ZPRAVODAJ
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Vážení a milí spoluobčané
pomalu a jistě jsme vstoupili
do předvánočního období, období,
které se snad neponese v duchu shánění vánočních dárků, hektického
uklízení a tlaku na to, aby bylo vše
dokonalé.
Zkusme využít toto období k malému zastavení, porozhlédnutí se kolem sebe a zapřemýšlejme, co je v životě důležité. Každý z nás velmi rád
používá slova, jako „hlavně zdraví,
aby byly děti šťastné“. A ano, máte
pravdu, bez zdraví se můžeme snažit
sebevíc, ale nic nepůjde. A ano, pokud bude děti něco trápit, několikanásobně to bude trápit nás. Ale jen
šťastný rodič může mít šťastné děti.
Jen, pokud si dovolíme se na chvíli zastavit, porozhlédnout se kolem
sebe, uvědomit si, co je v životě důležité, jen tehdy můžeme být zdraví,
šťastní a spokojení.
A právě proto se zkusme v toto
roční období na chvíli zastavit a jen
tak naslouchat svým dětem, své ženě,
svému muži, svým rodičům, prostě
si na chvíli věnovat ten čas. Možná
zjistíme, že to, co nás trápí, v podstatě není vůbec důležité. A to je takové
naše, starostky a místostarosty, osobní přání pro vás, pro naše občany. To,
abychom měli rádi především sami
sebe, abychom byli spokojení sami
se sebou, s tím, co děláme, s tím, co
jsme v životě dokázali.
Vánoční období je rovněž čas k jakési rekapitulaci toho, co se nám
za celý rok podařilo, období rekapitulace dobrého a zlého. Když tak přemýšlíme, co vše potkalo naše malé,
a přitom velké město, nemůžeme
opomenout bouřlivé volební období.
Vše zlé je pro něco dobré. A jen těžké
chvilky nás mohou někam posunout.
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. Čeká nás období, kdy naše
výsledky nebude hned vidět, neboť
bude třeba připravit dokumentaci,
stavební povolení a počkat na dotač-

ní výzvu tak, aby chystané akce naše
městečko nezruinovaly. Není občan,
který by netoužil po místě rodinného, spolkového, veřejného setkávání. Hned po novém roce připravíme
nádhernou klenbovou místnost pro
tyto menší aktivity. Již se připravují
besedy, autorská čtení a další aktivity. Už teď se máte na co těšit. To vám
slibujeme!
A kromě roční rekapitulace nás čekají novoroční sliby. Zde vám opravdu nebudeme slibovat, že zhubneme
(z toho jsem už aspoň já, starostka,
vyrostla☺) nebo přestaneme příležitostně konzumovat alkohol nebo se
z nás stanou vegetariáni (tam jsme
ještě nedorostli☺). Ale můžeme vám
slíbit, že konečně pohneme s parkem
Bedřicha Smetany. Tady by to mohlo
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jít trošku jednodušeji než s kulturním střediskem. Na tom si doufám
nevylámeme nejedny zuby. Už teď
chystáme řadu akcí zejména přes
léto, a s podporou vyžití pro občany
města to myslíme opravdu vážně.
Závěrem vám přejeme klidné,
pohodové a spokojené Vánoce, dětem bohatou nadílku, ať najdou pod
stromečkem to, co si přály od Ježíška
a do nového roku 2019 hodně zdraví
a spokojenosti. A pamatujte, jen pokud budete spokojení sami se sebou,
budete moct být šťastní.
Pěkné Vánoce vám přejí
Ing. Jana Murová, starostka
a Libor Švec, místostarosta

Výsledky voleb
Volby do Zastupitelstva města Město Albrechtice, které
probíhaly ve dnech 5. a 6. října 2018 ve 4 volebních okrscích
proběhly regulérně podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstva obcí.
V Městě Albrechticích se o přízeň voličů ucházelo celkem 9 volebních stran s celkovým počtem 135 kandidátů.
Do Zastupitelstva města Město Albrechtice se dostalo všech
devět kandidujících politických stran.
Z celkového počtu 2862 voličů zapsaných ve stálých volebních
seznamech, přišlo k volbám 1418 voličů, což představuje 49,55%.
Vítěznou stranou se stalo hnutí ANO 2011 se 4 mandáty.
Na druhém místě se umístilo SNK Nezávislí pro město se 2 mandáty. Na třetím místě je SNK Evropští demokraté se 2 mandáty.
Na čtvrtém místě je KSČM se 2 mandáty. Na pátém místě je Sdr.

SPOZ, NK Změna k lepšímu s 1 mandátem, na šestém místě se umístila KDU – ČSL s 1 mandátem, na sedmém místě
se umístilo sdružení Aktivní a prosperující město s 1 mandátem, na předposledním místě se umístilo sdružení PROZMĚNU s 1 mandátem a poslední strana, která se dostala
do zastupitelstva města je ČSSD s 1 mandátem.
Všechny kandidující strany v Městě Albrechticích získaly
nejmenší propustnou hranici, tj. 6% z přepočteného základu
dle počtu kandidátů s absolutním celkovým počtem hlasů.
Volby do Zastupitelstva města Město Albrechtice byly prohlášeny za platné. Bylo zvoleno celkem 15 zastupitelů
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 5. 11. 2018.

