ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

4/18

Vážení spoluobčané,
většina z vás tráví čas na zasloužené dovolené, nebo jen
tak lenošíte a užíváte si krásných dnů na svých zahrádkách. Mnozí z vás, jak jsem si
všiml, budujete, opravujete své
domy a zkrášlujete své okolí
květinami. Jsem pyšný na naši
obec, je krásná, upravená. Rád
se procházím městem, a přemýšlím o tom, co dál ještě
vylepšit. Řídíme se i vašimi
nápady a návrhy, pokud nějaké
máte a podělíte se s námi.
Děkuji všem, kteří se starají nejen o své zahrádky, ale
i o okolí domu, ve kterém žijí.
Věřte, že naši pracovníci nestačí kosit všechna prostranství, která máme na starosti.
Podél silnic III. třídy provádíme kosení trávy místo Správy
silnic MSK, podél silnice I. třídy (průtah městem) provádíme práce za Ředitelství silnic
a dálnic. Spousta větších ploch
patří Státnímu pozemkovému
úřadu, které také udržujeme.
Při tom udržujeme parky,
veřejná prostranství, hřiště,
hřbitovy a plochy podél všech
místních komunikací. Bohužel
bez vašeho přičinění nejsme
schopni včas udržovat plochy
v pořádku, jak by si mnozí
představovali. Velké poděkování tady patří našim pracovníkům a pracovnicím za údržbu veřejné zeleně a péči o květinové záhony. Každý z vás,

kdo v těchto vedrech pracoval
s křovinořezem, nebo se věnoval práci na zahradě, mi potvrdí, že jim není co závidět.
Ani v době prázdnin nezahálíme. Během července jsme
dokončili výstavbu parkoviště
u ZUŠ na Tyršově ulici. Na celkových nákladech ve výši 1,2mil.
Kč se bude 50% podílet Moravskoslezský kraj. Dále byla
dokončena první etapa rekonstrukce hřbitovní zdi, která
byla dotačně podpořena částkou 700tis. Kč Ministerstvem
zemědělství ČR z programu
Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků. Během
srpna se rozběhne kompletní
rekonstrukce ulice Petra Bezruče, které předcházela oprava
dešťové kanalizace a také oprava všech nefunkčních uzávěrů
vody. Dále zde proběhl výřez
všech přerostlých a nevzhledných dřevin, které budou
po dokončení stavby nahrazeny novou výsadbou. Součástí této zakázky je kompletní
rekonstrukce
komunikace,
všech vjezdů a také chodníku. Tímto bych chtěl požádat
všechny o shovívavost v době
výstavby, kdy bude komplikovaný a špatný přístup k vašim
nemovitostem a samozřejmě
také zvýšená prašnost a pohyb
stavebních strojů.
Dále bude v podzimních
měsících probíhat výstavba chybějící části chodníku

na Nemocniční ulici a také
proběhne rekonstrukce chodníku na Opavické ulici před

odpad, celkem jich dostaneme
400ks. V první vlně budou nahrazeny poškozené a rozbité.

historickou
budovou
ZŠ
a součástí této stavby bude
i přemístění a úprava autobusových zastávek v obou směrech.
V červenci byl zveřejněn
seznam úspěšných žadatelů
o dotace z Operační programu
životního prostředí, kde jsme
uspěli se dvěma projekty. První v celkové výši 1,5mil Kč je
zaměřen na dovybavení sběrného dvora nákupen nového
moderního lisu a lisovacích
kontejnerů. Druhá dotace
ve stejném finančním objemu je zaměřena na separaci
odpadů. Účelem tohoto projektu bude obměna všech
míst na tříděný odpad. Stanoviště, kde stojí v současné
době více kontejnerů, budou
vybavena novými velkoobjemovými kontejnery. Například tam, kde jsou nyní 3
kontejnery na plasty o objemu 1100 l, bude jeden o objemu 3200 l a to stejné se bude
týkat i papíru a skla.
Pro občany budou k dispozici další nádoby na bio-

Dále bude následovat přidělení
všem, kteří nádoby zatím nemají a projeví zájem o zapojení
se do této služby. O systému
dalšího přerozdělení budu informovat v příštím čísle, musíme to připravit tak, aby to
bylo spravedlivé a nedocházelo
ke zbytečnému osočování.
Pomalu nám končí volební
období 2014 – 2018 a čekají nás
komunální volby, které se konají ve dnech 5. - 6. 10. 2018.
Ve volbách v roce 2014 kandidoval rekordní počet kandidátů do zastupitelstva města
(231) na jedenácti kandidátních listinách. V letošních volbách budeme vybírat celkem
15 zastupitelů, kteří kandidují
za 9 různých politických stran,
hnutí nebo jako nezávislí kandidáti.
Závěrem bych Vám všem
chtěl popřát mnoho úspěchů,
šťastnou ruku u volebních
uren a novému zastupitelstvu
hlavně klidné a úspěšné volební období 2018 až 2022.

Luděk Volek,
starosta města

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20. 06. 2018)
18/35/640 schválilo
program jednání 35. ZM.
18/35/641 schválilo
návrh Ing. Košuliče, vysázení aleje na ulici za Zemědělskou školou p.č. 2137 – 540 m ovocnými stromy menšího
vzrůstu.
18/35/642 schválilo
poskytnutí dotace na rok 2018 Římskokatolické farnosti Město Albrechtice, IČ 476 56 247, se sídlem Nám. ČSA
3, 793 95 Město Albrechtice, ve výši 41.052 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy		
18/35/643/1 schválilo
o poskytnutí dotace pro Help-in, o.p.s., IČ 25900757, se
sídlem U Rybníka 1568/4, Bruntál, 792 01 Bruntál, ve výši
180 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/2 schválilo
poskytnutí dotace pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., IČ 00844641, se sídlem I. P. Pavlova
552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, celkem
ve výši 30 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/3 schválilo
poskytnutí dotace Slezské diakonii, IČ 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 Český Těšín –
na sociální službu – Sociální asistence a to ve výši 80 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/4 schválilo
poskytnutí dotace Slezské diakonii, IČ 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 Český Těšín –
na sociální službu – Raná péče a to ve výši 12 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/5 schválilo
poskytnutí dotace Slezské diakonii, IČ 65468562, se sídlem
Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 Český Těšín – na sociální službu – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a to
ve výši 120 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/6 schválilo
poskytnutí dotace Charitě Krnov, IČ 48806510, se sídlem
Hlubčická 297/3, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov,
celkem ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/7 schválilo
poskytnutí dotace Harmonii, p.o., IČ 00846384, se sídlem Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, celkem
ve výši 11 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/8 schválilo
poskytnutí dotace Eurotopii Opava, o.p.s., IČ 25852345, se
sídlem Zacpalova 379/27, Opava -Předměstí, 746 01 Opava, celkem ve výši 11 000 Kč a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy.

18/35/643/9 schválilo
poskytnutí dotace Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha – na sociální službu – Azylový dům a to
ve výši 4 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/10 schválilo
poskytnutí dotace Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha – na sociální službu – Noclehárna a to
ve výši 3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/643/11 schválilo
poskytnutí dotace Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha – na sociální službu – Denní centrum
a to ve výši 4 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/35/644 schválilo
SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Město Albrechtice, IČ: 65471199, Jiráskova 403/4, 793 95 Město Albrechtice, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
18 889 Kč z platebního výměru č. j. 3766/2018.
18/35/645 schválilo
závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, včetně vyúčtování vztahů
ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových organizací zřízených městem a souhlasilo s celoročním hospodařením bez
výhrad.
18/35/646 schválilo
Účetní závěrku města Město Albrechtice za rok 2017.
18/35/647 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku
2018 - rozpočtové opatření č. 4/2018 dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění se zvýšením rozpočtu v oblasti
příjmů o 11 828 827 Kč a výdajů zvýšení o 13 764 442 Kč
a zvýšení financování o 1 935 615 Kč.
18/35/648 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2018
Plán hospodářské činnosti:
Celkem náklady:
Plán hospodářské činnosti:
Celkem výnosy:
Ztráta:
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náklady
zvýšení o
výnosy
zvýšení o

16 492 130,00
607 799,00
17 099 929,00
12 037 708,00
56 184,00
12 093 892,00
5 006 037,00

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20. 06. 2018)
18/35/649 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu
z provedené inventarizace majetku města za rok 2017, a to
ve výši 580 238,56 Kč dle přílohy, která je nedílnou součásti
zápisu.
18/35/650 pověřilo
starostu města do příštího zasedání zastupitelstva města
seznámit zastupitelstvo s realizací, rozpracovanosti a plánem investičních akcí včetně odpovědných osob a zároveň
seznam zveřejnit na stránkách města.
18/35/651 schválilo
záměr nabytí majetku bezúplatným převodem - hřbitova v Linhartovech, včetně budovy márnice a hřbitovní zdi
na pozemku parc.č. 140, 141 v k.ú. Linhartovy.
18/35/652 schválilo
revokaci usnesení 17/31/593 a usnesení 17/31/594.

