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Vážení spoluobčané,
v sobotu 12. 5. 2018 otevřel své brány pro veřejnost zámek Linhartovy. Na zahájení sezóny se sjelo mnoho významných hostů, výtvarníků, fotografů, malířů a sběratelů. Milé přivítání nás čekalo od kastelána Jardy Hrubého i jeho asistentky Milušky Kaletové. Vystavovatelů
bylo spousta. Překvapením pro mě byla soukromá sbírka modrého porcelánu a miniaturních lahviček sběratelů manželů Rossnerových,
zapůjčená dcerou MUDr. Zuzanou Juráňovou, vtipné obrázky našeho místního malíře pana Lubomíra Stýskaly, skutečně neobvyklé kombinace kovu a keramiky od Vladimíra Vítečka, roztomilé malby pastelkou od Růženy Urbanové, fotografie od našich a polských fotografů.
Návštěva zámku vás jistě nezklame. Samozřejmě vás okouzlí již stálé sbírky pana Jana Kutálka, které jsou letos obohaceny o nové
exponáty. Návštěvu vám mohu vřele doporučit. Setkáte se nejen s příjemným vyprávěním pana kastelána, ale budete v dobré společnosti
našich i zahraničních umělců.
Luděk Volek, starosta
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (21. 02. a 26. 03. 2018)
18/33/616 schválilo
zařazení bodu p. Špalka do programu (bod č. 5 „Dovolení člena
Rady města, na základě prohlášení Mgr. Jiřího Mlčouška před zasedáním ZM o odstoupení z Rady města Město Albrechtice.
18/33/618 zvolilo
členem Rady města pana Jaroslava Hýžu.
18/33/619 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2018 - rozpočtové opatření č. 1/2018 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 5 953 016 Kč a výdajů zvýšení
o 1 088 013 Kč a snížení financování o 4 865 003 Kč.
18/33/620 schválilo
vyplacení spolkům 50% z částky navržené Radou města.
18/33/621 schválilo
mimořádnou odměnu pro odborného lesního hospodáře
18/33/622 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejně přístupných místech
ve městě Město Albrechtice.
18/33/623 schválilo 					
záměr prodeje pozemku p.č. 1102/1, části o výměře cca 22 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město Albrechtice.
18/33/624 schválilo
zamítnutí záměru prodeje pozemku p.č. 792/3, část, výměra
1 580 m2, TTP, p.č. st. 245 část, výměra 47 m2, zastavěná plocha,
zbořeniště, p.č. st. 246, výměra 80 m2, zastavěná plocha, zbořeniště,
k.ú. Hynčice u Krnova.
18/33/625 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 76/1 části, TTP , výměra cca 1 100
m2, k.ú. Dlouhá Voda.
18/33/626 schválilo
prodej pozemků p.č. 46/1 - zahrada - 320 m2, p.č. 46/2 – zahrada
- 23 m2, p.č. 47/6 - ostatní plocha - 158 m2, k.ú. Dlouhá Voda.
18/33/627 schválilo
odložení schválení prodeje pozemků p.č. 2381 o výměře 182 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 562/3 o výměře 1213 m2, zahrada,
k.ú. Hynčice u Krnova.
18/33/628 schválilo
revokaci záměru prodeje a prodeje pozemku 571/2 zahrada
o výměře 801 m2 v k.ú. Hynčice u Krnova.
18/33/629 pověřilo
vedení města k podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků, parc.č. 1865 trvalý travní porost, výměra 8 717 m2; parc.č. 1868 ostatní plocha, výměra 10 075 m2; parc.č.
1866 vodní plocha, výměra 1 806 m2; parc.č. 1880 ostatní plocha,
výměra 1 328 m2; parc.č. 961 zahrada, výměra 20 380 m2; parc.č.
964 trvalý travní porost, výměra 81 921 m2, vše v k.ú. Město Albrechtice, v termínu do 01. 03. 2018, a podání prvotní informace
na dalším jednání zastupitelstva města Město Albrechtice.
18/33/630 pověřilo
vedení města připravit jednoduchou projektovou dokumentaci
na výsadbu stromořadí, aleje na ulici za Zemědělskou školou p.č.
2137 – 540 m do příštího jednání zastupitelstva města Město Albrechtice.
18/33/631 schválilo
finančnímu výboru zkontrolovat vyúčtování dotací v rozpočtu
města Město Albrechtice za rok 2017.
18/34/633 schválilo
vypuštění bodu č. 5) Odvolání starosty města Luďka Volka
a bodu č. 6) Volba nového vedení města Město Albrechtice z programu jednání ZM.
18/34/635 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2018 - rozpočtové opatření č. 2/2018 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 184 749 Kč a výdajů zvýšení
o 799 000 Kč a snížení financování o 385 749 Kč.
18/34/636 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č.
1/2018:
Plán hospodářské činnosti : náklady
16 126 722,00
zvýšení o
- 365 408,00
Celkem náklady:
16 492 130,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
12 037 008,00
zvýšení o
700,00
Celkem výnosy:
12 037 708,00
Ztráta
4 454 422,00
18/34/637 schválilo
revokaci usnesení z 33. ZM dne 21. 02. 2018 č. 18/33/620, kdy ZM
schválilo vyplacení spolkům 50% z částky navržené Radou města.
18/34/638/1 schválilo
poskytnutí dotace spolku TJ Město Albrechtice, IČ 48771422, se
sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, celkem ve výši
205.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/2 schválilo
poskytnutí dotace spolku TJ Město Albrechtice, IČ 48771422, se
sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice na akci Zlatá rybička ve výši 4.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/3 schválilo
poskytnutí dotace spolku TJ Město Albrechtice, IČ 48771422, se
sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice na akci Winter
Classic ve výši 5.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/4 schválilo
poskytnutí dotace spolku Golfový Club Město Albrechtice,
IČ 22752251, se sídlem Zámecká 121/8, 793 95 Město Albrechtice
ve výši 60.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/5 schválilo
poskytnutí dotace spolku Klub důchodců v Hynčicích, IČ
26562626, se sídlem Hynčice 27, 793 95 Město Albrechtice ve výši
33.500 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/6 schválilo
poskytnutí dotace spolku Zahrádkáři Město Albrechtice, z.s., IČ
01841882, se sídlem Celní 618/18, 793 95 Město Albrechtice ve výši
36.500 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/7 schválilo
poskytnutí dotace spolku KST Město Albrechtice, z.s., IČ
03962113, se sídlem Hašlerova 483/2, 793 95 Město Albrechtice
ve výši 60.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/8 schválilo
poskytnutí dotace spolku Český kynologický svaz, ZKO - 030
Město Albrechtice, IČ 60802367, se sídlem Okružní 39, 793 95 Město Albrechtice ve výši 10.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
18/34/638/9 schválilo
poskytnutí dotace spolku FK Město Albrechtice, z.s., IČ
47656549, se sídlem Osoblažská 1, 793 95 Město Albrechtice ve výši
400.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/10 schválilo
poskytnutí dotace spolku TJ Tatran Město Albrechtice, z.s., IČ
47656336, se sídlem nám. ČSA 10/23,793 95 Město Albrechtice
ve výši 60.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
18/34/638/11 schválilo
poskytnutí dotace spolku Klub důchodců v Městě Albrechticích,
IČ 26988160, se sídlem Nemocniční 767/6, 793 95 Město Albrechtice ve výši 49.000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Martin Špalek,
místostarosta