Vedení města
Starostka: Ing. Jana Murová
Místostarosta: Libor Švec
Členové rady města: starostka, místostarosta, Ing. Lenka Metzlová, Ing. Jaroslava Veselá Ph.D., Mikuláš Galuszka.
Finanční výbor: předseda Ing. Ivo Vykopal, členové: Ing. Igor
Kozelek, Dušan Libo, Jarmila Janasová, Ing. Aleš Šupina.
Kontrolní výbor: předseda Ing. Roman Skopal, členové: Kateřina Bugrisová, Mgr. René Herodek, Anna Trebuláková, Mgr. Adam
Růžička.

Rada města zřídila:
- Stavební komisi a jmenovala předsedu Kláru Hazuchovou
a členy: Zdeňka Caisbergera, Jana Metzla, Martinu Švecovou,
Antonína Šišku.
- Sportovně - kulturní komisi a jmenovala předsedu Adama
Růžičku a členy: Martina Kachlíka, Antonína Muru, Miroslava
Olejniczaka, Janu Tomíčkovou.
Ing. Marek Michalica, tajemník

Setkání s jubilanty
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se v malém sále tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích uskutečnilo setkání s jubilanty, kteří slaví své významné životní jubileum v tomto kalendářním roce. Matrika městského úřadu rozeslala oslavencům na tuto akci téměř 180 pozvánek. Na slavnostní setkání
se dostavilo 60 oslavenců. Přítomní hosté si vyslechli projev
místostarosty města pana Libora Švece. Po slavnostním přípitku obdrželi kytičku a zapsali se do kroniky města. Občerstvení
pro všechny zúčastněné obstaraly jako vždy členky Sboru pro
občanské záležitosti ve spolupráci s matrikou města. O hudbu

k poslechu a tanci se postaral pan Zdeněk Břicháček s malou
zpěvačkou Žanetkou Juříkovou.
O kulturní program se postaral soubor místní mateřské školy
Berušky. Male děti jubilantům zazpívaly, zatančily a zarecitovaly básničky i hádanky.
Po vystoupení dětí z mateřské školy jubilantům hrála
k tanci i poslechu kapela pana Zdeňka Břicháčka.
								
Bc. Vladislav Hlaváček
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Otevření opravené kaple očima vrbenské turistky

Dne 28. 9. 2018 se konalo ve Městě Albrechticích otevření opraveného mauzolea Keil von Eichenthurn, které tvoří kaple a rodinná hrobka.
Rodina Keilů se již v devatenáctém století po několik generací zabývala podnikáním v oboru železářství. Společné podnikání
s rodinou Tlachů stálo u zrodu výroby zinku a plechu v rakouském Slezsku, která později pokračovala zejména v železárnách
a drátovnách v Bohumíně. Heinrich, který se narodil 5. 7. 1856
v Opavě a zemřel 15. 12. 1914 také v Opavě, byl v pořadí třetím,
kdo převzal po otci a dědovi provoz na okraji Města Albrechtic.
Dne 14. 11. 1885 se ve Městě Albrechticích oženil s Annou Emilií
Vinzenzií.
Za své zásluhy o průmyslový rozvoj obcí a měst na Ostravsku
byl jmenován čestným občanem Bohumína, Pudlova a města Přívozu (část dnešní Ostravy). V roce 1908 jej císař povýšil do šlechtického stavu s predikátem „von Eichenthurn“, který měli používat také jeho potomci.
Firma „Tlach und Keil“ sídlila původně v Opavě. V průběhu
své činnosti koupila panství Albrechtice, vlastnila malé slezské
železárny v Ondřejovicích nedaleko dnešních Zlatých Hor a založila válcovnu v Albrechticích. Nesla rysy tradičního rodinného
uvažování. Jejich motto znělo: „Ne okamžitý zisk, ale zabezpečení rodiny a jejích členů do budoucna.“ Ve vztahu ke svým zaměstnancům v Ondřejovicích a Albrechticích a později v Přívoze
a Bohumíně, věnovala velkou péči sociálnímu a zdravotnímu
zabezpečení dělnictva dolů a železáren. Již od počátku 19. století zřídila a financovala bratrskou pokladnici, budovala dělnická
obydlí a další.
V letech 1907 a 1908 postavil Heinrich Keil prostřednictvím
firmy opavského stavitele Juliuse Lundwalla v Městě Albrechticích rodinné mauzoleum, které je tvořeno kaplí a hrobkou. Rodinné sídlo Keilů, vila Keil, se nachází asi 500 m západně od této
kaple.
Kaple je součástí městského turistického okruhu. Když jsme
tudy před čtyřmi lety procházeli, byla kaple i její okolí v neutěšeném stavu. O tom, že je kaple opravená a bude se konat její slavnostní otevření, jsme se dozvěděli zcela náhodou a rádi jsme se
této akce zúčastnili. K prosazení plánu rekonstrukce došlo díky