18/35/662 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2159/5 část- zahrada, výměra cca 139 m2, p.č. 2159/6 část- zahrada, výměra cca
41 m2, p.č. 521/2, zahrada, výměra 1 795 m2 a p.č. st. 163
část, zastavěná plocha a nádvoří, výměra cca 911 m2, se stavbou Hynčice č.p. 159, k.ú. Hynčice u Krnova.
18/35/663 schválilo
záměr prodeje pozemku 471/4 část, ostatní plocha, zeleň,
výměra cca 130 m2, k.ú. Město Albrechtice.
18/35/664 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. st.20, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 718 m2, p.č. st. 21, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 172 m2, p.č. 1152/50, ostatní plocha, výměra 136
m2, p.č. 1152/51, ostatní plocha, výměra 170 m2, p.č. 1152/87,
ostatní plocha, výměra 31 m2, p.č. 501, zahrada, výměra 262
m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic, za cenu 150 Kč/m2.
18/35/665 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 69, zahrada, výměra 123 m2,
k.ú. Piskořov.

18/35/653 schválilo
revokaci usnesení 17/31/596.
18/35/654 schválilo
revokaci usnesení 17/31/587 z 31. ZM z 22. 11. 2018.
18/35/655 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1751/9 část o výměře cca
1000 – 1500 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
18/35/656 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1527/2, zahrada, výměra
131 m2, k.ú. Město Albrechtice.
18/35/657 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 669/18, TTP, výměra
160 m2, k.ú. Valštejn.
18/35/658 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.162, ostatní plocha, ostatní
komunikace, výměra 4 091 m2, k.ú. Piskořov.
18/35/659 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 88, část ostatní plocha, výměra 42 m2, k.ú. Linhartovy.
18/35/660 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 690/8, orná půda, výměra 67
m2 a pozemku p.č. 690/4 zahrada, výměra 95 m2, k.ú. Město
Albrechtice.
18/35/661 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 556/1, zahrada, výměra 1470
2
m , k.ú. Hynčice u Krnova, za cenu 150 Kč/m2.

18/35/666 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 153, zahrada, výměra
617 m2, k.ú. Opavice.
18/35/667 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1450 zahrada, výměra
197 m2 , k.ú. Město Albrechtice.
18/35/668 schválilo
prodej pozemku p.č. 2241/6 o výměře 78 m2 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 2241/7, ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 62 m2, oddělených GP č. 663-13/2018
z pozemku 2241/1, k.ú. Hynčice u Krnova, za celkovou
cenu 6.900,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
18/35/669 schválilo
prodej pozemku p.č. 2241/1 o výměře 230 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, odděleného GP č. 663-13/2018
z pozemku 2241/1, k.ú. Hynčice u Krnova, za celkovou cenu
9.600,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
18/35/670 schválilo
prodej pozemku p.č. 596, zahrada o výměře 605 m2, k.ú.
Hynčice u Krnova, za celkovou cenu 37.208,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
18/35/671 schválilo
prodej pozemku p.č. 1150/9, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 44 m2, k.ú. Město Albrechtice, za celkovou cenu
1.760,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20. 06. 2018)
18/35/672 schválilo
prodej pozemku p.č. 914 TTP, o výměře 570 m2, a pozemku p.č. 909, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 568
m2, k.ú. Město Albrechtice, za celkovou cenu 55 684,00 Kč
včetně vynaložených nákladů.
18/35/673 schválilo
prodej pozemku p.č. 1102/3, o výměře 19 m2, ostatní plocha, jiná plocha, odděleného GP č. 1311-31/2018 z pozemku
1102/1, k.ú. Město Albrechtice u Krnova, za celkovou cenu
5.260,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
18/35/674 schválilo
záměru odkoupení pozemku p.č. 294 části, TTP, k.ú.
Ztracená Voda.

18/35/676 schválilo
Smlouvu O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ č. BR/44/i/2018/TSÚ/HH uzavřenou mezi budoucím
dárcem Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, a budoucím obdarovaným
Město Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ 00296228.
18/35/677 schválilo
Smlouvu O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ č. BR/45/h/2018/TSÚ/HH, uzavřenou mezi budoucím dárcem Město Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228, a budoucím
obdarovaným Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.

18/35/675 schválilo
záměru odkoupení pozemku p.č. 535/3, zahrada, o výměře 73 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.

Martin Špalek,
místostarosta

Den dětí
V sobotu 2. června 2018 jsme opět po roce mohli s dětmi oslavit jejich svátek. Park Bedřicha Smetany byl po celé odpoledne
až do večera plný dětí i dospělých návštěvníků nejen z Města
Albrechtic. Na začátku kulturního programu tradičně vystoupili žáci z místní mateřské a základní umělecké školy. V 15 hodin
na pódiu vystoupila skupina VERONA se zpěvačkou a finalistkou soutěže Superstar z roku 2013 Veronikou Stýblovou. VERONA byla na poslední chvíli objednána za Jakuba Děkana, který
z rodinných důvodů během týdne odvolal své vystoupení. Poté
pódium patřilo žákům základní školy, kteří opět předvedli, že se
mohou rovnat profesionálním kolegům. Celý dětský den moderovala paní učitelka Veronika Glötzerová, která také vystupovala
se školním pěveckým sborem. Poslední vystoupení patřilo mladé kapele BRIXTN, která roztančila a rozezpívala taneční parket. Ozvučení
měl na starosti tým pana Martina Hradečného z Krnova. Pro děti byly připravené soutěže
a malé občerstvení. Každý, kdo absolvoval soutěže, byl zařazen do losování o ceny. Hlavní cenou byla koloběžka. Soutěžící, kteří nevyhráli,
dostali jako cenu útěchy nafouknuté balónky
ve tvaru různých zvířátek. Dále se děti mohly
zdarma povozit na kolotočích, na koních i v kočáře. Kdo měl odvahu, tak si vyzkoušel pohyb
uprostřed nafouknuté koule, která plavala v bazénu (tzv. aquazorbing). Dlouhá řada se tvořila
u stánku, kde si děti mohly nechat na obličej
namalovat různé motivy, ať už zvířátka, květiny nebo něco jiného. Místní jednotka sboru
dobrovolných hasičů předvedla požární techniku a děti si mohly zadovádět v mýdlové pěně
nebo stříkat vodu z hadice. V parku si mohli
návštěvníci zakoupit občerstvení a zboží v prodejních stáncích. Po dlouhé době byl park B.
Smetany naplněn a mohlo v něm být přes pět
set návštěvníků.

Za úspěšný dětský den, patří poděkování také sponzorům,
a to: Taylor stavební s.r.o., Christos Liolios, Valštejnská lesní, LDF
Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělský podnik Město Albrechtice, Arbox – Nature s.r.o., Kofola Music Club a Město Město Albrechtice.
Dále bych chtěl poděkovat všem ostatním, kteří se podíleli
na organizaci, přípravě, průběhu a ukončení Dne dětí. A úplně
na závěr děkuji tomu, kdo zajistil příznivé počasí, které panovalo
po celé odpoledne a podvečer. Půlhodinu po skončení dětského
dne začalo vydatně pršet.
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Martin Špalek,
místostarosta