Barevné velikonoce
Takový byl název akce, kterou vymyslel pan Jan Handlíř, kterého všichni znají jako nadšeného výrobce pletených pomlázek
z vrbového proutí. Jeho nápad, aby se děti naučily plést velikonoční pomlázku, se uskutečnil v úterý 27. března na náměstí v Městě
Albrechticích. Zároveň šlo o vytvoření nové tradice, která by se
ve městě konala pravidelně před Velikonocemi. Byli osloveni žáci
5. tříd základní školy a pár občanů dobrovolníků, kteří společně
upletli pomlázky a napojením do sebe vytvořili 97 metrů dlouhý
karabáč. Tím pádem je vytvořen místní rekord, který se příští rok
pokusíme překonat. K tomu, aby akce proběhla, bylo potřeba nachystat přes 2000 proutků, které včetně občerstvení pro děti zajistil pan Handlíř. O hudební doprovod se postaral pan Zdeněk Břicháček. Tuto akci finančně podpořilo i Město Město Albrechtice.
Všem lidem, kteří se podíleli na této akci, a především
p. Janu Handlířovi patří veliké poděkování.
Martin Špalek,
místostarosta

Úspěšní deváťáci na Městském úřadě
V úterý 17. dubna 2018 bylo v obřadní síni městského úřadu
slavnostně přijato pět žáků, deváťáků Základní školy, Opavická 1
v Městě Albrechticích. Čtyři, ve složení Eliška Hajná, Jiří Veselý, Jan
Hovjacký a Dan Galuška tvořili družstvo, které se zúčastnilo televizní sportovně vědomostní soutěže pro děti s názvem „Bludiště“.
Celkem se probojovali do třech kol a sváděli urputné boje s vrstevníky jiných škol. Další úspěšná žákyně byla Pamela Pettinaroli, která reprezentovala nejen naši školu, ale i okres Bruntál v krajském
kole Dějepisné olympiády, která se týkala dějin První republiky.
Pamela obsadila v silné konkurenci krásné 2. místo a svým umístěním se jí podařilo postoupit do finále, které se bude konat v Praze.
Místostarosta ve slavnostním projevu všem přítomným poděkoval za vzornou reprezentaci základní školy a také našeho města. Svými úspěchy dokázali, že i v malém městě máme chytré děti,
které dělají radost nejen rodičům a prarodičům, ale také školnímu
sboru a celému městu. Poté místostarosta předal Pamětní listy
a drobné dárky a všichni se podepsali do kroniky města.
Martin Špalek,
místostarosta
—3—

Poděkování studentům Střední odborné školy
V úterý 17. dubna 2018 v rámci akce „ Ukliďme Česko – Uklízí
celá škola“ studenti Střední odborné školy a Základní školy Město
Albrechtice, příspěvkové organizace, uklízeli a čistili celé dopoledne oba příkopy ve směru od firmy BOSCH (Dakon) až po kapličku pod chatou Anna. Tam společně se svými učiteli si zaslouženě
odpočinuli a na ohni opekli voňavé dobroty. Z příkopů odstranili
mnoho odpadu, který vkládali do určených pytlů a ty pak odváželi zaměstnanci sběrného dvora. Naposledy tyto příkopy čistili turisté Albrechtického puchýře v květnu 2015 a od té doby se
v příkopech objevilo znovu plno odpadků. Každý si o lidech, kteří
vyhodí cokoliv do příkopu, může udělat vlastní úsudek.
Všem, kteří se na této akci podíleli, proto patří veliké poděkování za prospěšnou a záslužnou věc, kterou udělali pro naše
město.
Martin Špalek,
místostarosta

Přemístění pomníku z náměstí do parku
Vážení občané, dovolte mi informovat vás o dlouhodobém záměru přemístění pomníku padlým vojákům z 2. světové války, který