vedení Lesní správy Město Albrechtice a vedení města samotného. Projekt zpracovala firma Building design s r.o. a rekonstrukci
realizovala firma Taylor stavební s r.o.
Kaple se nachází na úpatí vrchu Dubí na samém okraji lesa a je
z dálky dobře viditelná. V den otevření parkovala na poli nad albrechtickou drůbežárnou spousta automobilů. Řada místních,
mladých i seniorů, přicházela pěšky. Když po úvodních fanfárách
žesťových nástrojů zazněla česká hymna, která se v krásném, slunečném dni nádherně nesla okolní přírodou, bylo to dojemné. Mezi
hosty byli starosta města Luděk Volek, zástupci Lesů ČR ing. Pavel Koždoň z Krajského ředitelství v Šumperku a za lesní správu
Albrechtice ing. Jaroslav Komárek. Nemohl chybět pan ing. Ivan
Roller, autor ideového návrhu úpravy a využití kaple a důležitým
hostem byl také místní farář pan Jan Randa, který účastníky oslovil čtením několika veršů z 2. listu Korintským, 5. kapitoly. Představeni byli další hosté, jejichž vztah k akci a jména, omlouvám se,
jsem si nestačila zapamatovat.
Součástí akce vedle zdravic a informací z úst významných hostů
bylo důstojné uložení torza ostatků rodiny Keil do hrobky, kterého
se ujal pan farář. Snad nikdo z účastníků si nenechal ujít prohlídku interiéru kaple, jejíž stěny zdobí malá galerie. Návštěvníci se
tak mohli podrobně seznámit s historií rodu a firmy, s výstavbou
a osudem rodinného mauzolea a svůj program zde představily také
Lesy ČR. Výše uvedené informace jsou jen zlomkem textů z oné
galerie v interiéru kaple.
V okolí kaple nechyběly lavičky, výzdoba, ani malé občerstvení,
zajištěné místním městským úřadem. Program zpestřovala pětice
hudebníků spolu se zlatohorskou Císařskou městskou gardou, která ukončila akci závěrečnou salvou. Jak už jsem uvedla v úvodu,
počasí bylo jako na objednávku a celkově prostě nádhera. Do Albrechtic si troufám vzkázat za všechny zúčastněné jen velké DĚKUJEME.
Na závěr si dovoluji část textu z galerie v kapli doslova citovat:
„Smyslem obnovy kaple je nejen rekonstrukce stavby, ale i nalezení nového využití jako místa pro zamyšlení, rozjímání a jako mementa osudu rodiny Keilů a lidské lhostejnosti.“
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Helena Rusková

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní uspávání zahrady
S příchodem podzimu jsme se v naší mateřské škole připravovali na tradiční událost uspávání zahrady, která je nejen oslavou
všech krás nadcházejícího podzimu, ale také příjemným setkáním dětí, rodičů a veřejnosti spolu se všemi zaměstnanci mateřské školy.
Přípravy začaly začátkem října ve spolupráci s rodiči, kteří se
svými dětmi vyráběli podzimníčky, zvířátka, koláže. Vše se
odvíjelo od jejich vlastní fantazie, dovedností, jak využít darů
přírody. Těmito překrásnými výrobky jsme vyzdobili celou
školku. Interiér školky tak získal zcela jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru. Nelze opomenout spolupráci rodičů při sběru
kaštanů pro zvířátka do lesa, za což jim patří velký dík.

Podzimní atmosféru jsme společně zakončili lampionovým
průvodem. V úterý 13. listopadu rozsvítily podvečer zářící
lampionky dětí. Sraz účastníků byl tradičně před mateřskou
školou. Společný program byl zahájen pásmem básní a písní
k uspávání zahrady, a poté následoval průvod na náměstí k baroknímu sloupu, který byl osvícen svíčkami.
V závěru programu pak následovalo společné pásmo básniček a písniček dětí. Odměnou za všechno to snažení dětem
i dospělým byl skvělý mošt, ovocný punč a lahodné muffiny.
Poděkování za přípravu na společnou akci patří všem rodičům, dětem, zaměstnancům a sponzorům školy za občerstvení.
Bc. Dagmar Lapuníková, ředitelka MŠ
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„Vánoční nadílka, rozsvítí světýlka“
Mateřská škola Město Albrechtice
srdečně zve rodiče, přátele školy a veřejnost na
vánoční vystoupení dětí, které se bude konat
ve čtvrtek 13. prosince 2018
v 16 hodin v tělocvičně základní školy.
Těší se na Vás děti a kolektiv MŠ.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna Město Albrechtice
zve všechny občany na veselé povídání o situacích,
které přináší sám život:

Martina Bittnerová

Vánoce s tchyněmi
V úterý 18. 12. 2018 v 15.00 hod.
v klubovně tělocvičny základní školy
Martina Bittnerová, autorka humorné knihy „Moje milované tchyně
a já“, se představí v programu, v němž s osobitým humorem a vtipem povypráví nejen o sobě, svých tchyních, ale také přečte ukázky z vybraných
povídek a premiérově představí úplně nový příběh s názvem „Petruška“.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Oslavy 100. výročí založení ČSR
Stejně jako celá republika i naše škola
oslavila stoleté výročí založení samostatné ČSR. Sešli jsme se v mírném předstihu,
a sice už ve čtvrtek 25. října. Splnili jsme
vše, co jsme vám v pozvánkách a na plakátech slibovali. Společně jsme si zazpívali
a dozvěděli jsme se v kostce vše důležité,
co onomu památnému dni, tedy 28. říjnu
1918, předcházelo a co následovalo. Přivítali jsme prezidenta Masaryka, zhlédli
jsme neobyčejnou módní přehlídku, jež
nás provedla jednotlivými trendy počínaje první republikou, i taneční vystoupení
žáků devátých tříd. Nakonec zástupci jednotlivých ročníků popřáli naší republice
vše, co do další „stovky“ potřebuje, a poté
už byla na programu hymna, při které se
ze zamračené oblohy začaly snášet dešťové kapky. Naštěstí byl venkovní program
u konce a nastal čas přesunout se do vnitřních prostor školy. Tam na všechny zájemce čekali pedagogové i zaměstnanci
nastrojení do historických kostýmů, a kdo
měl čas a chuť, vyzkoušel své znalosti českých prezidentů a jiných slavných osobností, skládal puzzle ze státních symbolů,
cestoval po slepé mapě či listoval starými
kronikami. Jedna z nejúspěšnějších aktivit připomínala televizní pořad Kurňa, co