Město běží na věže
Rok se sešel s rokem a v sobotu 30. června 2018 proběhl již 4.
ročník závodu „Město běží na věže“. Dopoledne patřila rozhledna
na Hraničním vrchu v Městě Albrechticích závodníkům, kteří se
ji pokoušeli zdolat v co nejkratším čase. Vyběhnout 149 schodů
a ve výšce 25 metrů přeběhnout přes lávku na druhou věž, kde je
cíl, vypadá jako snadný úkol. Kdo to už ale běžel, tak ví, jak hodně ztuhnou nohy po vyběhnutí posledních schodů a přeběhnout
lávku jde už hodně ztěžka.
Přesto se najdou sportovci, kteří přijdou překonat nejen sami
sebe, ale taky porazit ostatní. Velikým překvapením pro všechny byla účast pana Jana Chovanioka, který ve svých 86 letech byl
velikým konkurentem v kategorii mužů nad 61 a více let, kde obsadil 3. místo a na druhé mu chyběla necelá vteřina. Všichni přítomní jeho výkon, který si zaslouží absolutorium, ocenili dlouhým potleskem ve stoje. Za mimořádný výkon, kterým se prezentoval, mu byla udělena zvláštní cena společně s tričkem pro vítěze,
protože pro nás všechny je ABSOLUTNÍ VÍTĚZ. Nejmladším závodníkům bylo 6 let a běželi v doprovodu rodičů. Závod tradičně
probíhal od 9 hodin a letos se ho zúčastnilo 31 startujících.
Opět byly připraveny věkové kategorie zvlášť pro ženy a pro
muže. Počasí k závodění bylo optimální, ale nahoře na věžích
hodně foukal studený vítr. Přesný čas nám měřila digitální časomíra s fotobuňkou umístěnou na startu i v cíli, kterou jsme
si znovu pronajali od Sboru dobrovolných hasičů z Vraclávku. Před začátkem závodu jsme byli v očekávání, zda bude
překonaný absolutní čas v běhu na věže, který v loňském roce

zaznamenali Zuzka Vrbová (34,08 sekund) a Daniel Veleba
(29,45 sekund). Oba dva byli na startu přítomni i letos a opět si odnesli Putovní pohár. Zuzka Vrbová nedala žádné ženě šanci a časem
32,71 sekund vytvořila nový rekord a po čtvrté v řadě bude její
jméno a čas uveden na Putovním poháru. V mužské kategorii
Daniel Veleba jen těsně nepřekonal svůj loňský nejrychlejší čas,
ale i letošních 29,83 sekund patří k vynikajícímu času. Vítězové
jednotlivých kategorií získali pohár ve tvaru rozhledny, diplom
a zářivé triko s emblémem rozhledny. Všichni ostatní závodníci
obdrželi diplomy a účastnické listy.
Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení s malým
dárečkem. O hudební doprovod se postaral pan Zdeněk Břicháček, který také závodil. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se podíleli na zajištění a zdárném průběhu této akce a také sponzorům.
Sponzoři: Město Město Albrechtice, Reking a AUTOZAM Baláš s.r.o.
Všem závodníkům od nejmladších až po ty nejstarší patří
veliké poděkování za bojovnost a odvahu, kterou se na věžích
prezentovali, protože ne každý vystoupá na naši rozhlednu,
natož vyběhne. Poděkování patří také divákům a fanouškům,
kteří závodníkům vytvořili skvělou kulisu.
Již nyní se můžeme těšit na další ročník závodu „Město běží
na věže“.

Výsledky a dosažené časy jednotlivých kategorií:

muži do 40 let
1. Jaroslav Peterka - 00.44,43

dívky do 15 let
1. Zuzana Vrbová - 00.32,71
2. Nikola Petrošová - 00.42,48
3. Ema Trautenbergerová - 00.45,15

ženy do 50 let
neobsazená kategorie
muži do 50 let
1. Karel Handlíř ml. - 00.33,98
2. Martin Špalek - 00.38,95
3. Stanislav Kučera - 00.39,04

chlapci do 15 let
1. Jakub Loskot - 00.45,94
2. Samuel Halasz - 01.35,72
ženy do 30 let
1. Johana Handlířová - 00.36,49
2. Františka Hudeczová - 00.39,89

ženy do 60 let
1. Hana Břicháčková - 01.23,78
muži do 60 let
1. Rudolf Jarkulisch - 00.33,16
2. Zdeněk Hlaváček - 00.45,69

muži do 30 let
1. Daniel Veleba - 00.29,83
2. Viktor Vranka - 00.31,01
3. Michal Hajda - 00.38,44

ženy 61 let a více
1. Simona Žáková - 01.20,28

ženy do 40 let
1. Hana Bednarčíková - 00.35,62
2. Lenka Halaszová - 00.38,40
3. Alexandra Frančáková - 01.01,38

muži 61 let a více
1. Karel Handlíř st. - 01.02,27
2. Jan Handlíř - 01.25,25
3. Jan Chovaniok - 01.26,04
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Martin Špalek,
místostarosta

INFORMACE Z MĚSTA

Příprava cyklostezky Město Albrechtice – Třemešná
Dovolte mi, vážení občané, abych vás
informoval o dalších krocích v přípravě
vybudování tolik očekávané cyklostezky
kolem silnice I/57 ve směru na Třemešnou. Po dlouhých jednáních a debatách
na zastupitelstvu města byla schválena
trasa, která bude začínat před sběrným
dvorem a povede za sběrný dvůr směrem

za Rudíkovský rybník a dále do Rudíkov.
Vybudování cyklostezky a přípravě projektové dokumentace předchází složitá
jednání s dotčenými majiteli příslušných
pozemků, životním prostředím, Ředitelstvím silnic a dálnic ČRa získání souhlasů se stavbou. Cyklostezka by měla být
po celé trase s asfaltovým povrchem. S ta-

kovým řešením však nesouhlasí odbor
územního plánování v Krnově, protože
za rybníkem bude cyklostezka protínat
biokoridor a v těchto místech nesmí být
povrch z asfaltu. Své problémy řeší také
sousední obec Třemešná. Věřím však, že
se vše podaří vyřídit co nejdříve a nic nebude bránit vybudování této cyklostezky.

Výstavba chodníku v Hynčicích
Co se týče výstavby tolik
potřebného chodníku v Hynčicích, nastal velký problém.
Máme pro územní rozhodnutí hotovou veškerou
projektovou dokumentaci.
V minulém roce všichni majitelé, kterých se výstavba
chodníku týká, souhlasili
a podepsali smlouvu. Požádali jsme o územní rozhodnutí, ale v té době odstoupila
jedna majitelka od podepsané smlouvy ohledně výstavby

chodníku na jejím pozemku.
Ten následně převedla majitelům sousedních pozemků,
kteří se stavbou chodníku
na jejich pozemku nesouhlasí. Vedení města se snaží více jak čtvrt roku jednat
s těmito majiteli o důležitosti
chodníku v Hynčicích. Kvůli jejich odmítavému postoji
zatím zahájení stavby stojí.
Jedná se o část v blízkosti kostela se hřbitovem. Nastává ale
problém s dešťovou kanaliza-

cí, která má vést po celé trase
pod chodníkem. Přerušením
chodníku by se musela dešťová
kanalizace vyvést pod silnicí
a dále do řeky Opavice. To
znamená přepracování projektu, souhlasy dotčených
institucí a další běh na dlouhou trať. Naštěstí po jednání
dotčení majitelé souhlasí, aby
pod jejich pozemkem vedla
dešťová kanalizace, ale nesouhlasí s výstavbou chodníku. Proto se musí přepraco-

vat projekt a rozdělit na dva
chodníky. Na projektovou
dokumentaci se vynaložily nemalé peníze a budou se
muset vynaložit další. Proto
prosím občany Hynčic o shovívavost a nesouhlasící majitele pozemku žádám o změnu
stanoviska ve prospěch bezpečnosti občanů.
Martin Špalek,
místostarosta

