek o
celkovém počtu asi 200 lidí. Takové
množství lidí a techniky muselo být

povoláno z územního odboru Bruntál,
Opava a Ostrava.
Jako každý rok jsme se zúčastnili
prověřovacího cvičení na příhraniční
spolupráci s polskými jednotkami, a
to v září na polském území na požáru
lesa u Prudniku. Dále pokračujeme i ve
spolupráci s hasiči z Komprachtic, kdy
jsme se zúčastnili noční soutěže celé
gminy v hasičských odbornostech.
Soutěž začala se setměním a končila
ve dvě hodiny ráno.
Tématem
cvičení
bylo, že všechny
jednotky objížděly
dvanáct obcí gminy
Komprachtice
a
v každé obci plnily
úkoly
související
se
zásahy
–
zdravověda, hašení,
záchrana
osob.
Z třinácti jednotek
jsme skončili na
čtvrtém
místě.
Takovou
soutěž
v menším měřítku
plánujeme připravit
v tomto roce v rámci
pořádání
Štítu
Albrechtic v našem
městě pro hasiče všech Albrechtic.
V roce 2019 nás zatím nejvíce
zaměstnávaly rozmary počasí. V
lednu a v únoru jsme mnohokrát s
naší cisternou pomáhali silničářům
zprůjezdnit silnici I/57 tím, že jsme
vytahovali ze závějí uvízlé kamiony.
Také větrné počasí nám letos dalo
hodně práce. Nejvíce v pondělí
11. března, kdy jsme od půlnoci
zasahovali u 13 událostí v katastru
našeho města i Holčovic. V ten den se
muselo odstranit 30 stromů padlých
na silnice i na střechy domů.
Petr Křištof,
velitel jednotky

Módní přehlídky, barmanská show i pánská taneční skupina.
Ve Městě Albrechticích poprvé
ženy velkolepě oslavily svůj den žen. A
nebyla to ledajaká akce. Program byl
doslova nabitý k prasknutí. Na scéně
se objevil barman s ohnivou show,
po červeném koberci se prošly dívky
v krásných róbách v rámci několika
módních přehlídek a na závěr dostalo
ženy do varu striptýzové taneční
vystoupení.
„Den žen je vlastně takový žalostný
den mužů, kteří přemýšlí, co budeme
celý večer dělat,“ zahájila s úsměvem
starostka Jana Murová celou událost,
která proběhla v pátek 8. března
v tělocvičně zemědělské školy. Celým
večerem pak provázela moderátorka
Anna Gajdičiarová. Ta se nebála
oslovit přítomné dámy a vtáhnout je
do děje. Dokreslila tak perfektně celou
atmosféru večera. Program zahájila
módní přehlídka módní značky

Marimóda. Poté modelky předvedly i
modely z místního obchodu Davo.
Během celého večera měly ženy
možnost navštívit i koutek s vlasovým
a kosmetickým poradenstvím. Zde
mimo jiné probíhala foto proměna.
K té byla z přítomných dam vybrána
paní Marcela. Prošla změnou účesu a
nechybělo ani líčení. „Make up jsme
zvolili takový lehčí, aby se Marcelka
cítila dobře,“ komentovala svou práci
kosmetička. Své umění pak předvedli
i dva zápasníci smíšeného bojového
umění. Ty pak vystřídal nejstarší
freestylový barman v České republice
Filip Rajnoch se svou ohnivou show.
Téměř žádnou ženu v sále nenechalo
chladnou pánské taneční vystoupení
skupiny California dreams, kteří se
nebáli opravdu ničeho. Ukončením
bohatého programu byla exotická
tombola, kde hlavní cenou byl poukaz

na proměnu. V průběhu celého
večera měly ženy možnost využít i
služby profesionální fotografky ve
fotokoutku.
„Dlouho tady v Městě Albrechticích
nic podobného nebylo a je třeba ženy
oslavit, pokud navíc máte kolem sebe
schopné lidi není ani příliš náročné
takovou akci zorganizovat,“ řekla
k celé akci starostka. Zájem o oslavu
dne žen byl patrný hned od začátku,
jelikož se všech 200 lístků prodalo.
Ženy tak mohly po dlouhé době svůj
den oslavit bohatým programem,
dobrou hudbou i skvělými míchanými
nápoji, a to vše bez mužů! Ti zde totiž
měli zákaz vstupu, až na ty za barem
a s kamerou v ruce.
Text: Petra Hanusová
Foto: Gabriela Kosíková
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Upozornění pro všechny seniory
Městský úřad Město Albrechtice ve spolupráci s Policií České republiky upozorňuje všechny seniory na podvodné
jednání, které je pácháno v našem regionu.
„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme zaznamenali
v regionu 16 skutků podvodů
spáchaných na seniorech. Nejčastější
legendou jsou opět volající „VNUCI.“
Oběti peníze většinou nevydaly (v 15
případech). Nejčastěji byly tyto skutky
spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva
případy prověřujeme na Novojičínsku
a Bruntálsku, jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté započali
v pátek 15. 3. 2019 prověřovat
tři oznámení seniorů, které měli
telefonicky kontaktovat v rozmezí
čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019
jejich „vnuci.“ Alespoň takto se
při komunikaci volající představili.
Způsob spáchání činu byl obdobný.
Úvodní oslovení „ahoj babi/dědo“
brzy vystřídala vstřícná komunikace,
v jejím průběhu většinou seniorky
oslovily volajícího křestním jménem
jejich vnuka, načež volající souhlasil
a uvedené jméno při telefonátu
užíval. Následně volající „příbuzný“
požadoval půjčku nemalé finanční
částky v rozsahu set tisíc korun.
Všichni
„vnuci“
kontaktovali
oběti
prostřednictvím
pevných