to je? Zde si návštěvníci mnohdy marně
lámali hlavy nad funkcí předmětů z dob
našich babiček i prababiček. Poslední zastávkou bylo drobné občerstvení a pak už
mohli všichni návštěvníci ozdobení triko-

lorami vyrazit zpět do svých domovů. My
jsme si tento slavnostní den rozhodně užili
a opravdu doufáme, že vy také.
Foto Regína Hajná,
text Renata Doležalová

Tanečníci
Žáci 9. tříd začali před čtyřmi týdny
navštěvovat taneční hodiny pod vedením
manželů Handlířových. Za tu dobu jsme
si osvojili základní kroky polky, country,
waltzu, cha-chy, blues a mazurky. Z těchto tanců pro nás byla rozhodně nejlehčí
mazurka, nejvíce jsme se pak potrápili
při polce.Naši taneční učitelé nám tvrdí,
že jsme moc talentovaní, všechno rychle pochopíme, a proto se naučíme nějaké
otočky navíc. Kdyby jen tušili, jak nás
po každé hodině příšerně bolí nohy! V pátek jsme dokončili první polovinu kurzu,
už tedy také zvládáme valčík a tango. Držte nám palce, abychom při tom raz-dva-tři
kroku nezakopávali.
Foto Pavlína Kostelníková,
text tanečníci z 9. B
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Piškvorky 2018
Ve čtvrtek 18. října 2018 se devatenáct žáků z 6. - 9. tříd utkalo v historicky prvním oficiálním školním turnaji v piškvorkách.
Důvodem byla spravedlivá nominace do oblastního kola soutěže
plšQworky 2018, která se koná v pátek 23. listopadu na Gymnáziu
v Krnově.
Dvou předchozích ročníků jsme se v Krnově účastnili zkušebně
vždy s družstvy, jejichž osu tvořili naši úspěšní šachisté. Letos jsme
proto chtěli dát šanci všem, kdo si hru s křížky a kolečky oblíbili.
Soutěž to není ledajaká – skládá se ze školního, oblastního, krajského a celostátního kola a má desetiletou tradici (letos tedy 11. ročník, více na www.pisqworky.cz). Je otevřená žákům od 6. tříd ZŠ až
po maturanty SŠ a kde jinde se mohou potkat, pobavit a zahrát si
společně 12 – 18letí žáci a studenti?
Školní turnaj jsme odehráli „švýcarským systémem“ na 7 kol
(podobně jako v šachu). Vylosovaná dvojice hráčů sehrála dva duely s výsledkem vítězství/porážka nebo remíza. Napínavý turnaj
neměl jednoznačného favorita a před posledním kolem bylo minimálně 6 adeptů na pomyslnou bednu.
Přeborníkem školy se až na pomocná kritéria stal Martin Li-

berda před Janisem Raptisem a Petrem Horákem (všichni 5 bodů
ze sedmi možných). Pětičlenné družstvo, které bude naši školu reprezentovat v Krnově, doplní Aneta Šimeková a Lukáš Petroš (oba
4,5 bodu). Náhradníky budou Samantha Anna Kaňa a Berenika
Galušková (získaly 4 body). Gratulujeme a přejeme bystrou mysl!
Foto a text Milan Pokorný, organizátor turnaje

Orientační běh
Za krásného slunečného počasí se ve středu uskutečnil první
ročník orientačního běhu dvojic pro žáky 5. - 9. ročníků. Trasa
vedla z parku Bedřicha Smetany do kopců nad Žáry a kolem vodárny zpět do parku. Tuto trať v přibližné délce 3,5 km absolvovalo 78 závodníků. Žáci byli rozděleni do tří kategorií: 5. ročník,
6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník. Umístění dle jednotlivých kategorií
dopadlo následovně: 5. ročník – dívky: 1. Michailidisová – Poláková,
2. Kováčová – Ramacciotti, 3. Křištofová – Němcová, 5.ročník – chlapci:
1. Hula – Živčák, 2. Foldyna – Ircing, 3. Ondrák – Veselý, 6. – 7. ročník
– dívky: 1. Dubová – Trautenbergerová, 2. Bočková – Svobodová, 3. Ba-

bíková – Maderová, 6. – 7. ročník – chlapci: 1. Vašenda – Bari, 2. Tarabík – Boček, 3. Mroščák – Remešek, 8. – 9. ročník – dívky: 1. Baránková – Krasová, 2. Vrbová – Remešková, 3. Veselá – Řezáčová
a konečně 8. – 9. ročník – chlapci: 1. Kodrla – Bělunek, 2. Bennek
– Švec, 3. Mašek – Polák.Věříme, že druhého ročníku se zúčastní
ještě větší počet závodníků a orientační běh se stane na naší škole
tradicí. Na závěr patří velké poděkování sponzorům Kofole a. s.
a společnosti Havlík Opal spol. s.r.o. za poskytnuté občerstvení.
Foto Regína Hajná,
text Lubomír Grček
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Ze vzpomínek