Nejen divákům kabelové televize.
Od měsíce dubna bylo v našich končinách dokončeno spouštění všech vysílačů,
které šíří signál DVB-T2 HEVC na přechodových sítích č. 11, 12 a 13. Je samozřejmé, že jsme toto vysílání operativně
zařadili do programové nabídky naší kabelovky. Programy vysílané v této nové
normě jsou na zbrusu nových televizorech
nebo set-top-boxech identifikovány u názvu programu ještě znaky T2 (např. Nova
T2, ČT1 HD T2, Kino Svět T2…). Velmi
důležité je oficiální vyjádření zástupců
našich největších komerčních stanic, bezplatné šíření jejich programů bude pouze
v nižším rozlišení SD! Zákonnou povinnost vysílat v rozlišení FULL HD má pouze Česká televize. Komerční stanice budou
programy v rozlišení FULL HD vždy šířit
za peníze. V zákulisí se hovoří o brzkém
nasazení technologiích šifrování pozemního vysílání tak, jak je to běžné u satelitních operátorů. Uvidíme, zda se tato
myšlenka zrealizuje v praxi. V této chvíli
není jasný přesný časový harmonogram
přechodu vysílání ze standartu DVB-T
na DVB-T2 HEVC, poněvadž technický
plán přechodu má nyní zhruba několik
měsíců zpoždění. Důležité je, že téměř
jeden rok platí novela zákona o elektro-

nických komunikacích, která stanovuje
technické parametry nového vysílání. Stále se však setkáváme u našich zákazníků
s tím, že některé obchody s elektronikou
(netýká se Města Albrechtic) jim prodaly
starší modely televizorů bez podpory kodeku HEVC!!! Přitom prodavači v těchto
obchodech dobře vědí, že tyto modely televizorů od roku 2021 (po zrušení vysílání
ve staré normě DVB-T) pozemní digitální signál HEVC nezobrazí. Faktem je, že
naše kabelovka bude vysílat i po tomto
datu část programové skladby i ve „staré“
normě. Televizní programy šířené v nové
normě HEVC najdete v naší programové
nabídce již dnes.
V dubnu tohoto roku jsme do našeho
rozvodu nově zařadili technologii, která
zvýší přenosovou kapacitu dat internetu
pomocí technologie koaxiálních kabelů,
což se týká drtivé většiny našich zákazníků. Tato změna se netýká míst, kde máme
vybudovanou svou optickou síť (bytovky
na ulicích Nádražní, Lázeňská, Osoblažská…). Nyní se vyhodnocuje zatížení
a stabilita dalších námi používaných zařízení, poněvadž se od té doby zvýšil přenos
dat v našem rozvodu. Je to dáno také tím,
že se neustále zvyšuje počet domácností,
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kterým poskytujeme internet. Stáváme se
tak na poměry Města Albrechtic velkým
poskytovatelem internetového připojení.
Před dvěma roky se v naší republice naplno rozběhly přípravy na digitalizaci téměř
všech domácností v souladu s nařízením
EU. Počítalo se s tím, že technologie poskytovatelů umožní dostat do domácností
minimální rychlost 30 Mbps. Byly připraveny i finance z evropských fondů na vybudování potřebné infrastruktury v řídce
obydlených oblastech (jako jsou naše místní části města) ve výši 14 miliard korun.
Podmínky k získání dotace byly ovšem
nastaveny tak, že se v první vlně přihlásily
pouze tři firmy. Nyní se připravuje druhé
kolo dotací, které snad dopadne mnohem
lépe. Nákupem nového zařízení máme
s předstihem technickou rezervu k plnění tohoto nařízení EU. Nyní poskytujeme domácnostem rychlosti stahování až
16 Mbps po koaxiálních kabelech
za 350 Kč měsíčně a 20 Mbps na optických
kabelech za 330 Kč měsíčně. Instalace
služby poskytování internetu do domácností je bezplatná.
Bc. Vladislav Hlaváček

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pamelin úspěch v Praze
Koncem května reprezentovala Pamela Pettinaroli naši školu
v celostátním kole Dějepisné olympiády na téma “To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938”. Týdenní pobyt
v Praze si užívala spolu s třiatřiceti soutěžícími. Čekal na ně zajímavý program od zahájení na Pražském hradě a jeho prohlídky, přes
návštěvu Studijního a dokumentačního centra Norbertov, po celodenní výlet do Lán a besedy s historiky až po procházku starou
Prahou a prohlídku Obecního domu. Úkolem soutěžících byla obhajoba seminární práce před komisí a vyplnění závěrečného testu.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v Grégrově sále Obecního domu. Pamela získala skvělé páté místo - zaslouženou odměnu
za náročnou a pečlivou přípravu. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy i Moravskoslezského kraje.
Foto A. Jurčíková, text T. Kurečková

Deváťáci závěrem
Po absolvování přijímacích zkoušek na střední školy se veškerá snaha a energie deváťáků začne upínat k dokončení ročenky
a přípravě závěrečného programu. Těší se na něj všichni. Spolužáci, učitelé, rodiče, kamarádi i samotní aktéři podívané. Několikatýdenní úsilí třídy 9. A a 9. B vyvrcholilo ve středu 27. června.
Obě devítky nacvičily show plné zábavy a emocí. Nejprve s lehkou dávkou nervozity předstoupily před diváky Klára Kučerová
a Anne-Marie Buriánová. Jako moderátorky uvedly pořad „Hvězdy září v 9. A“. Potom se už na place střídali sportovci, zpěvačky,
kytaristky, komici i pejsci. Nechybělo ani oblíbené parodování
učitelů. 9. B se musela hned v úvodu svého programu vyrovnat
s drobnou komplikací. Na poslední chvíli odmítl účast na jejich
vystoupení Justin Bieber, a proto se diváci museli spokojit s celebritami z 9. B. Toho ovšem nemuseli vůbec litovat. Béčko se
do toho opřelo ve velkém stylu. Dokázali všem, že po vzoru Veroniky Glötzerové, třídní učitelky, jsou vynikajícími tanečníky,
hudebníky i baviči. Paní učitelka se taky rozloučila s vycházejícími členkami školního pěveckého sboru. A pak už tekly slzy proudem. Žáci dojemně děkovali vyučujícím, správním zaměstnancům, spolužákům i rodičům. Konečně zde byl prostor pro upřímná slova i objetí. Jen málokdo dokázal skrýt své emoce. Vždyť to

taky byly jedny z posledních okamžiků dvaačtyřiceti žáků na naší
škole. Není ovšem důvod ke smutku. Deváťáci vstupují do nové
etapy svého života. My všichni jim přejeme jen to dobré a těšíme
se na další společná setkání.
Foto R. Hajná, text N. A. Čtvrtníčková

Zlatý list – národní kolo
Dne 18. června odjel tým
Albrechtických Hyfen ve složení Nela Grigoriadisová, Klára
Gebauerová, Julie Kropáčová,
Kamila Chmelařová, Martina
Floriánová a Lenka Křištofová do národního kola soutěže
Zlatý list. Letošním soutěžním
tématem byly uši, nejspíš podle
místa konání, a to Štramberku. První den se měla všechna
družstva starších i mladších
žáků během 40 sekund představit. Poté se soutěžící zapsali
na různé exkurze s odborníky
dle svého uvážení. Následující
den jsme se vydaly na Štramberskou Trúbu, kde jsme ochutnaly tamní specialitu – plněné
štramberské uši a pokochaly se
krajinou. Po obědě nás čekala
Vojtova dobrodružná exkurze,
popř. přednáška o obojživelní—7—

cích. Ve středu jsme po dopolední exkurzi
vyrazily na koupaliště a večer obhajovaly
naši práci pro přírodu. Zmínily jsme například sázení stromků, projekt fairtrade
nebo výrobu krmítek z recyklovatelných
materiálů. Porota nás však nešetřila. Čtvrteční den byl posledním dnem, kdy jsme
měly šanci připravit se na soutěžní stezku.
Této příležitosti jsme využily a celý den
jsme věnovaly přípravě. Večer jsme si recitací básní vybojovaly pořadí, ve kterém
nastoupíme na stezku. Bylo to tady. Nastal den D. V brzkých ranních hodinách
se vydaly první týmy na trasu dlouhou
asi 4 kilometry. Po necelých čtyřech hodinách bylo dobojováno. Umístily jsme se na
13. místě. Získaly jsme spoustu zajímavých zkušeností, celý pobyt jsme si užily
a unavené, ale spokojené jsme se vrátily
domů.
Foto Miroslava Tupá, text Kamila
Chmelařová a Martina Floriánová

ZáChRana VÝZnaMné albReChtICké paMátkY
Dne 28. září 2018 v 13.30 hod. se uskuteční slavnostní společensko - kulturní pietní akt u pohřební kaple (hrobky) v Městě
Albrechticích. Tuto významnou románskou stavbu si na návrh
architekta Juliuse Lundwalla nechala v letech 1907 – 1908 postavit významná albrechtická rodina Keilů jako pohřební kapli. Barbarské zdevastování, které proběhlo v 70. letech minulého století,
vrhlo na naše město mravní stín, s nímž se hlavně starousedlíci
těžce smiřovali. Pietní akt, který v tento den proběhne, morálně smaže alespoň částečně dluh, jenž k této pozoruhodné stavbě
a rodině Keilů jako občané všeobecně máme. 28. září 2018 bude
v místní kronice zapsán zlatým písmem. Je třeba poděkovat vedení LČR za skoro dvoumilionovou investici. Konkrétně Ing. Vítězslavu Závodnému, který celou akci nastartoval. Uznání zaslouží
i Ing. Ivan Roller, jenž se významně podílel na projektové přípravě a bude se i nadále podílet na obsahu interiéru. Ten budou
postupně tvořit tabule, které budou dokumentovat: historii rodiny Keilů, osobnost stavitele, historii města, významné představitele Albrechticka do roku 1945, fotografickou dokumentaci atd.
Rekonstrukci provedla firma Taylor. Na Městském turistickém
okruhu tak vznikne další subjekt, který výrazně přispěje ke kulturněspolečenskému významu našeho města. Na webových
stránkách www.zameklinhartovy.cz, v menu Městský turistický
okruh můžete získat další informace o smutné historii této pohřební kaple.
Ing. Karel Handlíř, foto Karel Knapp

