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Vážení spoluobčané,
čas utekl jako voda a mých 12 let působení ve funkci starosty
našeho města snad naplnilo vaše očekávání. Dovolte mi krátké
ohlédnutí za naší činností. Byla to léta spojená s aktivitami, které
naše město nejvíce potřebovalo a které zde chyběly. Nebudu vás
unavovat dlouhým výčtem realizovaných projektů, protože vy
všichni snad vidíte investice, které se kolem vás dějí. Za všechny
budu jmenovat jen ty nejdůležitější.
Největším projektem byla výstavba sběrného dvora a kompostárny. Projekt za více než 45 mil. Kč včetně vybavení, z čehož
90% bylo hrazeno z dotací. Dalším projektem, který zviditelnil
naše město a podpořil turistický ruch v okolí, byla realizace „atypické rozhledny“, která nemá v rámci ČR obdoby. Byl součástí česko-polského projektu „vyhlídkové věže“. Dotace na realizaci tohoto
projektu byla opět 90%.
Dalšími, neméně důležitými projekty byly dvě etapy budování kanalizačních sítí v celkové hodnotě 85 mil. Kč s dotací ve výši
65%. Další důležitou investicí byla modernizace a půdní vestavba
ZŠ, rekonstrukce kuchyně a jídelny a výměna oken a dveří na staré
budově. Celkově bylo investováno 30 mil. Kč s dotací ve výši 85%.
Do rekonstrukce místních komunikací po povodních, bylo investováno 30 mil. Kč za účasti státu 80%. Velké úsilí jsme věnovali
realizaci výstavby nového výjezdového centra záchranné služby.
Od myšlenky výstavby, zpracování projektu, příprav a rizika, kdy
nebyl jasný investor, jsme projekt prosazovali a pracovali na něm.
Po dlouhých jednáních se investorem stal kraj. V současné době
stavba slouží svému účelu. Naše JSDH si novou služebnu opravdu
zaslouží. Stavba stála 25 mil. Kč a dalších 15 mil. Kč bylo investováno do výjezdové techniky, také s 90% dotací. Průběžně jsme se
starali o opravy chodníků a modernizaci veřejného osvětlení.
Výstavba herních prvků u rozhledny a doplnění odpadového
hospodářství o domácí kompostéry, byly jedny z našich posledních
projektů. Stavební úřad a sociální odbor dostaly nové kanceláře,
proběhla modernizace technologie na koupališti. 		
Pozvedli jsme město v turistickém ruchu. Vždyť naše rozhledna
„Dvě věže“ je vyhledávanou a vyhlášenou turistickou atrakcí. Pečovali jsme o kulturní dědictví našich předků, komplexní rekonstrukcí zámku „Linhartovy“, aktivní účastí města na jeho programu, opravou historických domů v centru města, kapliček.

Slavnostní otevření památky – kaple významné albrechtické rodiny
Keil von Eichenthurn

K dnešnímu dni má nové vedení města připraveno celkem		
5 projektů, které jsou již dotačně podpořeny, záleží jen na novém
vedení, jak s touto devizou naloží.
První a velmi důležitá dotace v rámci česko-polské spolupráce
je na další etapu oprav zámku Linhartovy. Projekt je o to složitější,
že na něm závisí úspěch realizace oprav zámků Moszná a Slezské
Rudoltice, což je pro naše město velmi zavazující a tedy nesmíme
chybovat. Celková schválená dotace ve výši 3.300.000EUR, z toho
náš podíl ve výši 1mil EUR (26mil. Kč), 1,9mil. EUR zámek Moszna – Vojvodství Opolské a 0,4mil. EUR pro zámek ve Slezských
Rudolticích. Celkové výdaje projektu včetně vlastních podílů
ve výši 15% přesáhnou 100mil. Kč a je to největší částka přidělená
v rámci výzvy operačního programu.
Druhou z dotací je zajištění protipovodňové ochrany formou
digitalizace hlášení na vodním toku včetně instalace bezdrátového rozhlasu v obcích s investicí přes 4 mil. Kč.
Myslím, že se nemáme za co stydět. Bylo mi ctí pro město pracovat. Děkuji za důvěru, kterou jste mi vy, voliči svými
hlasy dávali a vždy bylo mojí snahou ji nezklamat. Dále děkuji
všem spolupracovníkům, celému týmu obětavých lidí, kteří vždy
ochotně a rádi pomohli, děkuji pracovníkům celého městského
úřadu za vzorné plnění povinností a úkolů. Děkuji i vám, kteří
jste mi důvěru do dalších let nedali. Život jde dál a já se chci věnovat aktivitám, které mě obohatí o jiné zkušenosti a přinesou další
nápady a pobídky, které mi budou přinášet radost a uspokojení.
Mrzí mě jen fakt, že silná opozice v pamfletech, které rozmístila po celé obci, dokázala jen pošpinit nás a výsledky naší práce, místo aby jako ostatní představila svůj program. Je to zbabělý
a nekorektní přístup, který nemá s demokracií nic společného.
Ano, bude líp. „Starosta musí být dobrý člověk! Dávejte si
dobrý pozor na gaunery a prospěcháře!!“

Nový chodník u areálu nemocnice
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Luděk Volek,
starosta města