se nachází na náměstí, do parku Bedřicha Smetany. Tento pomník byl vyroben ze švédské žuly a odhalen v květnu 1975 k 30. výročí
osvobození Československa Sovětskou armádou. Každoročně na začátku května zde probíhá pietní akce na počest osvobození našeho
města. Poslední dobou tato vzpomínková akce bývá nedůstojná, protože náměstí během pracovního týdne je obklopeno osobními
vozidly a parkovací místa nejen na náměstí, ale také u kostela jsou přeplněna. Když chcete na hodinu uzavřít náměstí, tak se to setká
s nelibostí řidičů i obchodníků. Je potřeba začít s komplexní přestavbou celého náměstí od kostela až za bývalý hotel a vyřešit problémy
nejen s parkováním, ale také s elektřinou, osvětlením, dešťovou kanalizací apod. Pořádají se zde různé kulturní akce a volného místa
je čím dál méně. Za poslední roky se na celém náměstí otevřelo mnoho obchodů, je zde pošta, kanceláře různých firem, přestavěly se
nebytové prostory na bytové a hlavně se rozrostl automobilismus. Proto by bylo vhodné přemístit pomník do parku, kde už máme pomníky a vzniklo by tam důstojné pietní místo, které by při vzpomínkových ceremoniálech nenarušovala projíždějící vozidla. Je potřeba
zde zmínit, že v parku máme pomník padlým vojákům z 1. světové války, který byl odhalen v roce 1922 a v 50. letech minulého století
přeměněn na památník padlých hrdinů Rudé armády při osvobození Albrechticka 5. května 1945. Tato křivda na památníku by se měla
napravit a změnit pamětní deska. O změně této desky rozhodla rada města na konci roku 2017, kdy o to požádala paní Anna Tuhá,
která nám ve Zpravodaji města, připomíná historii Města Albrechtic. Nejde však vyrobit původní kopii, protože se nezachoval originál
ani jeho čitelné zobrazení s 66 jmény německých občanů Albrechtic, podle kterého by bylo možno pamětní desku vyrobit. Proto bude
pamětní deska nově upravena tak, aby byl zachován původní odkaz památce padlých z 1. světové války.
Martin Špalek, místostarosta
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Vandalové na Krtečkově studánce
O víkendu 12. a 13. května neřádili v Městě Albrechticích zmrzlí muži Pankrác
a Servác, ale někdo úplně jiný. Vandalové se vyřádili na atrakcích, které jsou umístěny na městském turistickém okruhu v části „Pohádková stezka ke Krtečkově
studánce“. Poškozeny byly tyto atrakce: novému skřítkovi Rákosníčkovi, který byl
umístěn před velikonocemi do tůňky naproti Krtečka, chybí ucho. Ocelový závěs
dalekohledu u Hejkala je urvaný. Jednomu srnečkovi chyběla celá hlava, kterou našli
turisté vyhozenou o kus dále ve křoví. To vše se dá opravit, ale že někdo podpálí nádhernou dřevěnou sošku s ukazatelem směru u parkoviště k rozhledně, to svědčí o inteligenci dotyčného vandala. To, co má sloužit ku prospěchu turistů a návštěvníků
města, je zničeno během chvilky. Dva roky se snaží pan Pazdera s rodinou udržovat
a vylepšovat stezku ke Krtečkovi, kdy ani spadlé stromy po silném větru nepoškodily žádnou dřevěnou sochu.
Doufejme, že to byl první
a také poslední čin vandalismu na této stezce.
Škody na atrakcích vyšetřuje Policie ČR. Žádáme všechny občany, kteří
by mohli podat informace
k dopadení pachatele(ů),
aby kontaktovali místní oddělení PČR.
Martin Špalek,
místostarosta