MěstskÝ tuRIstICkÝ okRuh
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Náš turistický okruh se postupně vylepšuje a doplňuje o atraktivní prvky. Letos přibyla na trase tři vyhlídková PANORAMATA.
Na místech malebných výhledů si turista může odpočinout, dát si
svačinku a pokochat se výhledem na okolní krajinu. Stěžejním prvkem je velkoplošná panoramatická fotografie s popisem okolních
kopců a upoutávek na hlavní body MTO. Foto je doplněno povídáním o vlastivědných zajímavostech a historiinašeho městečka. Panoramata najdete na trase okruhu na státní hranici nad rybníkem
Celňák, nad Burkvízem a na okraji lesa cestou do Rudíkov. Tímto
se postupně plní zastupitelstvem schválená studie na rozvoj MTO.
Text a foto Ing. Ivan Roller
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Nacházíte se na jihozápadním svahu protáhlého dvojvrcholu Hraničního vrchu (536 m n. m.) a kóty Na hranici,
která je jen o pět metrů vyšší. Leží, stejně jako celé severní okolí Města Albrechtic, ve Zlatohorské vrchovině.
Tento geomorfologický celek se rozprostírá od okrajů Hrubého Jeseníku po Osoblahu a je členěn na dílčí kry,
které byly ve třetihorách vyzdviženy do různé výšky. V pleistocénu pokryl severní okraje Zlatohorské vrchoviny
pevninský ledovec, jehož činností vznikly zaoblené vyvýšeniny zvané oblíky. Jeho pozůstatkem jsou také
bludné balvany zavlečené ze Skandinávie. Oblast západně od Města Albrechtic je členitou hornatinou a
vyznačuje se pravoúhle uspořádanými hluboce zařezanými údolími založenými na zlomech, kdežto krajina
východně od Města Albrechtic má pahorkatinný charakter o nižší nadmořské výšce. Skupina vrcholů, které
vidíte na západním obzoru, leží již v nejsevernější části Nízkého Jeseníku (Hradní vrch, Hraničná, Poutní
hora, Karlova hora a Obecní hora). d Všechny vrcholy v okolí Města Albrechtic mají obdobnou geologickou
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stavbu, neboť je budují droby, prachovce a jílovité břidlice náležející hornobenešovskému souvrství.
Jedná se o sedimentární horniny pocházející ze spodního karbonu. Údolí dolního toku Opavice a
celý Osoblažský výběžek spadají do mírně teplé klimatické oblasti, západní část Albrechticka o vyšší
nadmořské výšce však již do chladné oblasti. d Historie: Město Albrechtice je poprvé připomínáno roku 1377 jako Albirchtisdorf v listině o dělení Opavska po smrti knížete Mikuláše II, kdy připadlo
ke Krnovskému knížectví. Roku 1492 povýšil český král Vladislav II. Albrechtice na městečko, později
(1503) získal panství věnem Jan Jiří Sup z Fulštejna. Po smrti Jiřího z Fulštejna statek vlastnila jeho
dcera Eliška Supová s manželem Janem ml. z Valdštejna. Poté Albrechtice držel jejich syn Jan Kryštof
z Valdštejna a po bitvě na Bílé hoře mu bylo albrechtické panství zkonfiskováno. Na rod Valdštejnů
upomíná dnes pouze osada Valštejn severozápadně od Albrechtic. Roku 1623 panství převzali jezuité

žIVot V ZáMeCkéM paRku
Trochu mně překvapilo, že to bude už osm let od prvního
článku, ve kterém jsme psali o Zámeckém parku, který se nachází na rozhraní katastru Města Albrechtic a Hynčic. Jeho historie je
těsně spjata s pány V. Keilem a V. Tlachem, kteří zde vybudovali
tzv. Nový Zámek a ten obklopili krajinářským parkem. V zámeckém parku se nachází ještě objekt bývalé oranžerie a vily Hirsch.
Celý tento soubor budov a pozemků je pak zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek jako areál Nového zámku.
Před osmi lety jsme psali o utajeném bohatství, před čtyřmi
roky o poodkrytém bohatství. Vždy jsme měli na mysli bohatství
spojené s odhalováním historie a jejího přesahu do současnosti. Asi byste čekali, že dnešní článek se bude jmenovat odkryté
bohatství, ale není tomu tak proto, že historie se nikdy neodhalí
kompletně, ale pomaličku a po troškách odhaluje svá tajemství
těm, kteří o to stojí – postupně nám dává různé kousky a útržky,
z kterých můžeme skládat svou mozaiku – svůj náhled, svou verzi
oněch příběhů.
Také my jsme neviděli v parku jakýsi skanzen historie - chtěli
jsme v něm vytvořit prostor pro život, prostor pro vnímání krásy
živé přírody, prostor pro střetávání a poznání. Víme, že obnovu
Zámeckého parku už zahájilyLesy ČR dávno předtím, než jsme se
o parku vůbec dozvěděli – už v roce 2000 vznikl projekt revitalizace tohoto místa. Víme, že je spousta lidí, kteří se na této obnově
podíleli a nechtěli bychom se zde rozepisovat o tom, kdo na tom
měl jakou zásluhu, nebyli jsme tehdy u toho, a tak nedokážeme
spravedlivě posoudit míru, jakou se kdo zasadil o tuto obnovu.
My jsme do života parku vstoupili někdy v roce 2010. V té době
se park dvakrát za rok mulčoval a vlivem zaneseného odvodnění zaléval několikrát v roce vodou z přilehlého vrchu Dubí. Také
vzrostl počet černých skládek a různých hospodářských objektů
a přístřešků. Tehdy došlo k dohodě mezi Lesy ČR, Městem Město
Albrechtice a námi o vyčištění a údržbě parku. Z parku postupně zmizely černé skládky a zahájila se jeho údržba sečením kosou
s odvozem posečené trávy. Díky tomu v dalších letech vždy na jaře
v parku vykvetly tisíce pomněnek – to také dalo vzniknout pomněnkové slavnosti. Jelikož jsme tou dobou již sekali některé části
parku pravidelně, vznikl prostor pro pořádání dalších akcí – mezi
již tradiční patří Koláčobraní, Dýňová slavnost či zdobení vánočního stromku pro zvířátka.
V letošním roce jsme v místě bývalého zahradnictví založili záhony, na kterých jsme s dětmi vyseli a vysázeli spoustu zeleniny,

jak nové tak neznámé druhy – v příštím roce chceme větší část
tohoto zahradnictví věnovat původním druhům zeleniny a hlavně
těm, které se pěstovaly na koci 19. a počátkem 20. století. Tímto
projektem se snažíme vrátit děti do zahrady a ukázat jim její důležitost. Vyráběli jsme levandulová lízátka a ochutnávali domácí sirupy. Park je dnes místem, které navštěvují nejen děti a lidé
z našeho města, ale stal se místem, které rády využívají také školy
z okolí. Přicházejí na naše výukové programy a užívají si krásného
prostředí uprostřed přírody. V příštím roce chceme také rozšířit trvalkové záhony, aby park kvetl i v průběhu roku. Letos jsme dostali
spoustu odkopků nejen od zahrádkářů, ale i zahradnických firem
a občanů. Za to moc děkujeme a rádi na podzim uvítáme další.