Poděkování místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za uplynulé volební
období, které jsem vykonával ve funkci místostarosty města. Tyto
čtyři roky utekly jako voda a jsou tu nové volby do zastupitelstva
města. Když píšu tento článek, je polovina září za námi, končí teplé dny, kterých bylo letos opravdu hodně. Všude po městě a okolí
visí billboardy s kandidáty do zastupitelstva. Každý chce přesvědčit voliče o správnosti a účelovosti svého volebního programu
a pro město udělat to nejlepší. Záleží však na občanech voličích,
kteří zhodnotí uplynulé volební období a svým hlasem rozhodnou o složení nového zastupitelstva.
V době, kdy budete číst tento Zpravodaj, tak už bude po volbách a bude zvoleno 15 nových zastupitelů, kteří mezi sebou
vyberou starostu, místostarostu a radu města. Píšu tento článek
tak, aby vyšel po volbách, a jeho obsahem jsem nikoho neovlivnil. Považuji však za velmi důležité poděkovat všem lidem, kteří
se mnou spolupracovali ve všech oblastech a činnostech v našem
městě. Začnu u zastupitelů, kterým děkuji za společnou práci pro
naše město. Poté poděkování patří všem ředitelům a učitelům mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy za práci,
kterou vykonávají k výchově a vzdělání našich dětí. A především
žákům děkuji za vzorné vystupování a propagaci našeho města na různých soutěžích a olympiádách. Významně se podíleli
na kulturním programu akcí pořádaných městem. Vzpomenu
např. Dětské dny, Vánoční jarmarky na náměstí nebo rozsvěcování vánočního stromečku v Hynčicích a další menší akce. Také
musím poděkovat studentům střední odborné školy, kteří společně se svými učiteli v rámci akce „ Ukliďme Česko – Uklízí celá
škola“ uklidili na jaře příkopy kolem cesty ve směru od firmy
BOSCH (Dakon) až po kapličku pod chatou Anna. Také oni propagovali naše město na různých soutěžích.
Další poděkování nejen mé, ale určitě nás všech, patří dobrovolným hasičům Města Albrechtic, kteří jsou ochotni zdarma
odpracovat stovky hodin a dobrovolně nasazovat svůj život při
záchraně ostatních osob, zvířat a majetku. Naše výjezdová jednotka spadá do kategorie JPO II s předurčeností na dopravní nehody a také zajišťuje pomoc při zdolávání mimořádných událostí
na katastrálním území nejen našeho města, ale i v rámci celého
okresu. Přeju jim, aby do svých řad získali co nejvíce nových
a stejně zarputilých členů, aby místní hasičská tradice pokračovala co nejdéle.
Postupně přecházím na spolkovou činnost, která v našem městě výborně funguje od nejmenších členů, až po ty nejzkušenější.
Vždyť kultura není jenom o tom, že město bude pořádat akci, ale
od nepaměti se o kulturu ve městě staraly spolky, kterým město
na činnost přispívalo penězi. Spolků je tady mnoho, každý občan
si může vybrat, ať je malý nebo velký. Můžeme sportovat v různých odvětvích, můžeme se chodit bavit při akcích pořádaných
ostatními spolky nebo jít za kulturou na zámek do Linhartov,
popřípadě zajet do Třemešné, která má kulturní sál a město s ní
spolupracuje. Teď spousta z vás říká „kulturní sál“, to je to, co tu
chybí a „všichni“ by ho chtěli. Jenomže je potřeba se na věc podívat hlouběji. Spousta lidí tvrdí, že v ostatních malých obcích mají
kulturní stánek a jenom tady nic není. Ale lidé zapomněli, že ty

„kulturáky“ tam mají postavené mnoho let a ve většině případů
byly v majetku obce, která ziskem dotace, tyto sály mohla opravit.
„Náš hotel“ po revoluci nepatřil městu, ale dostal ho do vlastnictví jiný majitel. Hotel byl tehdy údajně na prodej za cca 4 miliony korun. Proč tehdejší vedení a zastupitelé města neusilovali
o koupi této nemovitosti pro město, to nevím. Možná usilovali, ale
nicméně hotel se nekoupil a prodávaly se další nemovitosti, které
byly ve vlastnictví města. Teď už na to mnozí zapomněli a možná
úmyslně. I já bych byl rád, kdyby tady byl „kulturák“, kde by bylo
divadlo, hudební představení, zábava a plesy. Ale je potřeba si také
uvědomit, kolik kulturních akcí v roce by se v něm konalo a kolik
lidí by na ty akce chodilo (možná starší, protože mladší mají vše
na internetu a nikam ven chodit nemusí). Do dneška se budova
kulturního domu nijak nerekonstruovala, ale částka za celý komplet se vlivem tržního systému zvedla o mnoho více. Majitel hotelu
momentálně nemá zájem prodávat tuto nemovitost, protože mu
stačí to, co z toho má. Pokud by se rozhodl hotel prodat, tak určitě
bude chtít na tom mnohonásobně vydělat. Na budovu, co se týká
oprav, nebylo ještě sáhnuto. Střecha, okna, topení, sociální zázemí a spousta dalších věcí, co by se muselo vyměnit. To znamená,
že budova by musela projít celkovou rekonstrukcí. Takže město
by dalo desítky milionů za koupi a další miliony za rekonstrukci. Otázka zní, co se zbytkem hotelu? Cukrárna je hodně dlouho
prázdná a o pivnici vzadu ani nemluvím. Ze salonku a části restaurace se stalo řeznictví. A ubytovací část?! O tom raději psát
nebudu. Proč majitel nevybuduje restauraci, kde se bude vařit
a nevytvoří důstojné pokoje k přespání pro návštěvníky města?
Asi proto, že by to všechno stálo mnoho peněz a kupní síla v našem městě není taková, aby hotel vydělával.
Samozřejmě ani mně se nelíbí, jak to kolem hotelu a uvnitř
vypadá. Ale pokud by se měl hotel koupit, musí být jasně stanoveno, co v něm bude k dispozici a jestli to bude přinášet peníze
zpět do rozpočtu města. Ne aby z toho byla bezedná studna. Další možností je vybudovat za daleko menší peníze novou stavbu,
která bude postavena na míru požadavkům občanů na kulturní
akce všeho druhu (multifunkční budova). Je to na názoru každého z nás.
Ale odbočil jsem od poděkování. Proto bych chtěl touto cestou
poděkovat všem předsedům spolků, jejich členům a dalším lidem,
kteří svou aktivní činností přispívají k chodu města a jeho okolí.
Také děkuji zaměstnancům městského úřadu za veškerou spolupráci při výkonu funkce místostarosty. Jejich zásluhou jsem se
naučil řadě nových věcí.
Nakonec děkuji své manželce a dcerám, které stojí po mém
boku za všech okolností a vždy mne podporují.
Děkuji Vám všem.
Závěrem mi dovolte popřát všem pevné zdraví, štěstí a spokojený společenský život v našem městě Městě Albrechticích.
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Martin Špalek, místostarosta