Poděkkování
Co se asi honilo hlavou správci Pohádkové stezky, když objevil
podpálený ukazatel, smutné tělo srnečka a jiné poškozené věci?
Slzy, zlost, bezmocnost, beznaděj. Dva roky jsme byli hrdi na to,
že jsme nezaznamenali žádný vandalský čin, i když jsme věděli,
že celá řada lidí tomuto dílu nepřeje.
Ale také jsme věděli, že většina našich spoluobčanů stezce fandí a oceňují celý komplex, který kolem dvojvěžové rozhledny, rarity v ČR, vznikl.
Když mi byly zaslány otřesné fotky tohoto děsivého vandalského činu, začal jsem si číst v denících vzkazy od dětí a dospěláků
z celé republiky. Těch deníčků je již sedm a všechna sdělení v nich
vyjadřují radost, nadšení, velebení přírody a radost z pobytu
na Pohádkové Krtečkově stezce.
Milý Lve Pazdero, správče Pohádkové cesty, děkujeme Ti
za nesmírnou obětavost, s jakou jsi se své pohádkové říši věnoval.
Jsme přesvědčeni, že vše přebolí a budeš znovu tou hybnou silou
ve svém království.
Ing. Karel Handlíř- klub přátel MTO

Pozvánka na Město běží na věže
Zveme všechny občany a návštěvníky města na sportovní akci
s názvem „Město běží na věže“. Jde již o 4. ročník běhu na naši
rozhlednu na Hraničním vrchu. Závod začne v sobotu 30. června
2018 od 9 hodin. Prezentace závodníků bude začínat od 8.45 hodin. Všechny účastníky čeká zdolání 149 schodů a přeběh na druhou věž, kde je cíl s převýšením 25 metrů. Každý čas je měřen fotobuňkou digitální časomíry. Na vítěze jednotlivých kategorií čekají poháry ve tvaru rozhledny a na celkově nejrychlejšího muže
a ženu Putovní pohár. Rekordní čas v mužské kategorii je 29,45