Park se za ta léta stal výchozím bodem pro lesní naučnou stezku Vrch Dubí, stal se plnohodnotnou součástí městského turistického okruhu a jsme hrdi na to, že si jej Lesy ČR letos vybraly
pro konání dnů s Lesy ČR, které jsme spojili s pátým ročníkem
Koláčobraní, jež proběhne dne 28.9.2018. Co je na celé této akci
asi nejkrásnější a pro nás obrovské zadostiučinění je fakt, že
v tento den bude slavnostně otevřena zrekonstruovaná kaple, v
níž byly uloženy ostatky rodiny Keil von Eichenthurn, rodiny jež
stála u zrodu areálu Nového zámku.
za ČSOP Město Albrechtice Antonín Šiška
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z Nisy. Jan Kryštof se hrdinně vrátil a jezuity vyhnal, ale císařskými vojáky byl zatčen a dva roky vězněn
na zámku Hrubá skála. Roku 1716 byly Albrechtice povýšeny císařem Karlem VI. na svobodné panství.
Roku 1745 předali jezuité z Nisy albrechtické panství opavským jezuitům. Ti na vrcholu Poutní hory
zbudovali roku 1760 kostel impozantních rozměrů s kamenným schodištěm. Na délku měřil 42 metrů,
na šířku 18 metrů a na výšku 15 metrů. Z rozhodnutí císaře Josefa II. byl kostel zrušen a roku 1788
zbořen. Jezuité vlastnili Albrechtice až do roku 1773, kdy jej převzala císařsko-královská dvorní
komora. d Císařovna Marie Terezie povýšila roku 1776 Albrechtice na municipální město, což
znamená, že mělo svou samosprávu a soudní pravomoc. Velké škody utrpěli albrechtičtí za válek roku
1779, kdy bylo město obsazeno pruským vojskem. Město postihovaly i přírodní katastrofy, jako například
povodeň v srpnu 1813 a červenci 1903 a 1997. d Roku 1825 koupili albrechtické panství opavští
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kupci Vincent Tlach a Vincent Keil. Ti postavili na okraji Albrechtic roku 1837 válcovnu zinkového, železného
a měděného plechu. Po téměř šedesáti letech (1896) byla přesunuta do Bohumína. V druhé pol. 19. století
byly založeny i jiné podniky, největším byla továrna na hospodářské stroje A. Koppitz (1872). V Albrechticích
byl dále pivovar, továrna na výrobu likérů a ovocných konzerv, elektrárna, knihtiskárna, koželužna,
tkalcovny, výrobna sodové vody a další podniky. d Velkou změnu znamenalo pro tento podhorský kraj
vysídlení většiny německy mluvícího obyvatelstva v letech 1945–1946. Postupně však přicházeli osídlenci
noví a krajina se díky jinému způsobu obdělavani půdy změnila. d Z významných staveb je vidět
kostel Navštívení Panny Marie, který v roce 1746 vyhořel a v letech 1747–1752 byl obnoven. Dále areál
kláštera (1878) s nemocnicí (1930) Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Kdo to ví, odpoví
byl název letošní čtenářské soutěže pro děti, kterou připravila
městská knihovna. Ve středu 27. června 2018 proběhlo slavnostní
vyhodnocení této soutěže za účasti soutěžících dětí, jejich rodičů
a místostarosty města pana Martina Špalka.
Soutěž probíhala od února do května letošního roku a byla

rozdělena do dvou věkových kategorií: 1. až 5. třída a 6. až 9. třída. Každý měsíc děti vyplňovaly kvízové otázky týkající se knih
a knihovny. Dále si musely vypůjčit alespoň jednu knihu měsíčně. Do soutěže se v únoru zapojilo 47 dětských čtenářů, ale podmínky soutěže splnilo těchto 18 soutěžících:
Ema Mozgová
Viktorie Kotulková
Vojtěch Marek
Karolína Skrzyžalová
Barbora Tupá
Petra Kováčová
NikiMichailidisová
Anna Mozgová
Michal Žák
Aleš Kotásek
Berenika Galušková
Radek Tupý

Natálie Tuhá
Karolína Kotulková
Samantha Kaňa
Markéta Kadlíková
Martina Floriánová
Natálie Ziakasová
Děti obdržely knihu, pamětní list a malé dárky.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

	Střípky z mateřské školy
„Každá škola má svůj konec, jako měla začátek,
a co skončí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek“.
Úvodní slova této písničky provázely po celé období školní docházky děti z mateřské školy v Městě Albrechticích. Pro budoucí
prvňáčky to byl poslední rok v mateřské škole. Vzpomínkou na jejich pohádkové cesty bylo slavnostní pasování předškoláků na školáky, které tradičně proběhlo na zámku v Linhartovech.
Připomeňme si společně, jaká to vlastně byla cesta. Pohádková,
plná her a přání, v neposlední řadě spoustou akcí a tradic naší školy.
Začalo to podzimními tvořivými dílnami spojenými s drakiádou
-martinská světýlka s Martinem na bílém koni
-čert a Mikuláš

-předvánoční úklidové „Svaté Lucie“
-štědré dopoledne s dárečky pro děti
-masopustní veselí a rej masek
-vítání jara, sázení lítečka
-Noc s Andersenem aneb večerní předčítání předškoláků ve školce
-Máme rádi přírodu – čtyřdenní škola v přírodě
-Den Země a společný úklid veřejného prostranství v okolí školy
-svátek našich nejmilejších maminek
-Den dětí
-pasování na školáky
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	Střípky z mateřské školy

Součástí těchto akcí byly i kulturní programy, koncerty ve spolupráci se ZUŠ, ukázky výuky a sportovní dopoledne s dětmi ze
ZŠ. Účast na akcích pro veřejnost jsme obohacovali vystoupením
našeho pěveckého sboru „Berušky“.
Děti si rozšiřovaly své obzory o nové poznatky besedami s lesními pedagogy, včelaři, seznámením s ekologickým systémem p. Jeglíka, návštěvami v místní knihovně, na Policii ČR, u hasičů.
Všechny pořádané akce a tradice vycházejí z našeho školního
vzdělávacího programu „Nám se na tom světě líbí“. V tomto duchu
budeme nadále pokračovat a společně naplňovat všechna přání našich dětí.
Dovolte mi na závěr vyslovit poděkování celému kolektivu školy, zřizovateli Městu Město Albrechtice, všem rodičům a sponzorům školy za jejich podporu. Všechno co děláme, děláme pro děti.
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ
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	Spolek Valštejn
Spolek Valštejn letos slaví půlkulaté výročí pěti let od svého založení. V tomto roce nás však čeká mnohem důležitější mezník v historii obce – je tomu totiž přesně 400 let od nejstarší písemné zmínky o Valštejně. Ta se nachází v archivu Zemského muzea v Opavě
a uvádí, že „tehdejší majitel zdejších panství, Jan Kryštof z Valdštejna, nadal tamní dědičnou rychtu svému poddanému Leonardovi
Handkemu z Hynčic“. Stalo se tak 21. prosince 1618 v Albrechticích. Výročí je to vskutku významné, navíc jsme v kontaktu s panem
Bernhardem Hanke z rakouského Linze, jehož vlastní rodokmen zatím směřuje k uvedenému Leonardovi.
V roce 2016 jsme u vedení města iniciovali opravu kaple na Malém Valštejně, která je jedinou zdejší dochovanou sakrální stavbou.
Rok výstavby ani zasvěcení nejsou známy. Císařské otisky z roku 1836 ukazují na jejím místě blíže nespecifikovanou stavbu dřevěnou
– lze předpokládat, že se již jednalo o kapli. Ta byla později nahrazena současnou stavbou zděnou. Provizorní opravy kaple provedl
v devadesátých letech 20. století na své náklady místní občan Vladimír Hanke (prostá shoda jmen s výše uvedeným Leonardem Hankem) s dalšími obyvateli. Jednalo se zejména o opravu střešního pláště, krytiny a omítek, čímž byla kaple zachráněna.
Návrh na současnou celkovou rekonstrukci vycházel ze zdejší kulturní krajiny a místní lidové architektury. Rekonstrukce proběhla
v letech 2017 a 2018. Realizovala ji firma TAYLOR stavební s.r.o., projekt rekonstrukce zpracovali členové Spolku Valštejn Robert Kořínek, Petra Kořínková a Martin Šiška za asistence Hany Pavelkové z NPÚ a Andrey Šírové z památkové péče MÚ Krnov, investorem
bylo Město Albrechtice.
Vstup do kaple je osazen ručně kovanou mříží, kterou vyrobil kovář Aleš Jakubec.
Jedná se o jednoduchou probíjenou mříž se sakrálním motivem – kříž uvnitř spojený
pěticí kruhů, symbolizujících odkaz na pět ran kristových. Vnitřní vybavení kaple je
jednoduché, což zdůrazňuje prostý a namáhavý venkovský život původních obyvatel.
Nad oltářem visí obraz Pieta, který se původně nacházel v dnes již neexistujícím kostele
sv. Františka Xaverského na Valštejně (zbořen 1984). Nejedná se o klasický ručně malovaný obraz, nýbrž o barevný litografický tisk na papíře, lakovaný, podlepený plátnem
ve dřevěném rámu s reliéfním dekorem a imitací zlacení. Na levé stěně je umístěn oválný
obraz Panny Marie s malým Ježíšem, na pravé stěně jednoduchý dřevěný kříž. Trojice
svícnů symbolizuje tři osady – Velký a Malý Valštejn a Ztracenou Vodu. Na sklech okenních otvorů jsou znázorněny postavy světců – západní okno zobrazuje svatého Petra,
východní okno svatého Pavla. Jedná se o malby pana Vladimíra Hankeho, které zde byly
ponechány jako památka na něj a jeho práci. A zároveň byla těmto světcům kaple dne 16.
června 2018 v 11:00 hodin za účasti Mgr. Jana Randy z Římskokatolické farnosti Město
Albrechtice, pana starosty Luďka Volka, členů Spolku Valštejn a dalších návštěvníků zasvěcena.
Na počátku letošního roku jsme usadili další, v pořadí již pátou informační tabuliValštejnského okruhu. Věnována je poustevníkovi Vlastimilu Beranovi, který žil v letech 1956-1971 v opuštěné hájovně na konci údolí Ztracené Vody. Věnoval se neúnavně
zvelebování okolních lesů. Čas od času se vydával na dlouhé vlastenecké cesty, na kole
a pěšky, v kritické době 60. let s myšlenkou česko-slovenské vzájemnosti. Svou denní
praxí i písemnostmi byl v mnohém člověkem devatenáctého století (syn řídícího učitele
Vlastimil Beran, modlitba pod křížem, září
v Mladé Vožici u Tábora).
1969 (archiv Jan Slavotínek)
Během posledních zdejších let neunikl zájmu médií a mnohých návštěvníků – pro svoji osobitost, zjevnou obecně prospěšnou práci i kazatelské schopnosti. Důvodem odchodu
z milované samoty bylo zřícení střechy hájovny. Žil poté krátce na Svinném Potoku, kde sepsal v návaznosti na svazky deníků svou Životní
zpověď, ale zhoršující se zrak mu brzy znemožnil samostatný život. Zemřel v ústavní péči v Karviné, po smutných letech slepoty a cizoty
zcela odlišného prostředí, roku 1983 ve věku 86 let. Nemá hrob, jen urnu vsazenou do kamene v soukromé zahradě v předhůří Beskyd.
Zde pár úryvků z jeho deníků, které řeknou mnohé.
„Oklestil jsem hezkou řádku stromů a vysbíral hodně kamení. Lesy zkrásněly, lépe se jim žije a volněji dýchá, lesní buřeň je už tolik nevyjídá, škodlivý hmyz netrápí, lesní žlaby pro odtok přívalové vody mají vyčištěny, stromy hladce nyní narůstají do síly bez suků, dešťová
vláha prší bez překážek ke kořenům, půda zdravě dýchá, je prosvětlena i provzdušena, nemá už hluboké nezdravé stíny, podhoubí může nyní