Budoucnost autobusového nádraží v Městě Albrechticích
V září loňského roku byla na zastupitelstvu města prezentována studie rekonstrukce autobusového nádraží v Městě Albrechticích, kterou prezentoval Ing. Petr Musílek z pardubického TEC
studia. Zastupitelstvem města bylo požadováno vypracování
studie autobusového nádraží s ohledem na špatný technický stav
konstrukce, nevyhovující podjezdové výšky autobusů a požadavek na komerční využití okrajové části přilehlé zelené plochy pro
stánky.

Autobusové nádraží bylo vybudováno v polovině osmdesátých
let minulého století a je potřeba je zmodernizovat. Vybudovat pohodlnější bezbariérové nástupy do autobusů a pod jednu střechu
vložit prosklenou krytou čekárnu s prostorem pro sezení, informace a oddělené toalety pro muže a ženy. Přeji si, a určitě nejsem
sám, aby naše město mělo v budoucnu modernější autobusové
nádraží než je dosud.
Návrh studie VECTURA Pardubice
Martin Špalek, místostarosta
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Poděkování hasičům
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	Střípky z mateřské školy

Hurá do školky s Hopsalínem
Prázdniny nám utekly jako voda a nový školní rok se ohlásil
ještě v plné síle slunečních paprsků. Na děti ve školce čekalo mnoho překvapení: noví zaměstnanci (dokonce i pan učitel), krásně
vyzdobené třídy se spoustou hraček, pískoviště na školní zahradě
s barevnou prolézací sestavou pro naše „maláčky“.
Avšak největším překvapením bylo odpolední vystoupení
Hopsalína pod názvem „Hurá do školky!“. Tento veselý klaun
k nám přivezl dobrou náladu, písničky, disko tance, soutěže, vtipy
i mega bubliny! Ani po vyčerpávajícím programu Hopsalín nezahálel, začal čarovat s nafukovacími balonky. Vykouzlil šneky,
pejsky, srdíčka či meče, které si děti odnesly domů na památku.
Na zahradě byla přichystaná další skvělá atrakce – skákací
hrad. Ten potěšil opravdu všechny děti, od těch školou povin-

ných, až po ty nejmenší drobečky. A protože rádi mlsáme, odpoledne jsme si osladili nanukem, oplatkem i džusíkem.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům a příznivcům naší školy - p. Huserovi, Lovásovi, Kachlíkovi, Iliadisovi, p. Vičíkové, zřizovateli školy městu a také celému kolektivu
MŠ za přípravu a organizaci celé akce.
Dětem i rodičům přejeme krásný a bezproblémový vstup
do nového školního roku, ve kterém společně prožijeme spoustu
legrace, divadelních i kulturních vystoupení, sportovních akcí,
besed, výletů…
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Za kolektiv MŠ Bc. Dagmar Lapuníková

informace ze základní školy
6. A na adaptačním kurzu v Krnově
ků následně prověřil orientační běh. Třetí nejrychlejší čas patřil
Tobiáši Válkovi, druhý potom Vanese Kočířové. První příčku obsadila Anna Šlebodová, ta se této disciplíně věnuje i na závodní
úrovni.
Po obědě se žáci pod vedením zkušených lektorek věnovali činnostem podporujícím komunikaci a kooperaci ve skupině.
Všichni se zabavili při stavění mostů, a to z vlastních těl, následně
z nejrozličnějších materiálů.
Potvrdilo se, že 6. A je skutečně živá, sportovně založená třída,
proto velký úspěch dále slavil běh vzhůru po schodech na Cvilín.
A opět se soutěžilo. Nahoru nejrychleji vyběhl Pavel Bužík, Lukáš
Kalčík a Lukáš Pašas. Nejlepších časů mezi dívkami dosáhly Natálie Straková, Nikola Petrošová a Vanesa Kočířová.

Šesťáci mají za sebou první dny na druhém stupni. Pomalu se
rozkoukávají, učí se novým předmětům, zvykají si na nové učitele, stěhování do učeben i odlišný způsob výuky. Také třídní
kolektiv prošel změnami. Od září jsou jeho součástí tři noví žáci
z okolních obcí.
Aby se děti mezi sebou lépe poznaly a utužily stávající vztahy,
zorganizovala jejich třídní učitelka, Nela Akritidis Čtvrtníčková,
dvoudenní adaptační kurz.
Hlavní program zajistilo Středisko volného času v Krnově. Dopoledne patřilo seznamovacím a pohybovým aktivitám. Nejvíce
děti zaujalo pexeso, které hrály v zahradě areálu. Jejich úkolem
bylo ve družstvech najít na rozlehlém prostoru stejné dvojice obrázků a následně je zakreslit do plánku. Fyzickou zdatnost šesťá-