sekund, který vytvořil vloni Daniel Veleba a v ženské kategorii čas
34,08 sekund Zuzky Vrbové. Všichni závodníci dostanou diplom
za účast a malé občerstvení. Kategorie jsou muži a ženy do 15 let,
do 30 let, do 40 let, do 50 let, do 60 let, nad 60 a více let. Pojďte
překonat sami sebe a udělat něco pro zdraví, nemusíte běžet, stačí
vyjít.
Těšíme se na hojnou účast, protože heslo zní „Co nevyjdeš,
vyběhni!!!“.
Martin Špalek,
místostarosta
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NÁZOR ZASTUPITELE
Malý obchvat města – přibližující se realita
Jsou tomu již tři roky, kdy bylo z iniciativy deseti zastupitelů
svoláno mimořádné zastupitelstvo města k veřejnému projednání pozitivních a negativních dopadů plánovaného záměru
výstavby malého obchvatu na život v našem městě. Program
jednání však tehdy zablokovalo pět koaličních zastupitelů (starosta Volek, místostarosta Špalek, zastupitelé Gančarčík, Horáková a Černá), kteří se zdrželi hlasování a program jednání
zastupitelstva nepodpořili. Jediným cílem tohoto jednání bylo
dohodnout se na společné strategii a začít co možná nejdříve
jednat s investorem stavby (Ředitelstvím silnic a dálnic) o zrušení takto navrženého obchvatu.
Přes veškerou dobrou vůli nás, kteří nepodporujeme navrženou variantu obchvatu (v trase kolem ZUŠ, dále mezi bývalým pivovarem a kinem, po náspu za zahrádkami domů na ulici
Odboje, za hřbitovem a s přemostěním přes železniční trať dále
k Třemešné), se nám ani na dalších zastupitelstvech nepodařilo přesvědčit starostu a místostarostu o tom, že je nejvyšší čas
začít aktivně jednat o alternativách průtahu tranzitní dopravy
naším městem.
Reálné alternativy tu jistě byly a jsou: místní úpravy na stávající trase (semafory, měření rychlosti stacionárním radarem),

znovuotevření hraničního přechodu Krnov-Pietrowice pro nákladní dopravu apod.
Dle mého názoru malý obchvat nepotřebujeme. Chápu, že
je to pro státní kasu lákavá - nejlevnější varianta, ale pro naše
město stále jen provizorní a nesmyslná náhrada původně zamýšleného projektu velkého obchvatu města kolem rybníku Celňák.
A jaká je situace dnes? Výstavba malého obchvatu se v poslední době pomalu stává realitou.
V lednu 2018 Ředitelství silnic a dálnic podepsalo s Dopravoprojektem smlouvu na zpracování záměru projektu „obchvat
I/57 Město Albrechtice“. Následovat bude zpracování projektové dokumentace stavby malého obchvatu v dnes navržené podobě.
Město Albrechtice má tedy už opravdu poslední šanci aktivně se zapojit do jednání o podobě obchvatu města.
A tak je třeba v tuto chvíli jen doufat a držet palce našemu
městu, aby nový starosta a nová Rada města začali po podzimních volbách skutečně hájit zájmy občanů našeho města, mezi
něž stavba malého obchvatu opravdu nepatří.
Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D.,
zastupitelka za KDU-ČSL

REAKCE STAROSTY
Střelba na nesprávný terč.
Původně jsem vůbec neměl v úmyslureagovat na článek paní zastupitelky Veselé. Nejedná se o nic jiného než o předvolební agitku před blížícími se komunálními volbami. Po zralé úvaze jsem se
ale nakonec rozhodl jinak.
Jako občan našeho města se na správě
věcí veřejných podílím relativně dlouho. Účastnil jsem se téměř každého jednání, které se týkalo obchvatu našeho
města. Před lety jsem měl určité vnitřní
pochybnosti o zprovoznění hraničního
přechodu bez omezení tonáže v Bartultovicích. Ti, kteří před lety vehementně
podporovali malou variantu obchvatu,
dnes obrátili a mluví úplně jinak. Proč
asi? Na to si musí najít odpověď každý
z nás.
Prosazovat variantu velkého obchvatu je na první pohled lákavé, ale je mimo
jakoukoliv realitu. Problematické je také
kvůli existenci nadregionálních biokoridorů nebo aktivní záplavové zóně. A co
je na pováženou, je to, že někteří se ani
neobtěžují přemýšlet nad tím, jak efektivně odklonit tranzitní dopravu z Jeseníku, kterou uvedená varianta vůbec neřeší. Odborné argumenty jsou naprosto
jasné: velká varianta ekonomicky nevychází a není absolutně reálné ji prosadit.
Taková je skutečnost.