Při přípravě konceptu tohoto příspěvku jsem netušila, že památka, o které jsem chtěla psát, je už zrenovovaná. Moc mě potěšila
pozvánka na její slavnostní otevření. Měla jsem možnost říci tam několik slov ze svých osobních vzpomínek a pro ty, kteří tam nebyli, to
zopakuji. Jednoho nedělního odpoledne v roce 1948 vzal tatínek, jak
to měl ve zvyku, naši rodinku na vycházku k poznání okolí. Tentokrát
jsme zamířili k lesní správě, Keilově vile, (to byla ještě velmi udržovaná) a odtud okrajem lesa pěšinkou až tam, kde les končil. Svah pod
námi byl ještě nezastavěný rodinnými dvojdomky, drůbežárnou
ani jinými nevzhlednými objekty. Byl z ní krásný výhled na část
města, Poutní a Karlovu horu. Kopce byly hustě zalesněny a kromě Liščí farmy ničím nezastavěny. Už zdálky jsme na kraji lesa
viděli nějakou stavbu. Vedla k ní cestička lemovaná nízkým umně
kovaným plůtkem. Okolo rostly málo vídané, zřejmě uměle vysázené keře, mnoho kapradin a jiného rozmanitého kvítí. Došli jsme
až ke kapličce. Z nápisu nad čelnými dveřmi jsem si zapamatovala
jen…von Eichenthurn. Samozřejmě, že nám šlechtické jméno nic
neříkalo. Teprve za pár let jsem se dočetla, že šlo o hrobku rodiny
Keilovy, která měla velkou zásluhu o rozvoj našeho města a průmyslu v 19. stol. Po několika schůdcích jsme vystoupili až k pevně
uzamčeným dveřím a tam mě otec musel zvednout, abych vrchním, barevně zaskleným dílem dveří mohla do kaple nahlédnout.
Uvnitř byl tradiční oltář s Kristem na kříži a postranními svícny
a na stěně obraz světců. Svítilo slunce a tak byl celý prostor nádherně barevně prosluněný. Nezapomenutelný zážitek! Pak jsme
stavbu obešli a uviděli další, opět pevně uzamčené kovové dveře. Byli jsme zvědavi, co se za nimi skrývá. Bočním přízemním,
pečlivě zamřížovaným okénkem tatínek nahlédl dovnitř a řekl, že
je to hrobka se zazděnými rakvemi. S velkou pietou jsme hrobku
několikrát obešli a se zvláštními pocity a dojmy se vrátili domů.
A teď změním místo i čas. Dnešní zemědělská škola, tzv. zámeček vznikla už v roce 1893, kdy byla budova po roční výstavbě předána ústavu pro narušené děti – chlapce od 8 do 14 let. Svůj účel
plnila i po vzniku ČSR od roku 1920 pod názvem Zemský slezský
polepšovací ústav. Během válečných let sloužila vojsku. Po válce byla
budova nějakou dobu nevyužita, ale později zde opět byla zřízena polepšovna pro chlapce. Jaký měli režim to nevím, ale někteří chovanci
mohli za dobré chování chodit pomáhat tam, kde to bylo zapotřebí.
V budově dnešní ZUŠ na Tyršově ulici byl po likvidaci pily a odchodu správců firmy Proksch Šmeráka a Krýzi umístěn dětský domov
pro děti předškolního věku, většinou sirotků. Chodil tam pomáhat
i chovanec Karel Mádle, poněvadž v domově měli jeden čas závadnou
vodu a chodili ji čerpat z naší studny. Jednou přiběhl Karel celý
rozrušený a vyprávěl, co provedlo několik jeho kamarádů. V noci
z ústavu utekli a dostali se až k hrobce. Podařilo se jim vniknout
dovnitř (nevím, zda dveřmi či okénkem), vytáhli z kóji rakev, otevřeli ji a co dělali s tělem zemřelé, o tom nechci psát. Tatínek byl
přesvědčen, že si to Karel vymyslel, ale nedalo mu to a asi za dva
dny se tam šel podívat. Hrůza! Nahlásil událost na MNV, ale vedení obce i četníci už byli o incidentu informováni. Narušitelé
posvátného klidu byli prý potrestáni a hrobka zabezpečena. Jak,
to jsem za nějaký čas viděla, když jsem toto místo opět navštívila.
Dveře otevřeny, na podlaze zbytky kostry, zelenofialové brokátové části oděvu, další rakve vytaženy. Zdevastovaná už byla i přední část kaple a schodiště. To už ale nebylo dílem chovanců po-