Večer třída strávila v bowlingovém centru. Tuto hru hráli někteří žáci úplně poprvé. Zapojili se úplně všichni a shodli se, že
by si turnaj v bowlingu ještě někdy rádi zopakovali. Celkovým
vítězem se stal Pavel Bužík, naházel víc než dvě stě bodů. Druhé
místo obsadila Pavlína Petrečková, třetí pak Tobiáš Válek.
Následující den třída absolvovala návštěvu krnovské radniční
věže. Nejprve všichni nahlédli do obřadní síně, kde se konají svatby či vítání občánků. Zde paní průvodkyně věnovala pár slov historickému vývoji města. Pak už následoval vlastní výstup na věž
a překrásný pohled z padesáti dvou metrů na město i okolí.
Domů se šesťáci vraceli unavení, avšak plní nových zážitků.
Už teď ale všechny zajímá, kam třída s paní učitelkou Akritidis
Čtvrtníčkovou a paní učitelkou Samli vyrazí příště.
Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Adaptační pobyt 6. B
Protože nám do třídy přibylo pět nových žáků, vyrazili jsme
v pondělí 17. září na adaptační pobyt do Krnova. Ve středisku
volného času na nás čekal čtyřhodinový program zaměřený
na poznávání a stmelení kolektivu. Nejdříve se nám věnovala
Soňa s Klárkou, s nimiž jsme hráli seznamovací hry, hledali informace o spolužácích, o jejich zájmech a koníčcích. Potom si
pro nás Veronika připravila krátký orientační běh. Naštěstí při
něm nebylo možné zabloudit, protože jsme se pohybovali jen
v areálu SVČ. Po pauze na oběd, který jsme si přivezli z domova, nás čekaly další společné aktivity. Rozděleni do dvou skupin
jsme dostali za úkol postavit živý most. Nebylo to jednoduché,
ale zvládli jsme to. Čekal na nás ale ještě složitější úkol, a to vyrobit most z papíru, kelímků, špejlí a brček. Měl být vysoký 50 cm
a musel unést nůžky. Jak to dopadlo, vidíte na fotografiích.
Po skončení programu jsme využili krásného počasí k vycházce
ne Šelenburk. Cestou jsme zdolali 218 cvilínských schodů. Večer
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následoval ještě turnaj v bowlingu, na který jsme se posilnili výbornou pizzou. Na dobrou noc jsme si promítli pohádku Emoji
ve filmu a pak už všichni zalezli do připravených spacáků. Ráno
jsme společně posnídali, vše sbalili a vyrazili na krnovské náměstí, kde nás průvodkyně seznámila s historií radnice a vzala
nás na radniční věž. Krásným výhledem na město Krnov a okolí
jsme ukončili adaptační pobyt a unaveni jsme se vrátili domů.
Foto a text Miroslava Tupá

Výlet za poznáním
Výlety a vše nové děti zajímá a baví. Proto jsme se 20. září se
školní družinou vydali na cestu za poznáním blízkého okolí.
Navštívili jsme areál farmy Bellama pana Jiřího Čížka pod Jelením vrchem v Holčovicích.
Zde nás přivítal místní zootechnik pan Sedláček. Při prohlídce
jednotlivých expozic v muzeu Safari nás zavedl z našich lesů až
do daleké Afriky.
Děti zde zhlédly velké množství exponátů vypreparovaných
zvířat, např. ledního medvěda, tygra, lvy, jelena, hrocha, nosorožce, zebry, sbírku ptactva a nepřehlédnutelnou žirafu.
Oči všech upoutalo také obří akvárium s živými pestrobarevnými rybičkami cichlidami od jezera Malawi.
Vyprávění pana Sedláčka bylo poutavé, poučné a vtipné. Děti
se například dozvěděly,

jak se žirafa do muzea dostala, jaké pořadí panuje při hodování
ve lví rodině a proč si had nedá k obědu slona.
Po prohlídce muzea následoval nákup suvenýrů a dobrot
v místním obchůdku a svačinka, po níž
jsme vyrazili do 2,5 km vzdálených Dolních Holčovic. Cestou
jsme si prohlédli zoopark s živými zvířaty. Viděli jsme jelena evropského s celým stádem, křížená divoká prasata i prasátka, stádo
daňků, lamy, ovečky a kravičky.
Jasné letní počasí nás odměnilo krásným výhledem na okolní
krajinu a na nejvyšší horu Jeseníků- Praděd.
Tento výlet se opravdu vydařil, také proto se do Holčovic rádi
někdy vrátíme.
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Foto a text I. Liďáková

Co dělají zahrádkáři
Naše činnost během léta byla bohatá. V červnu jsme vyhlásili
další ročník soutěže Rozkvetlé město a mezi starostmi o zpracování letošní bohaté úrody ovoce a zeleniny jsme si našli čas i na zájezd. Uskutečnil se 14.8.2018 a náš plně obsazený, i když nepříliš
pohodlný autobus nás zavezl do Valtic a do Lednice na jižní Moravě. Navštívili jsme bylinkovou zahrádku u zámku Valtice, která
nám nabídla desítky známých i méně používaných bylin a koření,
ale také ukázky místních odrůd vinné révy. Zájemci mohli také
ochutnat výrobky zdejších vinařů. Při přesunu do nedaleké Lednice jsme pozorovali okolní vyprahlou krajinu a srovnávali jsme
ji s krajinou kolem Albrechtic. Zámek Lednice nabízel mnoho
možností, a tak si každý účastník mohl vybrat podle svých zájmů:
prohlídku zámku, procházku moderně osázeným parkem, o který se starají studenti zahradní architektury Zemědělské univerzity Brno, vycházku k proslulému minaretu, vystoupení sokolníků
v nedalekém amfiteátru a samozřejmě občerstvení všeho druhu
včetně výborných jihomoravských vín.
Na začátek září byla svolána členská schůze, abychom zhodnotili soutěž Rozkvetlé město 2018 a abychom připravili výstavu
zahrádkářských výpěstků.
Výstava se konala ve dnech 17.-19.9.2018 a na její přípravě se
podílela vedle členů výboru také velká část členů spolku. Celkem
28 vystavovatelů se prezentovalo svými výpěstky, jež si prohlédlo 137 dospělých návštěvníků a 273 žáků místních škol. V závěru
výstavy byli za bohatství a kvalitu exponátů oceněni poukázkami
na odběr zboží manželé Hrbáčkovi, Ledererovi, Pokludovi, Tomíčkovi a Vyhlídalovi a dále ing. P. Krištof a A. Dlouhá. Oceněna byla i kolekce výtvarných prací žáků školní družiny s náměty
z podzimní přírody.