Rozumím ale tomu, že to někteří nechtějí vůbec slyšet a roli v tom hraje samozřejmě politika.
Mnozí se tváří, že vše vyřeší pouze
úpravy na stávajícím průtahu městem.
To je ale naprostá iluze. Semafory jsou
sice krásná věc, ale i toto řešení má svou
odvrácenou stranu: větší emise, hluk
a kolony. A měřit rychlost pouze stacionárním radarem? To jsou opravdu vyhozené peníze.
Pokud chce někdo zachovat současný
stav, pak musí lidem říct i to, že chce mít
ve městě přetížené kamiony a nemálo
osobních aut. Stát si zamne ruce a investice do dopravní infrastruktury půjdou
jinam. To opravdu chceme? Lidé pak budou oprávněně naštvaní a budou chodit
na radnici oprávněně nadávat.
Rizika spojená s neustálým přehodnocováním postojů k dopravním projektům jsou velká. Není přece možné, aby
po každých volbách bylo vždy všechno
jinak. Představa, že při plánování dopravních staveb je možná diskontinuita a rozhodovat ode zdi ke zdi, přináší
své ovoce, zkrátka nefunguje. Příprava
nových silnic a železnic v naší republice
podle toho vypadá a všichni se diví, že
všechno tak dlouho trvá.
Když se stále dokola opakuje, že vše je
špatně a my jsme ti, kteří to udělají lépe
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a hlavně jinak, tak docílí jen toho, že
mnohaletá práce vezme zákonitě za své.
Začne se v podstatě od nuly a výsledkem
bude jedině další mnohaleté časové zdržení a prohloubí se nejistota, co vlastně
bude dál.
Rozumní lidé se určitě shodnou
na tom, že Albrechticko a Osoblažsko
potřebuje kvalitní dopravní infrastrukturu jako sůl.
Politicky zpochybňovat odborné argumenty je sice možné, ale absolutně
neodpovědné. Pak by ale měl někdo férově přiznat, že se může velmi lehce stát,
že bude zakonzervován současný stav
a nakonec nebudeme mít nic. A to asi
někteří chtějí, není ale ochota to férově
veřejně občanům říct. A to je nejen pro
mě, ale pro všechny rozumně uvažující
lidi, nepřijatelné.
A pasovat se důležitě do role, že jenom my jsme ti správní, kteří po volbách
budou hájit zájmy občanů, zní jako špatně obehraná píseň. Zpochybňovat kde co
a za každou cenu a neříkat, jaká rizika
nám z opačného postupu hrozí, je opravdu střelbou na nesprávný terč.
Luděk Volek,
starosta

střípky z mateřské školy
Škola v přírodě - Karlov pod Pradědem
Předškoláci se účastnili v termínu od 23. 4. – 26. 4. 2018 čtyřdenního pobytu školy v přírodě v Karlově pod Pradědem. Celý
pobyt se opíral o téma život v přírodě, které nabízelo dětem seznámení s novým prostředím a prožití se svými vrstevníky.
Naším záměrem bylo uskutečnit pobyt dětí ve škole v přírodě
tak, aby si nestýskaly, aby měly radost z prožitých dnů a obohatily
se o nové poznatky, které jim připravilo nové prostředí.

Plán aktivit byl sestaven tak, aby uspokojoval potřeby dětí, pobyt na čerstvém vzduchu, zdravé stravování.
Vycházky: okolí chaty, svah Po kloboukem, kopec Olomoučák,
vycházky do lesa.
Pohybové aktivity: cvičení, pohybové hry, hledání pokladu,
orientační hry v lese.
Tvořivé aktivity: konstruktivní hry (z přírodnin v lese), výtvarné činnosti, řešení hlavolamů, sluchové činnosti.

Celý pobyt se nesl v duchu DESATERA OCHRÁNCE PŘÍRODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Buď věrným přítelem a strážcem přírody
Uč se přírodě porozumět, znát její zákony
Vnímej krásu všemi smysly, neruš ji, nenič ji
Měj úctu k vodě a pečuj o prameny a studánky
Zahlaď všechny stopy svého pobytu v přírodě
Buď upřímným a obětavým přítelem každého ochránce
přírody
Pomáhej všude tam, kde bude tvé pomoci zapotřebí
Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal
něco prospěšného
Pohybuj se v přírodě tiše, s otevřenýma očima, abys viděl
a nebyl viděn
Žij podle těchto zásad a pravidel
Paní učitelky Mirka, Dáša a Pavla
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Devítka v Bludišti
Je středa 21. března, den, kdy 9.A a 9.B vyrážejí do Bludiště. Z každé třídy byli vybráni dva soutěžící, jedním z nich jsem
i já. Vše to začíná obrovskou nejistotou. Nevíme, kdo a co na nás
čeká…
V Ostravě vystupujeme z autobusu a vcházíme do studia České
televize. Jsme nervózní a plní očekávání. Všechno kolem nás probíhá ohromně rychle- ze šaten do maskérny a z maskérny do studia. A než se nadějeme, je to tu. První a možná i poslední souboj.
Naším soupeřem jsou děti z Němčic nad Hanou.
Než jsem se stihl ve studiu rozkoukat, vypukne soutěž a vzápětí
už na nás moderátor sype kupu otázek ze všemožných tematických
oblastí. Naštěstí hned od počátku vedeme, neboť všechny otázky
zodpovídáme zcela správně. Vedení
nám zůstává i po druhé, třetí disciplíně, a dokonce se neustále zvyšuje.
Poslední šance soupeře na dotáhnutí, naštěstí pro nás tlak nezvládá
a my už před tajenkou víme, že vyhrajeme. V dobré náladě zůstáváme,
přestože soupeř tajenku uhodne.
Jako vítězové se přesouváme k „balancovníku“ a naše úsilí nám přináší
bronzového bludišťáka.
S poraženými soupeři se v dobrém rozcházíme a vyhlížíme našeho
dalšího soupeře, Karlovy Vary. Televiznímu divákovi se může zdát, že se
nám celou dobu daří. Bohužel jedna
disciplína nám nevyšla a my prohráváme… Ale v každé další disciplíně
skórujeme, v otázkách soupeře drtivě porážíme a řítíme se na tajenku,
kterou rozluštíme správně a opět
vítězíme!
Naše obrovská, až euforická radost doslova explodovala a zaplnila
celé studio. Na „balancovníku“ se
nám daří ještě více než poprvé a od-