Upalování čarodějnic, duben 2018
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	Spolek Valštejn
Kaple sv. Petra a Pavla na Malém Valštejně

bez překážek se šířiti, což je pro lesy blahodárné, zetlelé pařezy jsou
rozmetány po lese, aby všechny stromy měly z rozpadového procesu
užitek a bohatší jídelní lístek z výživného humusu, po celé okolní širé
oblasti lesní žádný pahýl už netrčí, suché větvice už přestaly ošklivě švihat do šumného prostranství lesního; kam oko pohlédne, vidí
pořádek a čistotu, i na cestách lesních. Mám radost z této užitečné
práce a děkuji lásce Boží, že mi dovoluje, abych ji konal, a že jí žehná.“ (červenec 1961)
„Znovu vzpomínám si: umřela jsi, veliká samoto Ztracenovodská. A mě, poustevníka svého, odkázala jsi z Tvých azurových výšin
sem, do těchto hluboko údolních stěn /na Svinný Potok/, kde teskním
po Tobě šest měsíců a mnohý jim podobný den. Loučil jsem se s Tebou

v nevýslovné lítosti, ale Tys to již neslyšela, byla jsi mrtva. Do posledních chvil jsem já, Tvůj poustevník, u Tebe setrval. Umřela jsi, věrná mi, v mém náručí. S takovou věrností jsem se nesetkal v životě
svém. Měli jsme se upřímně rádi, nikdy jsi mi neublížila. Od Kříže
k obrázku Sedmibolestné Marie Panny na pokraji lesů u pramene
křišťálové vody, od obrázku ke Kříži putovávaly s Tebou moje vděčné, láskyplné kroky. S Tebou se srdce mé o každou radost, o každý
žal tak kamarádsky věrně, tak dětsky i stařecky dojemně dělívalo.
Říkali jsme si, že jeden bez druhého nemohli bysme snad ani žíti…
Ty jsi mi však umřela a já už nejsem poustevníkem Tvým.“ (říjen
1971, rozloučení s poustevnou po nuceném odchodu z ní)
Při tvorbě panelu nám významně pomohl vnuk pana Berana Jan Slavotínek, který nám umožnil nahlédnout do dědictví
po svém dědovi. Na okruhu jsme rovněž doplnili další směrovky pro snazší orientaci v terénu. Plán celého okruhu lze nalézt
na webových stránkách Spolku Valštejn a na informační nástěnce
na Valštejně u odbočky na Ztracenou Vodu.
Z našich již tradičních akcí jsme v letošním roce uspořádali
Velikonoční okruh Valštejnem a na konci dubna dětské Upalování čarodějnic a stavění májky.
Závěrem si dovolím čtenáře Zpravodaje pozvat na venkovní
akci pod širým nebem k oslavě výročí 400 let od nejstarší písemné zmínky o Valštejnu. Akce se koná v sobotu, 25. srpna 2018
na Kraví hoře od 14:00 hodin. Bude zaměřena na venkovský život,
řemesla, přírodu a na vzájemné se poznávání uprostřed okouzlující krajiny. Občerstvení zajištěno. Veškeré informace rovněž
najdete na www.valstejn.cz. Těšíme se na Vás.
Robert Kořínek

Ze vzpomínek
Se svými vzpomínkami zůstanu ještě ve školním roce 1947/48.
Zahájen byl opět společnou účastí na mši v kostele, ale bylo to už
naposled. V tomto roce vyučoval katolickému náboženství místní
farář Vladislav Schneider (bohužel také naposled), československo-husitskému Josef Vrbata, pravoslavnému Vratislav Sedlář (oba
místní) a evangelickému Jan Kryštůf z Krnova. V dalším roce bylo
všechno jinak. Už jsem se zmiňovala o velmi aktivní a bohaté kulturní činnosti žáků a učitelů. Jako připomínku oslavy vzniku republiky jsem vybrala foto žákyň IV. roč.. Jsou na něm zleva: Věra
Benešová, Zdena Holišová (z Hynčic), Věra Škůrková (Závišová),
Ester Lyčková (ze Žárů), Erna Šoukalová (maminka p. Zdeňka Baláže) a Anežka Kopečná (sestra p. Oldřicha Kopečného). Druhé
foto je z vánoční besídky, která končila tanečním rejem Zimní pohádka. Předvedly ji žákyně III. ročníku. Zleva: Marie Lyčková (sestra p. M. Lyčky), Stanislava Palánová, Dana Kajnarová (Václavíková) a Věra Kristková ( Vážanská). Snímky byly pořízeny ve školní
kreslírně. A teď z jiného soudku.