Pro dětské návštěvníky připravily R. Gavendová a H. Macková
ve spolupráci s vyučujícími vědomostní soutěž z oboru zahrádkaření, v níž si nejlépe vedli M. Veselá, N. Němcová, T. Mašek, M.
Mroščák a sestry E. a J. Hrickovy.
V rámci výstavy byla uspořádána také soutěž o nejchutnější
marmeládu, džem a povidla domácí výroby. Zvítězila malinová
marmeláda paní M. Jiříkové, na druhém místě byla hodnocena
dýňová marmeláda paní M. Blahutové a o třetí místo se podělila „kutela“ paní Z. Novákové a malinová a jahodová marmeláda
paní M. Hrbáčkové. Soutěže se zúčastnilo 8 autorek a bylo předloženo 20 vzorků, převážně malinových.
Při shromáždění v závěru výstavy byly vyhlášeny výsledky
soutěže Rozkvetlé město 2018.
Porota složená z členů spolku ocenila tyto občany: A. Parchavá, Opavice, pan Vojkůvka, Linhartovy, J. Kutý, ul. Zahradní, M.
Jurčíková, ul. Celní, manželé Gojných, ul. Hašlerova, Z. Křištofová, Hynčice, manželé Bartošovi, Hynčice a Z. Comorková, ul.
B. Smetany.
Výbor děkuje všem členům za spolupráci při organizaci výše
uvedených akcí, zvláště pak H. Tomíčkové za pořízení vkusných
diplomů a poukázek, R. Gavendové za aranžérské práce a organizaci soutěží, ale také pracovníkům ústavu Harmonie a paní K.
Vrbové za zajištění prodeje květin a upomínkových předmětů.
A na závěr poznámka: Výčet akcí, které pořádáme je tak podrobný proto, aby se občané dověděli, že se v Městě Albrechticích „něco děje“. Kulturní úroveň se podle našeho názoru neměří
počtem dovezených atrakcí, estrád a koncertů, ale aktivní účastí občanů na akcích, které pro ně připravují spoluobčané. Počet
137 dospělých návštěvníků na akci, která stála hodně námahy, je
na „Město“ Albrechtice trochu málo. Nemyslíte?
Za výbor spolku: V. Zahradníková, R. Gavendová, Z. Šlagorová
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Valštejn 400
Od nejstarší písemné zmínky o Valštejně uplyne letos přesně
400 let. Při této příležitosti jsme ve spolupráci s městem Město
Albrechtice a společností Lesy České republiky, s.p., připravili
na sobotu 25. srpna 2018 oslavnou akci pod širým nebem, která
byla zaměřena na historii (nejenom) Valštejna, přírodu, stará venkovská řemesla a taky nějaké to hudební vystoupení.

tileté existence Spolku Valštejn. Burgmistři krom jiného pasovali
návštěvníky na rytíře, střílelo se pod jejich dohledem ze starých
zbraní, zkoušela se rytířská zbroj. Svou techniku předvedl Sbor
dobrovolných hasičů z Města Albrechtic. V tipovací soutěži „Kolik psů bylo evidováno na Valštejně a Ztracené Vodě k 22. červnu
1948“ byla pouze jediná správná odpověď (23 psů), nicméně cen
bylo díky organizátorům a partnerům mnohem více, takže oceněny byly i odpovědi další v pořadí. O hudební program akce se
podělily kapely Tygrasz (Ostrava) a Sjetej Křeček (Zlaté Hory).
Občerstvení zajistil bylinkový ranč Majoránek – masové a sýrové speciality na grilu s jedinečným kořením namíchaným přímo pro tuto akci. Steak se nazýval Valštejnský rebel (na počest
rebelského zakladatele obce Jana Kryštofa z Valdštejna) a sýr
Ztracenovodský blaťák (připomenutí, že součástí Valštejna byla
také osada Ztracená Voda).

Kování s Alešem Jakubcem

Podívejme se však nejprve krátce do historie. Nejstarší dochovaná písemná zmínka pochází z 21. prosince 1618, kdy tehdejší
majitel zdejších panství, Jan Kryštof z Valdštejna, „nadal tamní dědičnou rychtu svému poddanému Leonardovi Handkemu
z Hynčic“. Tento dokument, resp. jeho opis z poloviny 18. století,
se dochoval ve fondu Urbariální komise slezská v Opavě, uloženém v Zemském archivu v Opavě.
Akce se konala na pastvinách na Kraví hoře. Zaměstnanci a dobrovolníci ze společnosti Lesy České republiky, s.p., pod
vedením Krystyny Foltové připravili vzdělávací program Lesní
pedagogika. S kovářem Alešem Jakubcem (Fajna kovárna), autorem mříže opravené kaple sv. Petra a Pavla na Malém Valštejně, si
mohli návštěvníci vyzkoušet nefalšovanou kovářskou práci a vykovat si hřebík. Dále byla členy Spolku Valštejn připravena ruční
výroba valštejnské pečeti a pro ty odvážnější místního strašidla
Čučaklára. Zajímavé a pro některé návštěvníky zcela nové byly
informace o slovanské kultuře a starém písmu Bukvice v podání Vladana Kociána (www.slovanskakultura.cz). Něco málo bylo
řečeno z pestré historie Valštejna, Ztracené Vody a taky z již pě-