nášíme si stříbrného bludišťáka.
Následující den se setkáváme s našimi posledními soupeři
z Brušperku. Pro nás to rozhodně byl nejméně sympatický tým,
nakonec mu po dlouhém boji podlehneme. Někdy se hold daří
a někdy zase ne. Jak se zpívá v jedné písničce od Jana Wericha:
„… jednou jsi dole, jednou nahoře.“ I když jsme prohráli, tak jsem
šťastný a na Bludiště budu dlouhou dobu vzpomínat. Dostali jsme
se mnohem dál, než jsem čekal, proto mě smutek z prohry tak
rychle přešel.
Děkuji moc všem, kteří tam byli se mnou. Děkuji Danovi, Honzovi, Elišce, ale i divákům, učitelům a štábu. Děkuji za jeden z nejlepších zážitků mého života.
Foto deváťáci, text Jiří Veselý, 9. A

Umíte poskytnout první pomoc?
Tahle otázka mnohdy zaskočí nejednoho z dospělých. Abychom na ni mohli odpovědět kladně,
vydali jsme se ve středu na návštěvu Střední zdravotnické školy v Krnově. Paní učitelky se svými
studentkami pro nás nachystaly přímo ukázkovou hodinu zdravotních dovedností. Hned
po příchodu do učeben nás čekalo opravdové překvapení. Budoucí zdravotní sestry velmi reálně
naaranžovaly rozličná zranění, krvácení z rukou
i nohou, předmět zapíchnutý v břiše atd. To vše
nám vzalo dech. Naštěstí jsme se předem posilnili v cukrárně. Studentky nám nejprve názorně
předvedly, jak s pacienty naložit, a pak honem
do práce. Vše jsme si prakticky vyzkoušeli– dýchání z úst do úst, umělou masáž srdce, ošetření
po bodnutí nebo pořezání. Na závěr jsme nabyté
znalosti museli dokázat ověřovacím testem. Děvčata byla s našimi odpověďmi spokojena a paní
učitelka ze zdravotnické školy nás odměnila sladkostmi. Moc jim všem děkujeme a přejeme hodně
zdraví a co nejméně vážných úrazů.
Foto a text Dagmar Vopelková
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Čtenářský klub
Naše školní knihovna se může pochlubit velkým množstvím
nových titulů literatury pro děti a mládež. Knihy byly pořízeny
díky projektu“Cesta ke vzdělávání“ regist. číslo CZ.02.3.68/0.0/
0.0/16_022/0002972.V jeho rámci se také každé pondělí schází
jedenáct žáků šestého ročníku ve čtenářském klubu. Ten je realizován formou dílen.
V úvodu každé lekce učitel stanoví téma. Prostřednictvím
diskuze, brainstormingu a myšlenkových map si žáci vyjasní
základní pojmy. Následuje ukázka z knihy vyučujícího. Největší časový prostor je věnován samotné četbě. Děti čtou knihy
dle vlastního vkusu, výběru, na doporučení kamarádů. Mohou
využít nabídky knihovních titulů, jindy si zase přinesou knihu
z domova. V poslední části čtenářské dílny žáci pracují ve skupinkách, vzájemně sdílejí své poznatky z četby.
Úvodní čtenářská sezení mapovala čtenářské návyky žáků.
Děti se měly samy zařadit do skupin čtenářů, občasných čtenářů
a nečtenářů. Každý si vypracoval vlastní čtenářský portrét a nechyběla ani hra bingo, která zjišťovala, jakou funkci má literatura
v rodinném životě žáka. V dalších lekcích se šesťáci seznámili
s kompozicí textu, literárními žánry a svými oblíbenými spisovateli. Jedním z úkolů bylo například napsat dopis autorovi knihy.
Porovnávali své vlastnosti s osobností hlavního hrdiny.
V následujících lekcích čeká na žáky ještě množství zajímavých činností a úkolů. Budou se snažit zachytit hlavní myšlenku
textu, vyjádřit vlastní pocity a dojmy z četby. Zaměří se na vypra-