linek. Oslovené seniorky a senior
zareagovali
správně,
požadavky
volajících nereflektovali a následně
byla učiněna oznámení policistům.
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili
prověřování dalšího případu, kdy
senior v Karviné bohužel desítky tisíc
zcela neznámému člověku předal.
O
předmětných
pokusech
o vylákání peněz seniorů jsme
opakovaně informovali. Vzhledem ke
znovu zaznamenaným pokusům a
četnosti případů je na místě opakování
základních doporučení seniorům pro
tyto kritické situace. Také díky osvětě
většina seniorů finance neznámým
nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým
volajícím, který se představí jako Váš
příbuzný a požaduje půjčení peněz
(z jakéhokoliv důvodu – například
sděluje, že se stal účastníkem
dopravní nehody, má různé problémy
– potřebuje finance na právníka…),
požadavek neakceptujte a zásadně
peníze
nepředávejte
neznámým
lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným

Sběrný dvůr oznamuje
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telefonátem u svých blízkých, zda
skutečně volal člen rodiny a peníze
neodevzdávejte neznámým lidem.
Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil,
že nemůže dorazit a že peníze
nutně potřebuje, proto posílá jiného
člověka, peníze neznámému člověku
nepředávejte.
Neznámé
osoby
nepouštějte do svých příbytků (byť
Vás kontaktují s jakoukoliv záminkou).
Předmětnou událost sdělte policistům
na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům
– připomeňte, jak se chovat v
popsané chvíli, nereflektovat jakékoliv
telefonáty volajících s požadavky
na finance, byť se volající představí
jako příbuzný (vnuk, syn…) a sděluje
rozličné důvody, proč peníze urgentně
(nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte, že
volající mohou tvrdit rozličné důvody,
proč nemohou za seniorem dorazit
sami a proč posílají jiného člověka.
Doplňte, aby zásadně do obydlí
nepouštěli neznámé osoby
Pavla Jiroušková,
Policie ČR

Štít Albrechtic 2019 bude v Městě Albrechticích...
Štít Albrechtic je názvem setkání
obcí jménem Albrechtice z celé ČR.
Začátek historie Štítu datujeme dnem
27. 8. 1973, kdy jménem Sokola Velké
Albrechtice posílá Jan Škrobánek
návrh na uspořádání turnaje v kopané
obcí se jménem Albrechtice. Do konce
roku 1973 se přihlásilo k tomuto
turnaji osm družstev. 20. 4. 1974 se
konalo první zasedání přípravného
výboru Štítu Albrechtic, na kterém byl
do funkce předsedy Štítu Albrechtic
zvolen právě Jan Škrobánek, 1.
místopředsedou pak Josef Zikl za
Moravu a Zdeněk Pišl za Čechy.
První setkání Štítu Albrechtic
se konalo 29 .6. 1974 ve Velkých
Albrechticích za účasti osmi obcí a tím
byl položen základ tradice, která má

letos již 46. pokračování právě u nás v
Městě Albrechticích ve dnech 21. - 22.
června 2019.
Signatáři Štítu Albrechtic se
staly obce: Albrechtice nad Orlicí,
Albrechtice u Českého Těšína,
Albrechtice
u
Lanškrouna,
Albrechtice u Mostu, Albrechtice
v
Jizerských
horách,
Lesní
Albrechtice, Město Albrechtice,
Velké Albrechtice.
V roce 1987 přistoupila ke Štítu
Albrechtic obec Albrechtice nad
Vltavou (kraj Jihočeský). Byl přijat
systém
pravidelného
setkání
občanů Albrechtic, dosud proběhlo
nepřetržitě již 45 ročníků. Všech
ročníků se zúčastnily Albrechtice
u Českého Těšína, Albrechtice u