Návštěvníci akce

Tuto báječnou akci by však nebylo možno uspořádat bez skvělých partnerů. Děkujeme proto tímto městu Město Albrechtice
za finanční podporu celé akce a zajištění technického vybavení,
panu místostarostovi Martinu Špalkovi za perfektní koordinaci prací ze strany města, společnosti Lesy České republiky, s.p.,
za bezplatný pronájem louky, finanční podporu a jejich zaměstnancům a dobrovolníkům za připravený program, zvukaři Michalu Gižovi za skvělý zvuk, firmě Josef Žídek za odvoz odpadů,
Ondřeji Čížkovi za dopravu materiálu a techniky, účinkujícím
za skvělou zábavu a hlavně všem návštěvníkům, kteří nás podpořili, vystoupali na Kraví horu a užili si s námi nádherné odpoledne a podvečer. A kdo máte zájem vidět více fotografií z akce,
navštivte internetové stránky spolku na adrese www.valstejn.cz,
protože ty řeknou mnohem víc, než tisíce slov.

Kapela Tygrasz
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Robert Kořínek

Lesní pedagogika, Lesy ČR, s.p.

Ze vzpomínek

Doba, kterou se vám snažím svým vzpomínáním přiblížit, je
v současnosti nazývána jako třetí republika. Sleduji v televizi dokumenty z tohoto období a zcela jasně se mi vybavují tehdejší události
včetně osob politického a kulturního života. Nic ale nemůže nahradit
osobní prožitky spjaté s místy, kde jsem prožila víc jak 70 let. Paměť
však může někdy zklamat a je velká škoda, že se místní kronika z této
doby po r. 1968 záhadně ztratila. O to víc si cením možnosti opřít se
v dalších vzpomínkách o různé zajímavé články školního časopisu
Budujeme, jehož 1. číslo vyšlo 15. ledna 1948. Na název byla vypsána
soutěž a z 56 došlých návrhů získala 1. cenu žákyně JUKu Věra Škůrková (provdaná Závišová). Byla odměněna pěknou knihou. Záhlaví
časopisu navrhl učitel Fr. Frýbort a nakreslil žák IV. tř. Jiří Fuksík.
Stoček vyhotovila a vytiskla fa Brauner z místní tiskárny (dnes bytový dům s CBA a lékárnou). O jazykovou čistotu od počátku pečovala
odb. učitelka Ludmila Schmidtmayerová, pod jejímž vedením se podílel na přípravě dalších čísel kolektiv učitelů. Zpočátku do něj přispívali hlavně žáci nejvyšších ročníků, později, i ti mladší a někteří
učitelé. Články se týkaly jak školní činnosti, tak informací z obce, pozorování z přírody, zážitků z cestování i vzpomínek na obce a kraje,
odkud se rodiny přistěhovaly. Nechyběl zábavný koutek s vtipy a hádankami, ale i kritické postřehy. Velkým přínosem v dalších ročnících byly články z historie Albrechtic a okolních obcí zpracované učitelem Josefem Vrbatou, později souborně vydány jako Vlastivědný
sborník. Už jsem se o něm dříve zmiňovala, ale znovu připomínám,
že byl první, který po válce přeložil dějiny města z originálu pořízeného lékárníkem V. R. Widimským a vydané v roce 1847. I místní
kronikář z těchto materiálů čerpal. Také já se někdy jimi inspiruji, poněvadž jsem časopis nějakou dobu odebírala. Jeden výtisk stál
1,50 Kč a byl posílán i na různé adresy jednotlivců a organizací v celé
republice, členové dorostu čs. červeného kříže ho odebírali povinně.
Časopis vycházel asi 20 let. Velká škoda, že byl silně zpolitizován, ale
i tak je významným dokladem své doby.
Neustále se zmiňuji o tom, jak pestrý a bohatý byl v našem městě
kulturní život už v prvních poválečných letech. Odehrával se na různých místech. O některých jsem už psala, o jiných zase jindy. Hodně
navštěvovaným místem byl městský park. Byl založen okrašlovacím
spolkem už v roce 1907 a na jeho koncepčním a estetickém řešení
se údajně (a to zdůrazňuji, poněvadž nemám k tomu doklad) podílel architekt liberecké ZOO a ta byla ve své době opravdu jedinečná.
Na nejvyšším místě stával památník s bustou císaře Františka Josefa I.

Areál byl osázen vzácnými dřevinami a protkán všemi směry pěšinkami, z nichž některé volně navazovaly na lesní cestičky až na Žáry.
Parkem protékal i potůček s čisťounkou vodou, kolem něhož rostly
různé, dnes už nevídané květiny a byliny. Další dva památníky byly
věnovány německým básníkům. V dolní části parku stál dřevěný, ze
všech stran otevřený letohrádek, určený muzikantům pro letní promenádní koncerty. Zahrál si v něm s kapelou dokonce i můj tatínek.
Byl tam také menší taneční parket, místa s posezením a stánky pro
občerstvení. Poklidnou idylu jako všude v Evropě narušila 1. sv. válka. Také z občanů našeho města si vybrala své oběti. Padlo jich v bojích 66 a 2 zemřeli na následky zranění. Všichni byli německé národnosti. Rozpad Rakousko-Uherska a porážku Německa albrechtičtí
Němci těžko nesli. Svorně se všemi soukmenovci se postavili proti
mladé ČSR a v roce 1918 se prohlásili za občany Sudetenlandu se
sídlem v Opavě (Tropau). Krnov byl převzat čs. vojáky už v prosinci
1918, ale Albrechtice (Stadt Obbersdorf) teprve v únoru 1919. V roce
1922 nechalo město na místě bývalého císařského památníku postavit obětem války krásný a v okolí nevídaný památník. Pod působivou
sochou vojáka v rakouské uniformě byl připevněn kámen s 68 vytesanými jmény. Město dokonce zřídilo komisi, která měla na starosti
údržbu památníku i jeho okolí, osázeného květinami. A že se starali
dobře, bylo vidět už v roce 1945, kdy na pomnících i celkové údržbě
parku nebyla válečná léta vůbec poznat. Ovšem po válce měla obec
jiné starosti, než pečovat o pomník německého vojáka. Také okolí, včetně tenisových kurtů postavených za 1. republiky, chátralo.