lepšovny, ale řádných obyvatel našeho města nebo blízkých obcí.
Dokonce prý padaly sázky u piva, kdo donese odtud zajímavější
trofej. Že se najdou po 60-ti letech nadšenci, kteří tuto památku
obnoví a vrátí jí důstojnost, jsem nečekala. Díky, díky!
Vzpomenu ještě jinou vzácnou památku, kterou s velkým úsilím obnovují členové hnutí Duha a další dobrovolníci. Je to kostel sv. Jiří z 1. pol. 15. století v Pelhřimovech na Rudolticku. I tam
jsme se asi v roce 1949 s otcem vydali. Cesta vedla dnešní oborou
směrem na obec Víno. Tenkrát jsme ale neměli ponětí, kam se dostaneme. Když tatínek spatřil nápis Pielgrzymovy, polekal se, že
jsme na polském území. Překročení hranic hrozilo, že narušitelé
půjdou „budovat Varšavu“. Otec s obavami vytáhl z kapsy občanský průkaz, kde měl jako rodiště uveden Krakov (roč. 1898). Měla
to být výhoda pro případnou kontrolu. Po obou stranách cesty
stála vesnická stavení, ale jen za řekou vpravo bylo živo. To byla ta
polská strana. Že jsme na české jsme pochopili, až když jsme došli
ke kostelu. Zvenčí byl zcela zachovalý, ale interiér jsme neviděli, poněvadž byl řádně uzamčen. Cesta dále vedla plně zastavěnou a zčásti už obydlenou obcí Víno dále do Rudoltic a odtud vláčkem domů.
Asi po dvaceti letech jsem stejnou trasu prošla s manželem. Kostel byl
zdevastován, stavení v Pelhřimovech zbořena a také ve Víně zůstalo
jen pár nejzachovalejších chalup. Když už jsem se rozepsala, jak někteří naši občané, ale i stát „budovali pohraničí“, vzpomenu r. 1962.
To jsem s žáky zdejší školy plnila povinných 100 jarních kilometrů.
Došli jsme do Nové Vsi (Neudörfl), nesmyslně přejmenované na Českou Ves. Vždy tam žili Němci a po válce byla obec osídlena hlavně
občany slovenské národnosti. Kromě hospodářských stavení tam
měli hostinec, obchod, pekárnu, školu a také kostelík, faru a hřbitov.
Zastavili jsme se u kostela, a poněvadž nebyl uzamčen, vstoupili jsme
dovnitř. Překvapilo mě naprosto zachovalé vybavení. Velmi pěkný
oltář, lavice se sametovými poduškami, látkové korouhve s třásněmi, na stěnách obrazy světců a vzadu na kůru varhany. Bylo
vidět, že se už objekt nevyužívá, poněvadž vše bylo pokryto vrstvou prachu. V tichosti jsme kostelem prošli a po odchodu uzamkli
visacím zámkem, který byl na dveřích. Určitě si to budou někteří
bývalí žáci, dnes asi pětašedesátníci, pamatovat. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem asi po 10-ti letech tuto vesnici s mými syny
navštívila a marně kostel hledala. Nezbyla po něm ani cihla, dokonce jsme nenašli ani místo, kde stával. Zato v okolí přibylo několik nových chat. Stejně dopadla i kaple v Burkvízu. Stávala u cesty,
po které jsme každoročně s žáky chodili na jarní nebo podzimní
půldenní vycházku. Nikdy jsem neviděla interiér, poněvadž kaple
bývala řádně uzamčená a okno bylo vysoko. Vím jen, že v prvních
letech po válce tam jednou týdně chodil p. farář Schneider sloužit
mši. Asi po tříleté přestávce jsem v 80-tých letech šla opět s žáky
do Burkvízu. A ejhle! Po kapli ani památky. Nebýt protějšího zdevastovaného hřbitova, nebyla bych poznala ani místo, kde stávala.
A to už byl Burkvíz osídlen stálými obyvateli a chataři. Stydím se
za ty, kteří se vandalství dopustili i za ty, kteří tomu nezabránili. Lhostejnost a necitlivost je asi v naší povaze. Stačí se podívat
na současné Žáry. Ale o těch napíšu jindy.
Anna Tuhá
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.

Turistický oddíl TJ Město Albrechtice „Albrechtický puchýř“ informuje:
V sobotu 20.10.2018 ukončili albrechtičtí turisti letošní sezonu posledním plánovaným výšlapem, který byl zakončen oficiální valnou hromadou oddílu. Zde bylo konstatováno, že letošní
rok byl pro turistický oddíl opět velmi úspěšný. Plán vykonat 15.
turistických akcí byl nejen splněn, ale překročen. Skupina našich
progresivních turistů zvládla ještě navíc 8 výšlapů a všichni turisti si slíbili, že využijí příznivého počasí a do Vánoc ještě zvládnou
další kilometry. Několik konkrétních čísel. Letos jsme ušli 191 km
a do konce kalendářního roku jistě překročíme 200 km. Průměrná účast na akci je 39,8 člena a to je jistě velmi dobré. Mimo turistiky se členové oddílu významně podíleli na přípravě plesu TJ
v počtu 32 osob, více jak 150 hodin odpracovali na úpravě MTO,
obnově značení, údržbě tras a kapliček, vybavení MTO a starali se
o polní kříže. Turisti se dále aktivně zapojovali do společenských
akcí jiných organizací ve městě zvláště zahrádkářů a klubu důchodců. Prokázalo se, že oddíl turistiky přitahuje další zájemce.
Členská základna se ustálila na 83 členech a jsme rádi, že mezi
nás přicházejí zájemci jak z blízkého okolí-Hynčic, Rudíkov, Třemešné, ale i ze vzdálených míst, Opavy a dokonce až z Ostravska.
Úspěšný rok dal i příležitost vyhodnotit a ocenit nejaktivnější
turisty za jejich činnost. Udělili jsme 36 čestných uznání I. až III.
stupně, dál 9 členů jsme ocenili při příležitosti jejich životních vý-