Lanškrouna, Město Albrechtice a Velké
Albrechtice. Jednou chyběly Lesní
Albrechtice, menší přestávku měly
Albrechtice nad Orlicí a Albrechtice v
Jizerských horách.
Stěžejní náplní Štítu Albrechtic je
fotbalový turnaj, dosud jsme poznali
7 vítězů, a to: 15x Město Albrechtice
(naposledy r. 2014), 14x Albrechtice
u Českého Těšína (naposledy r.
2013), 7x Albrechtice nad Orlicí
(naposledy r. 2009), 5x Velké
Albrechtice (naposledy r. 2018),
2x Lesní Albrechtice (naposledy r.
2017), 1x Albrechtice nad Vltavou
(naposledy r. 2006), 1x Albrechtice
v Jizerských horách (naposledy r.
2016)
Josef Zikl

Vítání občánků
V sobotu 9. 3. 2019 se v obřadní síni
Městského úřadu v Městě Albrechticích uskutečnilo vítání občánků, na
které byly pozvány děti narozené od
měsíce září 2018.
Teodor Heglas
Sebastian Přibyla
Daniel Rusznyák
Daniela Mužíková
Tadeáš Turek
Matyáš Bernatík
Matouš Malaník
Stanislav Palica
Ema Palicová
Miroslav Pavel Bařina
Agáta Kamenárová
Šimon Mikulecký
Rosalie Mrózková
Matyáš Šuba
Magdaléna Blažková
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Linhartovský zámek své dveře návštevníkům nezavírá
Již v minulosti jsme veřejnost informovali o připravované
rekonstrukci zámku v Linhartovech. Vypadalo to, že rozsah
připravovaných stavebních prací a časová tíseň nám tento
rok neumožní provozovat na zámku jakoukoliv kulturní
činnost. Náš zámek v Linhartovech nebyl jediný, koho
tato situace postihla. Složitost a časová náročnost celého
projektu dolehla i na zámek ve Slezských Rudolticích
a v polské Mošně, na kterém se připravuje mnohem
složitější a objemnější rekonstrukce. Přišla však dobrá
zpráva o možnosti prodloužení lhůty na stavební práce.
V této situaci už je možné provádět rekonstrukci a zároveň
udržet částečný chod zámku. Projektant celé rekonstrukce
pan Lubomír Dehner již nyní pracuje na vytvoření
koordinace provozu, abychom dokázali obě činnosti
skloubit a zámek tak nemuseli na celý rok uzavřít. Kastelán
zámku pan Jaroslav Hrubý společně se svým týmem
připraví provoz tak, abychom mohli návštěvníky přivítat
během celé sezóny. Pokud se vše podaří zkoordinovat
se stavební firmou a bezpečnostními předpisy, bude sice
provoz zámku omezen, ale dostatečně přizpůsoben tomu,

aby byl otevřen návštěvníkům i všem příznivcům po celou
dobu jeho rekonstrukce.
Libor Švec,
místostarosta

Knihovna připravuje
Pro velký úspěch cestovatelské
přednášky o Indii, kdy salónek
s klenbami v měšťanském domě
doslova praskal ve švech, připravuje
knihovna další přednášku na listopad.
Tentokrát nám pan Michal Štěpánek
povypráví o své cestě po Gruzii.
V březnu knihovna ožila těmi
nejmenšími návštěvníky. Protože
březen je měsícem čtenářů a
knih, přišly knihovnu navštívit děti
z naší mateřské školy. Postupně se
v knihovně vystřídaly všechny čtyři
oddělení. Vyprávěli jsme si o knihovně,
o knihách, a hlavně o pohádkách. Děti
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si zasoutěžily při hádání pohádkových
postaviček a za správné odpovědi
dostaly sladkou odměnu.
Maminky,
tatínkové,
babičky,
dědečkové! Podpořte zájem svých
dětí o knížky a čtení a přijďte společně
s dětmi do knihovny vypůjčit jim
knihy, které se jim líbily. Ráda vás
provedu knihovnou a seznámím vás
s pravidly půjčování knih.
24. dubna si přijďte zavzpomínat
s paní Annou Tuhou na Albrechtice
těsně po druhé světové válce. Na
besedě s názvem „Ze vzpomínek –
aneb co bylo a už není“ se na chvíli

přeneseme do doby dávno minulé.
V květnu se můžete těšit na
autorské
čtení
spisovatelky,
rodačky z Vrbna pod Pradědem,
paní Miroslavy Krčové, která si říká
„Jesenická Maryška“. Vydala knihu
„Miluji Jeseníky“.
Datum, čas a místo konání všech
akcí bude upřesněno na plakátech,
v kabelové televizi, na webových
stránkách knihovny i města a na
Facebooku.
Dagmar Horáková,

vedoucí městské knihovny

Kalendář akcí duben – červen 2019
6. dubna 2019
6. dubna 2019
8. - 10. dubna 2019
11. dubna 2019
24. dubna 2019
26. dubna 2019
27. dubna 2019
30. dubna 2019
3. května 2019
8. května 2019
10. května 2019
11. května 2019
11. května 2019
9. - 12. května 2019
17. května 2019
18. května 2019
25. května 2019
31. května 2019
7. června 2019
8. června 2019
8. června 2019
13. - 14. června 2019
13. června 2019
22. června 2019
22. června 2019