V roce 1949 bylo rozhodnuto park upravit a přizpůsobit nové době.
Starý letohrádek i ostatní původní zázemí bylo odstraněno a na jiném místě postavena dřevěná bouda s výčepem na jedné straně a bufetem na straně druhé. Uprostřed byl krytý prostor pro muzikanty
a účinkující. Před budovou byl vybudován betonový taneční parket
a lavice se stoly k posezení. Tato úprava vydržela téměř 70 let. Jsem
moc zvědavá na tu novou. Také pomníky byly tenkrát upraveny.
Jeden k oslavě B. Smetany, podle něhož byl park nově pojmenován
a druhý věnován básníku slezského lidu P. Bezručovi. Celkový úklid
zdarma provedli občané města a místní mládež. No a nějaká chytrá hlava (a těch bylo v našem městě vždycky dost) vymyslela změnit
a věnovat hlavní pomník sovětským osvoboditelům. Místnímu kameníku panu Krpálkovi bylo nařízeno, aby původní desku se jmény
padlých odstranil a nahradil tou současnou. Původní vojenskou helmu osekal tak, aby se co nejvíc podobala sovětské. Nevídané. Úprava
parku tak byla hotova a mohlo se slavit. Ženy připravily občerstvení,
hrála muzika, malé děti se vozily na malém kolotoči, který byl k této
příležitosti přivezený, větší předvedly kulturní vložku a nikomu ta
nelogická úprava asi tehdy nepřišla nepatřičná.
Měla jsem za to, že k 100. výročí ukončení 1. světové války bude
deska na památníku vyměněna. Vždyť od změny politických poměrů už uplynulo skoro třicet let. Návrh na změnu jsem podala víc jak
před rokem. Nebylo by moudré (a navíc velmi drahé) znovu vytesávat jména těch, jejichž představitelé válku rozpoutali. Památník by
měl být věnován všem obětem 1. světové války a k tomu stačí jen
vyměnit desku s nevhodným textem. Je to takový problém? Pomník
sovětských osvoboditelů máme přece na důstojném místě na náměstí
a pevně doufám, že tam i zůstane.
Anna Tuhá
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci září 2018
Emil Jurašík, Anna Zápalková, Marie Santariusová,
Vítězslava Paulisová, Míroslav Tichý, Ing. Roman Václavík,
Václav Svoboda, Jaroslav Tesár, Anežka Olejniczaková, Josef
Psota, Jaroslav Palůch, Jana László, Naděžda Grobařová, Jan
Šulek, Slávka Michnová, Lenka Šupáková, Ing. Vlastimil
Sedláček, Božena Nekudová, Zdeňka Orlíková, Marie
Bohačíková, Karel Blažek, Helena Tomíčková, Marie
Dekyšová, Anežka Krkošková, Veronika Tarabiková,
Věra Eftimiadisová, Ilona Šebelová, Marie Bohačíková,
Helena Kyselá, Rudolf Palica
Jubilantům v měsíci říjnu 2018
Jiří Švagera, Dagmar Adámková, Milada Vyhlídalová, Emília
Petreková, Bohumil Vopelka, Evprepia Koparanidisová,
Helena Pavelková, Miroslav Hradil, Jaromír Černik,
Ladislav Szitai, Zuzana Antonová, Vladimír Mazura,
Marie Gavendová, Bohumila Křečková, Marie Bohačíková,
Miroslav Macek, Jaroslav Paciorek, Katarína Kaštovská,
Marie Pícová, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Jaroslav
Polách, Ladislav Lovas, Josef Čubák, Jaroslav Koudelka,
Veronika Šinalová, Anna Hluštíková, Jiřina Vrbová, Štefanie
Bilková, Marie Paštinská, Miroslav Pelka, Bohumír Gřunděl,
Pavlína Fialová

Placená reklama

PALÍ�RNA A MOŠ� TA� RNA HUŠER,

B. ŠMETANY 4,

ME� ŠTO ALBRECHTÍCE

MOŠT REPUBLIKY
U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ
VYHLÁŠENÍ REPUBLIKY
NABÍZÍME LIMITOVANOU
SÉRII MOŠTU

JABLKO A HROZEN

OTEVŘENO:
Pondělí - Pátek
8:30 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin
Sobota
8:00 – 12:00 hodin

554 652 715 PEVNÁ LINKA
604 553 471 PETR HUSER
773 992 405 JANA CÁGOVÁ
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FK Město Albrechtice, z.s.