ročí, udělili jsme 3 veřejná poděkování za podporu naší činnosti
a 12 členů jsme odměnili za mimořádné pracovní výkony.
Stručný přehled roční činnosti turistů by nebyl tak rozsáhlý
bez angažované práce celého výboru TO, a obětavé spolupráce
všech turistů. Za to patří všem veřejné poděkování. Vážíme si
dále i přístupu a významné podpory městského zastupitelstva
a sponzorů, za což jim patří rovněž mimořádné poděkování.
Vše uvedené nás zavazuje v turistické aktivitě dále pokračovat,
přizvat k činnosti i více mladých zájemců, aby se naučili vnímat
krásy přírody a těšili se z každého činu, který přírodu ochrání
a přinese celospolečenský prospěch. A tak abychom i v roce 2019
vedle turistů přilákali řadu dalších zájemců o turistiku, přikládáme plán činnosti, který vznikl na základě návrhů a vyhodnocení
členské ankety.
Závěrem přejeme do roku 2019 všem turistům a zájemcům
o turistiku pevné zdraví a neutuchající snahu pohybovat se
po cestách, které otevírají brány poznání, krásy přírody a umožňují utvářet opravdové přátelství. Mějme na paměti již klasický
turistický citát Johna Butchera: „Chůze je to první, po čem touží
malé dítě, a to poslední, čeho se chce vzdát starý člověk.“
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TURISTICE ZDAR Výbor TO.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
	Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“

Plán turistických akcí na rok 2019 - počet km a záznam účasti):

Poř. č.: Měsíc-datum:Název akce: Počet km: Účast T: / C: Doprava:
1/ Leden:1.1. Novoroční výšlap chata Anna-rozhledna. 8km xxx.
2/ Březen: 16.3.Radim – Zátor(kyselka)– Milotice. 9kmBUS.
3/ Duben: 6.4. Chuchelná(tvrz) – Bělá(pstruží farma) 10kmBUS.
4/ Duben: 20.4. Hukvaldy – za Liškou Bystrouškou. 9kmBUS.
5/ Květen: 4.5. Kaplička-Truverská mše-Kříž. cesta-Pout.H 9km xxx.
6/ Květen:18.5. Albrechtická „25“ + Pohodová „7“ a „13“ xxx .
7/ Červen: 8.6. Pustevny – Radhošť – nová výstavba. 11kmBUS.
8/ Červen:22.6. Pochod Petra Šolce. 14km BUS.
9/ Červenec: 13.7. Velká Kraš – Venušiny misky-Hradisko.8km BUS.
10/ Srpen: 3.8.Karlova Studánka – Ludvíkov – Vrbno. 10km BUS.
11/ Srpen: 17.8.Zlaté Hory – Poštovní štola(nově otevřená) 11km BUS.
12/ Září: 7.9.Jelení –Bellama-valná hromada. 6+11km BUS.
13/ Září: 21.9.Rožnov p. Radhoštěm – Dolní Paseky 12kmBUS.
14/ Říjen: 5.10.Budišov n. Budišovkou-krajem břidlice 9kmBUS.
15/ Říjen: 19.10. Došlapná-Mrazík. M. Al-ce – 3 kříže-Hynčice10km xxx.
Osobní výšlapy: Prčice - Osoblažské pochody –Zlatohorské pochody - Úseky
MTO a další příležitostné trasy podle osobní volby skupin.
Úkoly: Kontrolní dny MTO – 1x za 2-3 měsíce – hlídky.
Příprava okruhů MTO na „Albrechtickou 25“.

Vedení turistického oddílu

Vítání občánků
V sobotu 13.10.2018 se v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích uskutečnilo vítání občánků, na které byly
pozvány děti narozené od měsíce dubna 2018:
Natálie Vojáčková
Filip Hasil
Lea Borská
Samuel Šarman

Timothy Paulis
Michal Adámek
Lilien Kachlíková
Aleš Tarabík
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Tomáš Abrahám
Natálie Mrkvová
Teodor Miškolci

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci listopadu2018

Jubilantům v měsíci prosinci 2018

František Václavík, Petr Chovanec, Božena Šaňáková, Jozef
Hanus, MVDr. Karel Galuszka, MVDr. Karel Galuszka ml., Renata Placková, Milan Novák, Marta Vyhlídalová, Ludmila Koudelková, Otakar Handlíř, Kateřina Dršková, Marcela Kopečná,
Anna Hlaváčková, Marie Kuřecová, Jiřina Pavlicová, Marie Jurčíková, Božena Zahradníková, Jaroslav Černý, Karel Vymlátil,
Vítězslav Škývara, Marie Vopelková, František Janko, Jan Chovaniok, Marie Rajnochová, Ludmila Syrová, Antonín Klečka,
Krystyna Peschke, Ludmila Činčurová, Mária Šušolíková, Josef
Menzel, Mária Okapalová, Mgr. Eliška Čapková, František Taufer, Vlasta Bohačíková, Miroslav Konečný, Růžena Kamenárová,
Alois Tůma, Marie Dvořáková, Marie Pánková, Luboš Gajdoš,
Danuše Kuřecová