Volejbalový turnaj Zlatá rybička, pořádá TJ Město Albrechtice
Velikonoční jarmark na zámku Linhartovy, pořádá město Město Albrechtice
Výstava rukodělných prací, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
Zápis do prvních tříd, pořádá Základní škola Město Albrechtice
Beseda s paní Annou Tuhou „Ze vzpomínek – aneb co bylo a už není“, pořádá Městská
knihovna Město Albrechtice
Zahajovací turnaj junior, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Zahajovací turnaj, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Pálení čarodějnic v parku Bedřicha Smetany, pořádá Základní škola M. Albrechtice
Výlet Kroměříž, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
Pokládaní věnců, pořádá město Město Albrechtice
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, pořádá Mateřská škola Město Albrechtice
Den s golfem pro ženy, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Pomněnková slavnost v parku na ulici Nerudova, pořádá ČSOP M. Albrechtice
Koncertní turné po Německu, pořádá ZUŠ Město Albrechtice
Turnaj dvou holí junior, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Turnaj dvou holí, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Zahájení sezóny na zámku v Linhartovech
Zahradní slavnost v rámci ZUŠ OPEN, pořádá ZUŠ Město Albrechtice
Sven car cup junior, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Den dětí, pořádá město Město Albrechtice
Sven car cup, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Den s golfem pro školy a školky, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Rozkvetlé město – soutěž, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice
Den s golfem pro veřejnost, pořádá Golf Club Město Albrechtice
Štít Albrechtic – fotbalový turnaj, pořádá město Město Albrechtice

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci
březnu 2019

Naděžda Seidlová, Helena Pečivová, Jindřich Hubert, František
Kubala, Miroslava Včelná, Josef Vyhlídal, Viktor Brindiský,
Růžena Zaoralová, Bohuslav Niesner, Ing. Jaroslav Veškrna, Květa
Santariusová, Roman Klement, Emilie Kuřecová, Irena Mičíková,
Karel Kubík, Zdeněk Laník, František Laník, Ing. Jaroslav Hýža,
Zdeněk Kováč, Margita Némethová, Jaroslava Barešová, Ivo
Santarius, Irena Havelková, Marie Juřicová, Dagmar Krátká,
Kamila Byrdová, Jaroslav Hořelka, Alena Nováková, Ing. Josef
Jiřík, Marcela Solawová, Josef Michálek, Marta Kuzníková,
Jaroslav Marek

Jubilantům v měsíci
dubnu 2019

Antonín Matejov, Jiří Klega, Danuše Volková, Hana Piskořová,
Oldřich Kuřec, Petr Chovaniok, Irena Jordánová, Ludmila
Prchlíková, Eva Trněná, Jiří Gojný, Jan Lukeš, Petr Páleníček,
Mgr. Martina Tesařová, Petr Hrnčíř, Jaroslav Krátký, František
Měkýš, MUDr. Ladislav Mezník, Blažena Jurčíková, Karel Krákora,
Božena Hlaváčková, Anna Schreiberová, Petr Kubálík, Alžběta
Ženčáková, Božena Měrková, Mečislav Fof, Šárka Romanidisová,
Tomáš Ševčík, Jiří Moravec, Josef Hlavička, Stanislav Pavlica, Jan
Handlíř, Karla Ziklová, Jiřina Zelingrová, Irena Pudilová, Naděžda
Badinková, Jiřina Šerá, Jaroslava Kalová, Jozef Tornóczi, Zdenka
Šlagorová, Anna Vojtásková
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Mezi obyvateli Města Albrechtic najdeme přes 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává
každý, kdo přispívá nadaci
Dobrý anděl a prostřednictvím
pravidelných finančních příspěvků
tak pomáhá rodinám s dětmi,
které zasáhla vážná nemoc. Díky
těmto darům pak mohou jejich
rodiče uhradit výdaje spojené
s léčbou - například častou
dopravu do nemocnice, doplatky
léků, speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další
potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Města
Albrechtic pochází 3 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u
vás najdeme přes 20. Děkujeme všem, kteří se rozhodli

nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává
potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského
účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí
o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.
Markéta Křížová,
nadace Dobrý anděl