Rok 1948 byl významný i pro naši tělovýchovu. Byl to rok obnoveného Všesokolského sletu, v pořadí XI., kterého se zúčastnili
i sportovci z našeho města. Bohužel jejich vystoupení poznamenala tragická událost. Přímo na stadion přišla 3. 7. jedné z cvičenek
zpráva, že její dcerka Zdeňka zahynula při dopravní nehodě, když
jela se svým otcem na motocyklu do Krnova. Osudnou se jim stala
zatáčka u Burkvízu. Píši o tom také proto, že Zdenička Zapletalová
byla moje o něco starší kamarádka a v ten osudný den jsem ji marně
vyčkávala. Byly už prázdniny a měly jsme domluvu, že pojedeme
na kolech do Hynčic. Viděla jsem ji pak až v bílé rakvičce v místní
márnici u nemocnice, kam jsem se s ní přišla rozloučit. Byl to tenkrát zvyk vyprovázet zesnulé z tohoto místa a doprovázet přes celé
město na hřbitov. Dodnes se zastavuji u jejího hrobu, kde na novém
pomníku přibyla další jména. Letos by Zdeňce bylo v srpnu 80 let.
Jak tragicky minulé prázdniny skončily, tak smutně ty nové začaly.
Se Zdeňkou jsem také chodila cvičit do Sokola a to byla další moje
oblíbená činnost. Už v roce 1945 se sešli první cvičenci a cvičenky
v místní dřevěné tělocvičně a založili Tělocvičnou jednotu Sokol. Vybavují se mi některá jejich jména, ale hlavně
krásné kroje, ve kterých se prezentovali na různých oslavách a průvodech. My malí jsme se krojů nedočkali.
Dřív, než se je podařilo zajistit (textil byl na body), sokolská organisace byla zrušena. Já jsem chodila do cvičení v pondělí a čtvrtek od 17 do 18, chlapci v úterý
a pátek ve stejnou dobu. Po nich cvičil dorost a dospělí. Naší vedoucí byla náčelnice Sokola pí Brausteinová,
manželka místního lékárníka. Cvičení ale vedla Draha
Nováková (pí Tichavská), dosud žijící naše občanka.
Byla velmi oblíbená a dodnes se zdravíme sokolským
pozdravem „Nazdar“. Protože nás cvičenek bylo hodně,
vypomáhaly jí občas i jiné sestry. Například pí Božena
Sehnálková, Krpálková, Kuklová a někdy i bratr Rudolf
Vyroubal. A teď něco o tělocvičně. Stála na pozemku dnešního parkoviště, těsně za zadním východem
z kina. Prostranství před ní bylo zastavěno dvěma rodinnými domy se zahradami. V jednom bydlela rodina
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Ze vzpomínek
Fizkova, v druhé byla kovárna. Při rozšiřování hlavní cesty byly
oba domy zbořeny. Stejný osud potkal tělocvičnu, ale až o několik let později. Její podobu bohužel nemám na žádném pohledu.
Byla přízemní, celodřevěná prý o rozměrech 10 x 18 m. Měla podlouhlý tvar se vstupními dveřmi uprostřed a dvěma nevelkými
okny po obou stranách. Uvnitř hned u dveří stála velká stáložárná tzv. americká kamna se slídovými okénky, která stačila
v zimě (a to bývaly zimy hodně mrazivé a sněžné) celý prostor
dostatečně vyhřát. Postarala se o to pí Kurfűrstová nejst., prababička pí uč. Vopelkové. Chodila tam také uklízet. Vlevo od vchodu
byl vyvýšený stupínek (jako ve škole) a na něm velké křídlo starého klavíru. Nepamatuji se, že by na něj někdo hrál, ale nám dětem
bylo dovoleno občas si zabrnkat. Stál tam rovněž stojan na noty
pro houslistu a několik židlí. Na jedné z nich byl postaven stařičký gramofon. V pravé zadní části byla přepážka a za ní prostor
na uskladnění různého náčiní. Byly tam obruče, kužely, švihadla,
míče, kroužky, ale také některé nářadí jako odrazové můstky,
žíněnky apod.. Asi 2/3 celé tělocvičny zabíral prostor ke cvičení. Vpravo od dveří byly lavičky a věšáky na boty a kabátky, dále
u stěn velké a menší hrazdy, koně, švédské bedny, kozy dvojí ve-

likosti, na stěně žebřiny a před nimi šplhací tyče. Ze stropu visela
šplhací lana, kolovadla a kruhy. Snad jsem na nic nezapomněla.
Nářadí bylo velmi kvalitní a ještě dlouho po zbourání tělocvičny jsem některé kusy viděla „přežívat“ v hrozných podmínkách.
A jak jsme cvičili? Začínali jsme nástupem s hlášením, honičkou
a klasickou rozcvičkou. Pak přišlo to hlavní – cvičení na nářadí.
To, co jsem tenkrát dokázala se mi už nikdy, ani na pedagogické škole nepovedlo. A to jsem nepatřila k těm nejobratnějším. Už
nedokážu ani správně pojmenovat ty roznožky, únožky, výmyky,
hnízda na kruzích, cviky na kladině a hrazdě atd.. Na závěr přišla
vždy nějaká soutěž v družstvech nebo hra s míčem, peškem nebo
jen tak na „babu“. Nechyběly ani tanečky. Ale to nebylo z činnosti
Sokola vše. Vzpomínám na výlety v žebřiňácích do blízkého okolí,
na prázdninové pobyty pod stany nebo výcvikové tábory v Komoře u Holčovic. Ti starší se účastnili i župních cvičení v různých
městech, veřejných vystoupení a průvodů v naší obci. Pro děti
pořádali Sokolové každou neděli ve 14.30 loutkové představení,
které se konalo v sále klášterní budovy. Hry byly velmi výpravné,
měly krásné kulisy i loutky. Moc se mi líbil Kašpárek a samozřejmě princezna. Ale nejvíce potlesku sklízel Škrhola. Vodiči loutek
i jejich dabéři byli ukryti za kulisami, takže si z nich pamatuji jen
paní Dřevojánkovou, jejího manžela a syna Jiřího. Bylo těžké se
v neděli rozhodnout, zda jít do kina na grotesky nebo do divadla
na loutky. Znak „Sokol“ na budově na rohu ulice Úzké dlouho
připomínal tuto činnost. Byly to nádherné časy! V 50tých letech
byla místní sokolská jednota sloučena s komunálním podnikem.
Ten prostě tělocvičnu zavřel a zřídil v ní sklad nábytku. Nábytek
se rozkradl, tělocvična zchátrala a byla zbourána. Nepřipomíná
vám to něco?
A že v nás sokolská výchova zanechala mnoho dobrého, o tom
svědčí nelehký, ale poctivý život těch, které jsem ze cvičení znala.
Pamatuji z těch dob i sokolskou hymnu, kterou jsem po letech
slyšela v televizi na XVI. Sjezdu. Hymna ani kroje se nezměnily
„Lví silou vzletem sokolím kupředu kráčejme!
A drahé vlasti v obětech své síly dávejme.
Před námi cesta nelehká, ta Sokolíka neleká.
Jen mužně, statně kupředu, vždyť drahá vlast čeká!“
Anna Tuhá

Placená reklama

PALÍ�RNA A MOŠ� TA� RNA HUŠER,

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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B. ŠMETANY 4, ME� ŠTO ALBRECHTÍCE

	Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci červenci 2018

Jubilantům v měsíci srpnu 2018

Růžena Zlámalíková, Rudolf Jantoš, Marie Dohnalová, Ivo
Skopal, Vlasta Polachová, Vítězslav Hudeček, Eva Lysoňková,
Olga Moravcová, Milan Kuřec, Ivana Adamčíková, Jarmila Jurašíková, Jindřiška Sedláčková, Ing. Pavel Honajzer, Radovan
Václavík, Jiří Mader, Marcela Zátopková, Ludmila Koleňáková, Drahomíra Tichavská, Jiřina Obšivačová, Iveta Klegová,
Ludmila Žáková, Šárka Nováková, Luboš Šelepský, Miluše
Blahutová, Jan Kmínek, Jaroslav Řeha, Františka Graňáková,
Vladimír Hlaváček, Ing. Jiří Neuwirth, Petr Ferdinand, Pavel
Kotulek, Ivo Chobot

Jiří Kartus, Štěpánka Perdulová, Anna Mahnová, LuboslavKadlík, Jiří Loskot, Kristián Jurčík, Miroslav Lyčka, Leoš
Hanzlík, Jana Starečková, Kateřina Salichová, Anna Akritidu,
Milena Štěpánková, Věra Vintrochová, Eliška Křištofová, Marie Moravcová, Božena Sobotová, Lubomír Klega, Pavel Hanus, Renáta Fišárková, Kateřina Raptisová, Miroslava Hakenová, Helena Šustková, Alena Mužíková, Milan Blaťák, Pavel
Ircing, Šárka Závodská, Alena Štěpánková, Jaroslav Žák, Josef
Placek, Zdeněk Adamík

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

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

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 8:00 do 16:00
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

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

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

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 					

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

8.00 - 12.00 informaci o pohotovostní ordinaci

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

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

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 Interní amb., tel. 554 690 518

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

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 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. 9. 2018.
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