František Brdek, Petr Franek, Františka Jančíková, Pavel Šimečka, Vladimír Bělunek, Jiří Piskoř, Šárka Mazurová, Olga
Sedlářová, Josef Tabara, Jan Černík, Jana Weissová, Karel Kotrla,
Anna Purkertová, Eva Bártková, Zdeněk Borský, Adolf Kubný,
Eva Mlčochová, Jan Metzl ml., Bronislava Cikánková, Libuše Holubová, Jiřina Mrkvová, Anna Grundzová, Jaroslava Tabarová,
Růžena Čížková, Helena Dalosová, Miluška Škarková, Jan Metzl, Bohumila Prejdová, Pavel Leszkó, Marie Malechová, Marie
Trávníčková, Marie Mačková, Božena Lengyelová, Karel Salich,
Jiřina Macošková, Monika Holkupová, Jaroslav Novák, Danuše
Václavíková, Anežka Cárdová, Eliáš Radvak

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 od 7:00 do 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 od 8:00 do 19:00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině a nebo
ambulantně na adrese poradny - Hlubčická 9, 794 01 Krnov
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Winklerová, tel.: 731 191 868
www.ranapecematana.webnode.cz
Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN o.p.s.
Nemocniční 6, Město Albrechtice
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při úkonech péče o vlastní osobu a osobní hygieně;pomoc při zajištění
chodu domácnosti – úklid, nákup, praní, žehlení, pochůzky;
zajištění stravy – donáška nebo dovoz obědů, pomoc při přípravě a podání stravy; doprovod k lékaři, na úřady aj.; odvoz
v místě a nebo mimo místo bydliště.
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-sluzbaa 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
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 v době od 8:00 – 15:00 hodin. Služba je bezplatná.
Info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bronislava Nováková, tel.: 774 652 202
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Informační servis
n Městský úřad 					

Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Čtvrtek
8.00 - 12.00
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí
8.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Středa
8.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Čtvrtek
8.00 - 12.00
tel.: 554 637 360, starosta - tel.: 777 781 191
místostarosta - tel.: 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Informace –psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz v sekci
městský úřad – nalezení psi. Jsou nově zveřejňovány informace o nalezených
psech.
Odchyt nalezených psů - tel.: 775 986 081

n Úřední hodiny správce hřbitova:
Úterý 9.00 – 11.00, Čtvrtek 15.00 – 16.00
tel.: 777 788 476
n Sběrný dvůr
Zimní provoz: od 1. 11. - 31. 3.
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek:
13:00 hod – 17:00 hod
Sobota:
8:00 hod – 11:00 hod

n Česká spořitelna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
tel.: 956 762 460

9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

8.00 - 12.00 informaci o pohotovostní ordinaci

získáte na tel.: 554 690 111 (nemocnice Krnov)

n Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici
n Soukr. ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek, tel. 554 690 518
Pá 8.00 - 15.00

n Gynekologie, tel. 554 690 522
Po, Čt

7.00 – 12.00

13.00 – 15.00

St

8.00 – 11.30

12.30 – 15.00

n Interní amb., tel. 554 690 518

n OrDinační doba praktických lékařů:
n MUDr. Hana Jelínková, tel.: 554 652 206

Pondělí

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.30 – 15.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
10.00 - 12.00
13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
7.30 - 12.00

n MUDr. Leona Tobiášková, tel.: 554 652 183
Pondělí

8.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
13.00 – 17.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
8.00 – 12.00
12.00 – 14.00 objednaní pacienti
8.00 – 12.00

n MUDr. Eva Němcová, tel.: 554 652 660

n Pošta Město Albrechtice
8.00-12.00
8.00- 10.00

So-Ne

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

tel.: 777 781 195
Provozní doba

Po-Pá
Sobota
tel.: 954 279 395

Osvobození 592/12
Město Albrechtice
Provozní doba:
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 (pouze pro nové uchazeče
o zaměstnání a pozvané)

n Zubní pohotovost Krnov

Poruchová telefonní čísla městského úřadu
- kabelová televize a internet, tel.: 775 905 138 Ing. M. Holub,
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

Knihovna
Pondělí
13.00 - 17.30
Úterý
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00
Čtvrtek
13.00 - 17.30
Pátek
10.00 - 12.30
13.00 - 15.00
tel.: 554 652 637
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

n Úřad práce Město Albrechtice

13.00-17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 11.00
7.30 – 11.00
13.00 – 14.30
7.30 – 11.00
13.00 – 14.30 kojenecká poradna
7.30 – 11.00

n Ortopedická ambulance
13.30 - 17.00
13.30 - 16.00
13.30 - 17.00
13.30 - 16.00
13.30 - 16.00

Osvobození 592/12
Pondělí
12.00 – 15.00 Dr. Jančo
Čtvrtek
7.00 – 11.00 Dr. Hric
tel.: 590 990 770, 724 188 228

n LÉKÁRNA U JANA
Po – pá
8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

Rychlá záchranná služba 155 Integrovaný záchranný systém 112
Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
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