Vzpomínky se vrací
Koncem minulého roku
jsem
obdržel
nečekaně
dopis od paní Waltraud Weľz
(za svobodna Schneider) z
Německa – jedné z mála žijících
rodaček našich Hynčic. I když jí
bylo v čase vysídlení pouhých
13 let, její zájem o rodnou obec
trvá nadále již plných 73 let.
Snad i Vás její řádky zaujmou,
stejně jako přiložená mapka
původních obyvatel Hynčice,
nebo i zmínka o léčivém
prameni.
Foto a text: Ivo Vykopal
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Vážený pane Vykopale,
mám k Vám velkou prosbu. V květnu
1946 jsem byla se svou rodinou a mnoha
jinými obyvateli odsunuta do Německa.
Sídlili jsme v současném penzionu Eden,
který teď už není českým státem využíván
jako zotavovna pro děti a je prázdný.
Všechno je ponecháno přírodě a stává se
z toho ruina. Je to velká škoda, pozemek
by se lépe hodil pro sanatorium. Nebeský
klid, lesní vzduch bohatý na ozón, žádný
automobilový provoz. Vše k dispozici, aby
člověk zůstal zdravý nebo se uzdravil.
Nahoře byl uznávaný léčivý pramen,
který byl ale z neznalosti zasypán, a pouze
já vím, kde je.
Jsem ročník 1933 a nyní zdravotně
poměrně omezená, a proto nemohu jet do

Hynčic, proto má velká prosba. Můžete mi
sdělit, jak je ten pozemek velký a snad mi
také poslat fotografii domu, také vchodových
dveří a zábradlí na schodiště. Samozřejmě
bych Vám náklady zaplatila.
Mohla bych se pokusit získat nějakého
zájemce, který by tuto usedlost koupil.
Pak by byla vyhlídka, že se tato nádherná
usedlost probudí k novému životu.
Velmi doufám, že zaujmete stanovisko a
brzy odpovíte.
Vás i Váš tým srdečně zdravím. Nevím
bohužel, jak dlouho budu žít, ale doufám,
že se dočkám konce roku. Předem co
nejsrdečněji za pochopení a podporu děkuji.

Waltraud Weľz
Schneider Boxberg

Informace z mateřské školy
Masopustní dopoledne v mateřské škole

Letošní Masopust se nesl v duchu
lidových tradic. Děti se seznamovaly
s rozdíly práce lidí dříve a dnes,
poznávaly různé druhy činností
a řemesel, které jsme doplňovali
písněmi,
básněmi
a
různými
aktivitami. Součástí našeho projektu
byly i návštěvy u některých místních
živnostníků, kde jsme shlédli přímou

Mateřská škola se zapojila do
soutěže „Požární ochrana očima dětí“,
jejichž vyhlašovatelem je Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti
se prezentovaly v oblasti výtvarné
s obsahovým zaměřením „V domě
hoří!, A co teď?“.
Poděkování patří dětem za jejich
výtvarný projev a paní učitelkám
za podporu při realizaci výtvarných
prací.

ukázku práce. Jednalo se o činnost
kuchařskou, cukrářskou, kadeřnickou,
truhlářskou,
kosmetickou,
zdravotnickou i autoopravárenskou.
Všem moc děkujeme za ochotu a milé
přijetí na jejich pracovištích, či jejich
návštěvou u nás v Mateřské škole.
Toto pestré období nám zpříjemnila
návštěva divadla Smíšek a žáci ZUŠ,

kteří nám přišli představit hudební
nástroje a společně si s námi zazpívat.
Masopustní dopoledne bylo plné
hudby, tance a zábavy. Sladkou tečkou
byly naše upečené perníčky, které
jsme si sami vykrajovali i nazdobili.
Text: Stanislava Kozelská
Foto: Michaela Kubaníková

Požární ochrana očima dětí

Text a foto: Dagmar Lapuníková
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Informace z mateřské školy
Projekt Zdravá 5

Mateřská škola se zapojila do
celorepublikového projektu „Zdravá
5“. Tento vzdělávací projekt je
zaměřený na zdravý životní styl.
Je realizován společnosti Ahold.
Cílem projektu je motivovat děti
k automatickému přijetí zásad zdravé

výživy a jejich přirozené implementaci
do životního stylu.
Ve všech třídách se uskutečnil
výukový program vedený odborným
lektorem, který přišel mezi děti
v kostýmu kuchařky. Celou atmosféru
zpestřil pohádkový příběh o Evičce

V úterý 19. 2. 2019 se v naší MŠ
uskutečnila beseda pro rodiče na téma
„Školní zralost“. Pan Mgr. Miroslav
Piňos z PPP Bruntál nás nejprve
seznámil
s platnou
legislativou
ohledně zápisů do škol
a objasnil, jak správně postupovat
v případě, že je potřeba žádat o
odklad školní docházky.
Nastínil, co má správně vyvinuté
dítě před vstupem do školy
zvládnout (sebeobsluha, adaptabilita,

prostorová orientace, vyhraněná
lateralita, znalost barev, základních
geometrických
tvarů,
orientace
v číselné řadě, grafomotorika apod.).
Upozornil, na co si dát pozor, popř.
kdy a kde vyhledat odbornou pomoc
či radu. Poukázal na problematiku
špatné výslovnosti, slabé slovní
zásoby a logopedických vad u dětí
předškolního věku. Apeloval na
rodiče, aby se svými dětmi více
komunikovali, četli jim a nespoléhali