V srpnu začala nová fotbalová sezona 2018/2019. Náš FK vstoupil do této sezony v okrese se starší přípravkou, hrající okresní
přebor. Těmto nejmladším se trenérsky věnuje Jarda Peterka.
Mladší a starší žáci hrají krajskou soutěž a v úvodu se o ně staral
p. Michal Moravec. Bohužel u této kategorie hráčů se nám nedařilo nalákat nové trenéry, nicméně tato situace je již minulostí, a to
díky novým trenérům p. Wendovi a p. Holoušovi.
Našim mužům se do této nové sezony podařilo udržet krajskou
1.B třídu, a trenérsky vede mužstvo Janis Busios.
V úvodu podzimní části sezony jsou hráči starší přípravky prozatím na 5. místě s 3 body se skórem branek 17:21, mladší žáci
a starší žáci na 11. místě, prozatím bez bodu. Muži prozatím obsazují 11. příčku s 5 body a skórem 4:22.
Věříme, že se všechny věkové kategorie našich fotbalistů zlepší
a vybojují mnohem lepší výsledky, než doposud. Velké poděkování patří našim fanouškům a hlavně městu Město Albrechtice
za poskytnutí veřejné finanční podpory.
Fotbalový klub Město Albrechtice ve spolupráci s městem Město Albrechtice uspořádal v sobotu 1. září 2018 sportovně-spole-

čenskou akci „Ukončení prázdnin“. V rámci akce se uskutečnila
mistrovská utkání žákovských družstev fotbalového klubu. Malé
děti si mohly na multifunkčním hřišti zasoutěžit v různých hrách,
které si pro ně připravili pracovníci mateřské školy. Při skákání
v pytlích, sestřelování pyramidy z plechovek nebo slalomovém
běhu s pingpongovým míčkem se skvěle bavilo každé hravé dítě.
Policie ČR z obvodních oddělení Město Albrechtice a Vrbno pod
Pradědem předvedla návštěvníkům svá služební vozidla a také
terénní čtyřkolku. Albrechtičtí hasiči připravili pro děti dvě malé
proudnice, aby proudem vody srážely dopravní kužely. Dále pomocí pěnotvorného zařízení hasiči vyrobili pro děti z tekutého
mýdla voňavou pěnu. Na ploše u divácké tribuny se mohli zájemci povozit na hřbetu tří koní. Vrcholem akce bylo přátelské fotbalové utkání bývalých hráčů TJ Tatran Hynčice vs SIGI TEAM.
SIGI TEAM je sestava známých fotbalových legend – Horst Siegel,
Jiří Bobok, Ladislav Vízek, Karol Dobiáš, Zdeněk Pospěch, Martin Lukeš, Miroslav Matušovič, Ondřej Kušnír, hokejista Jaroslav
Bednář, herec, zpěvák a skladatel Sagvan Tofi. Televizní moderátor Rey Koranteng se ujal komentování zápasu. Utkání, které
slavnostním odkopem zahájil hlavní sponzor pan Jan Bacho, bylo
vedené v exhibičním duchu. Předvedenou hrou si hosté naprosto
zaslouženě vybojovali vítězství 4:7.
Organizátoři předali výtěžek z dobrovolného vstupného
ve výši téměř 23 tisíc korun na stavbu speciálního tandemového
jízdního kola pro Romana z Opavice, který trpí autismem.
Děkujeme všem návštěvníkům a hráčům za skvělou atmosféru, sponzorům: městu Město Albrechtice, LIPTEX trading,s.r.o.,
IVT Tepelná čerpadla a generálnímu sponzoru Strojírna Jan Bacho za podporu.
Dále velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se obrovskou měrou podíleli na zajištění organizace celé akce.
Miroslav Olejniczak, sekretář FK

— 12 —

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
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Přehled sociálních služeb
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku poskytovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež od 6 do 20 let.
Otevírací doba:
Středa: 12:45-17:45 Čtvrtek: 12:45-17:45 Pátek: 15:00-19:00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, tel.: 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/
obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
Sociální asistence - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Poradenství a podpora rodiny v oblasti bydlení, výchovy a vzdělávání dětí, finančního hospodaření, komunikace s úřady aj.
Služba je poskytována od pondělí do pátku 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

Kontakty na pracovníky městského úřadu
Sekretariát
- Bohumíra Druláková - tel.: 554 637 391

Referent ochrana životního prostředí, odpady,
majetkoprávní
- Iveta Adámková - tel.: 554 637 399

Vedoucí odboru finančního a plánovacího
- Alena Bodnárová - tel.: 554 637 395

Odbor správní- vedoucí odboru
- Bc. Jiří Boháček - tel.: 554 637 361

Vedoucí odboru vnitřních věcí
- Jan Vávra - tel.: 554 637 396

Úsek sociální – referent
- Bc. Tereza Korabová - tel.: 554 637 363

Vedoucí stavebního úřadu a územního plánování
a tajemník města
- Ing. Marek Michalica - tel.: 554 637 392
Referent silniční hospodářství a doprava, ochrana
zemědělského půdního fondu, stavební úřad, rybářské lístky
- Karla Trautenbergerová - tel.: 554 637 365

Úsek matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy –
referent
- Jana Helienková - tel.: 554 637 364
- Vlasta Lednická - tel.: 554 637 364
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Informační servis
n Městský úřad 					

n Úřad práce Město Albrechtice

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

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)

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

n Zubní pohotovost Krnov
So-Ne

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

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

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
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 Úřední hodiny správce hřbitova:
Úterý 9.00 – 11.00, Čtvrtek 15.00 – 16.00
tel.: 777 788 476
n Sběrný dvůr
tel.: 777 781 195
Provozní doba

Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek:
13:00 hod – 18:00 hod
Sobota:
8:00 hod – 12:00 hod

n Pošta Město Albrechtice
Po-Pá
Sobota
tel.: 954 279 395

8.00-12.00
8.00- 10.00

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

13.00-17.00

8.00 - 12.00 informaci o pohotovostní ordinaci

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

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

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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
Uzávěrka příštího čísla 15. 11. 2018.
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