Beseda pro rodiče

Informace ze základní školy
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a Péťovi, zaměřený na zdravý životní
styl. Pokračováním v projektu bude
zapojení se do kulinářské soutěže a
do soutěže o vtipnou videonahrávku.
Text a foto:
Dagmar Lapuníková

jen na školu či technologie. Zdůraznil,
že nejdůležitější pro správný vývoj
a spokojenost dítěte je klidné a
podnětné domácí prostředí.
Přejeme všem našim předškoláčkům
poklidný a bezproblémový vstup
do ZŠ, jejich rodičům pevné nervy a
optimismus.
Pavlína Šlorová.

Informace ze základní školy
Od 13. do 20. února se stovka žáků
ze 4. – 9. tříd vystřídala v počítačové
učebně u online řešení letošního
ročníku matematické soutěže Pangea.
Mnoho žáků tak poprvé v životě
odpovídalo na 15 soutěžních otázek
s limitem 45 minut přímo na počítači.
Pangea se od svého vzniku v Německu
v roce 2007 stala mezinárodní soutěží.
Loni se jí v 17 evropských zemích
zúčastnilo více než 400 tisíc dětí.
V Česku postupují nejlepší žáci
v každé kategorii ze školního kola
přímo do celostátního kola v Praze,

Pangea 2019

které se letos uskuteční 17. května.
Tam čeká účastníky 25 úloh s limitem
60 minut. Seznam postupujících bude
znám až na začátku dubna, v minulosti
však naši školu v Praze reprezentovali
již dva žáci.
Postup je vždy samozřejmě malým
zázrakem, pro všechny žáky je účast
důležitou
zkušeností
a výsledné
umístění zpětnou vazbou, kolik
spolužáků zvládlo test lépe či hůře.
Více o soutěži se dočtete na webu
www.pangeasoutez.cz, kde v dubnu
po zveřejnění výsledků a přihlášení

vaším ID a heslem získá každý řešitel
účastnický list!
A pozor: v pátek 22. března
proběhne další ročník podobné
celosvětové matematické soutěže
Klokan pro žáky 2. – 9. tříd, v dubnu
pak ryze česká Pythagoriáda pro 5. –
8. třídy.
Takže matematice zdar a soutěžícím
přejeme bystrou mysl! !
Text a foto:
Milan Pokorný

Naše tělo, naše zdraví
Toto téma zaměstnalo žáky 2. A na několik dní. Poznávali
své tělo, pojmenovávali jeho jednotlivé části, seznámili se
s možnostmi prevence úrazů a nemocí a uvědomovali si
hodnotu vlastního zdraví. Aby bylo tělo zdravé, musí se
dostatečně hýbat a otužovat (proběhlo plavání, bruslení
i lyžování), jíst ovoce a zeleninu (ochutnávka z projektu
„Ovoce do škol“), zdravě se stravovat (příprava zdravé
svačinky a její prezentace), ale také se vhodně oblékat.
Pokud toto nedodržujeme, můžeme onemocnět nebo si
přivodit úraz. Jaký je mezi tím rozdíl, to už děti z 2. A dobře
ví. Co našemu tělu hrozí a jak mu ostatní mohou pomoci,
jim pověděl pan Hančil při návštěvě Záchranné služby.
Pan Hlaváček zase seznámil děti se záchrannými pracemi
hasičů. Praktické ukázky ošetření různých poranění nebo
úrazů dětem předvedla zdravotní sestřička paní Časarová.
Všem tímto děkujeme za ochotu a vstřícnost.
Nechybělo zjišťování informací v encyklopediích, práce
na PC, ve skupinkách, protažení těla apod., což se promítlo
téměř do všech vyučovacích předmětů. Děti byly zvídavé,
pracovité, spokojené a už nyní se těší na další a podrobnější
informace o lidském těle.
Text a foto: Erika Kynická
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Informace ze základní školy
Veselé zoubky
Po projektové výuce o lidském těle čekal naše prvňáčky preventivní program VESELÉ ZOUBKY
2019, kterou připravila společnost
Dm drogerie markt s. r. o. Cílem
bylo zlepšení povědomí dětí o správné péči o chrup. Děti se dozvěděly, z
čeho se jejich zoubky skládají, jak se
jmenují i co se děje v ústech. Také si

V únoru žáci 4. B podepsali smlouvu s manažerem celostátního projektu Abeceda peněz. Svým
podpisem se zavázali, že jejich firma,
která nese název Hravá Eko 4, prokáže svou finanční gramotnost. Do
první poloviny května musí školáci
vše, co se naučili o penězích a podnikání při návštěvě pobočky České
spořitelny ve Městě Albrechticích a
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zopakovaly, jaké potraviny jsou pro
jejich zdraví a také zuby důležité.
Obrázkovým čtením v pracovním listu se malí školáci věnovali prevenci
vzniku zubního kazu a splnili i další zábavné úkoly. Všechny informace si na závěr zopakovali filmem Jak
se dostat Hurvínkovi na zoubek. V
hodině výtvarné výchovy nakreslili

Hravá Eko 4

z přednášky pana Karla Okleštěka,
zužitkovat při prodejním jarmarku.
Malí podnikatelé obdrželi peněžní obnos v hodnotě 3 000
Kč. Tato částka slouží k nákupu potřeb k vyrábění i k přípravě občerstvení. Kluci a holky mají před sebou
nelehký úkol. Půjčku musí spořitelně vrátit a zároveň chtějí, v případě úspěšného prodeje, poskytnout

obrázky ze svých návštěv u zubního
lékaře. Nakonec si každý malý školák odnesl preventivní balíček domů.
Foto Irena Santariusová,
Jitka Hlaváčková
Text: Jitka Hlaváčková

finanční dar neziskové organizaci,
která slouží jako dočasná péče pro
nalezené psy. Snad se dětem jejich
záměr podaří splnit a zbydou peníze
také na společný výlet nebo oslavu.
Foto a text Alena Václavíková

Ze vzpomínek
Jestliže v předválečných letech
byly Albrechtice vnímány jako
turisticko-rekreační
městečko,
v prvních desetiletích po válce vešly
ve známost svými zdravotnickými
zařízeními. Nejvíc ale město
zviditelnila plicní léčebna na Žárech.
Její výstavba začala během 1. světové
války a hlavní sanatorium a některé
provozní budovy byly postaveny
v letech 1945–1917. Prvními pacienty
byli vojáci. Ti se zde léčili až do r. 1922,
kdy se správy ústavu ujala Ústřední
nemocenská pojišťovna v Praze. Na
některých soudobých pohlednicích
je uváděn zajímavý název léčebny.
Kromě německého pojmenování
Oberschaar se můžeme dočíst
zřejmě laický překlad Horní Šárov.
Později se ustálilo pojmenování
Žáry. V r. 1927 začala stavba nového
léčebného objektu, který byl dán
do provozu v r. 1929. Byl to dětský
pavilon pro léčení plicní i mimoplicní
TBC (dnes Dům dobré vůle). Za
okupace byla dětská léčebna
změněna na pavilon pro ženy
s plicní TBC a po válce se mu dostalo
označení Děvín. Byl velmi pěkně a
moderně zařízen s možností, jak
trávit volný čas různými hrami. Já
jsem tam docházela za kamarádkou
mé
sestřenice
z Ostravy
a
samozřejmě, že mě tyto hry lákaly.
Když jsem se začala vracet lesem
pozdě domů, dokonce i za tmy,
přišel zákaz návštěv. Pro lékaře byla
u cesty na Děvín přistavěna vila
s dvěma byty. Sanatorium mělo i svá
přidružená hospodářství s chovem
krav, prasat, hus a slepic. To bylo
později zrušeno a hospodářské

budovy přestavěny na byty. Čerstvé
ovoce a zeleninu dodávalo místní
zahradnictví s rozsáhlým sadem,
které bylo dlouho funkční. Pacienti
měli k dispozici pěkně zařízenou
jídelnu, společenskou místnost
k přijímání
návštěv,
venkovní
lehárny, a dokonce i krásnou kapli,
přebudovanou v 50. letech na
klubovnu ROH a schůzovní místnost.
Celkové vybavení léčebny bylo ve
své době nejmodernější v českých
zemích. Krátce před osvobozením
bylo
sanatorium
evakuováno,
diagnostická a léčebná zařízení
přenesena jinam nebo zcizena,
inventář vydrancován a rozkraden.
To je scénář, který se do dnešních
dnů stále opakuje. Bylo třeba hodně
oprav, než mohl být ústav znovu
uveden do provozu. Stalo se to až v r.
1946. Jedna z pohlednic zachycuje
interiér kaple z r. 1939, ta druhá je
z r. 1937, stejný stav byl i po r. 1945.
Vybrala jsem ji proto, že jsou na ní
všechny objekty. Chybí jen zcela
vlevo velká hospodářská budova.
V poválečných letech byla TBC
věnována velká pozornost nejen u
nás, ale v celé Evropě. Nedostatečná
a málo hodnotná strava, migrace
vojsk a skupin obyvatel a celkové
válečné útrapy byly příčinou
nadměrného rozšíření této choroby.
I můj bratr se nakazil v slepeckém
ústavu v Chrlicích, a proto jsme byly
se sestrou pod zvláštní kontrolou.
Ale i ostatní děti podstupovaly
pravidelně
tuberkulinovým
zkouškám, očkování, rentgenování
i užívání neoblíbeného rybího
tuku. Vilka v ulici Nemocniční

(dnes dvojbytovka) nesla název
Masarykova liga proti TBC a sloužila
tomuto účelu. V přízemí byly 3
místnosti: jedna administrativní,
druhá
určená
k zdravotnickým
úkonům a v třetí byl sklad léků
a různého materiálu. Pracovala
tam sl. Naďa Purkertová, později
provdaná za p. Josefa Seidla. Byla
na nás děti moc hodná a já jsem
tam ráda chodila už kvůli ní. Je
stále žijící naší občankou. Patro
vilky zabíral rentgenový přístroj
a temná místnost působila dosti
strašidelně.
První
celoplošné
očkování dětí proběhlo na Žárech
v r. 1947 a k tomu přidám opět mé
osobní vzpomínky. Jak známo, byl
to rok s dlouhým, suchým a velmi
horkým létem. Už koncem srpna
byla úroda sklizena a občané, kteří
chovali nějaké to domácí zvířectvo
mohli chodit na pole sbírat klásky,
aby zajistili krmení, kterého byl
velký nedostatek. I mě maminka
poslala s plátěnou taškou na sběr
směrem ke Krnovu. Pole po obou
stranách silnice už byla vysbíraná,
a tak jsem došla téměř k zatáčce u
Burkvízu. Vtom zahřmělo a spustil
se liják. Sundala jsem sandály a bosa
utíkala blátivým krajem silnice zpět
k městu. Pod hustým porostem
stromové aleje to bylo v bouřce
dost nebezpečné. Asi uprostřed
trasy zastavilo u kraje velké auto
se znakem Červeného kříže. Žena,
která seděla vedle řidiče mi nabídla
svezení domů. Zcela promoklá jsem
neodmítla. Bylo mi divné, že řidič
a muž sedící vzadu hovořili spolu
cizím jazykem. Na druhý den jsem
měla pozvánku k očkování na
Žárech. A hádejte, koho jsem
tam uviděla. Osádku sanitky.
Byli to členové dánského
Červeného kříže, kteří tuto akci
v Evropě zajišťovali. Poznali
mě, a dokonce jeden z nich
mě vzal do náruče a přede
všemi pochválil, že jsem za
píchanec do ruky poděkovala
a nebrečela jako většina
ostatních dětí. Primářem byl
tenkrát MUDr. Hugo Adler,
který převzal vedení po Kurtu
Tomanovi. Primář Adler později
vysídlil s rodinou do Izraele,
kde se údajně stal ministrem
zdravotnictví. A je tu opět
náhoda. Když se můj syn Tomáš
ještě jako policista účastnil
jedné z akcí Rallye Rejvíz, byla
tam i delegace z Izraele. Syn
zaslechl jméno Adler a dal se
s dotyčným do rozhovoru.
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Ze vzpomínek
Překvapilo ho, že to byl syn bývalého
primáře. Jmenoval se Jakov (česky
Bedřich) Adler, roč. 1931. Uměl česky,
poněvadž do základní školy chodil
v Československu a od r. 1946 do r.
1949 bydlel s rodiči a sestrou Hanou
na Žárech. Navštěvoval krnovské
gymnázium a jeho spolužákem byl
zesnulý plk. Ing. František Vyhlídal.
Jakov byl po komunistickém převratu
z gymnázia vyloučen a „utekl“ do
Izraele. Tam vystudoval medicínu na
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a
stal se odborníkem na ortopedickou
chirurgii
se
specializací
na
traumatologii a vojenství. Účastnil
se četných humanitárních operací
v místech přírodních katastrof a
vojenských konfliktů. Po primáři
Adlerovi pamatuji ještě primáře
MUDr. Dvořáka, ale hlavně pana
MUDr. Františka Prejdu, který měl o
rozvoj Žárů největší zásluhu.
Pokračování příště.
Text a foto: Anna Tuhá

Něco pro zábavu...
Vyluštěte naši křížovku a vyhrajte balíček dárkových předmětů. Tajenku posílejte na email
redakce@mesto-albrechtice.cz do 15. 5. 2019 a my poté vylosujeme výherce. Správné řešení a výherce bude uveden v
dalším čísle zpravodaje.
Správné řešení tajenky z minulého čísla zní: „Má sklon věřit pověrám“. Výherkyní se stala paní Marcela Poděbradská.
Gratulujeme!
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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

Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2019.

Příspěvky zasílejte na redakce@mesto-albrechtice.cz.
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