věče, postavu, prostor i čas díla. To vše proto, aby rozvíjeli svou
čtenářskou gramotnost a pojali knihu jako každodenní součást
svého života.
Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Linhartovský zámek zahájil 12. května turistickou sezónu.
V hlavní výstavní síni je připravena výstava
fotografií Jiřího Sebery a obrazů Růženy Urbanové pod názvem „Potkali se dva na linhartovském zámku“.
V prvním patře na chodbách vystavují polští
fotografové - Aneta Miskowiec, Anna Ksiežiak,
Katarzyna Michalská, Marta Jaskola a ViolletaRekus.
V přízemí jsou nainstalovány obrazy Lubomíra Stýskaly a fotografie z výpravy týmu koloběžkářů pod názvem Dvojka na dvou kolech
Girod´Italia.
Dále návštěvníci uvidí rozsáhlou kolekci
autíček Petra Kocourka, retro hračky Otakara
Zdvíhala, expozici ojedinělých a krásných plechových hraček z náchodské firmy Kovap - pobočka Semily. Děti se mohou v expozici pravěku
vyfotit na mamutovi a pokud budou chtít zažít
nějaké dobrodružství, mohou prolézt bájnou
rybou v podmořském světě. Na děvčata čekájí
panenky paní Poráňové.
Dále bude k vidění sbírka téměř dvou tisíc
miniatur likérových lahviček z pozůstalosti Haralda Rosnera, porcelán značky „Cibulák“ ze
sbírky Dušany Rosnerové, expozice karaf manželů Kostkových.
Poštovní Muzeum v Praze přichystalo opravdovou lahůdku – výstavu pod názvem Adolf Born aneb Jak vzniká poštovní známka.
K expozicím pod názvem Ten sbírá to a ten zas tohle, dohromady nasbíráme moc přibyla keramická sluníčka Pavly Knappové a Miluše
Kaletové, andělíčci Jaroslava Hrubého a Pavly Vlachové, rozsáhlá sbírka modelů hradů a zámků od Petra Voráče, sovy Vladimíra Tichého
a Pavly Křištofové, zvonečky Vlasty Linartové, keramika Vladimíra Vítečka, náprstky Zdeny Závodné a sloni Zdeny Kyselové.
Podrobnější informace včetně otvírací doby naleznete na našich webových stránkách www.zameklinhartovy.cz
Turisté si mohou projít zámecký park a děti vyzkoušet nové dětské hřiště.
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Jaroslav Hrubý,
kastelán
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Co dělají zahrádkáři
Jarní tradiční zájezd.
Spolek zahrádkářů si, jako každoročně, vyjel na svůj klasický jarní
a oblíbený zájezd směr Kroměříž.
Autobus byl naplněn do posledniho místa. Pro obohacení zahrádkářských zážitků byla naplánována
také návštěva Hostýna, poutního
a historického místa nad Bystřicí
pod Hostýnem. Po peripetiích se
zákazem vjezdu se nám podařilo
úspěšně dobýt posvátného vrcholu. Pro kouzelnou moc a sílu místa
si každý připravil svou modlitbu
v krásné bazilice. Poté se každý
z nás mohl vydat na křížovou cestu
vyzdobenou Jurkovičovými zastaveními v typickém rukopisu nedalekých Pusteven. Samotný Hostýn
je poset mnoha turisticky atraktivními prvky. Kromě křížových cest
je to skautský hřbitov, rozhledna
a bohužel, ne příliš vhodně umístěná, i větrná elektrárna. Po sestupu
dolů jsme pro ilustraci navštívili
i zahradnictví Horákovy školky.
A pak nás už na celé odpoledne čekal krásně prosluněný areál kroměřížské výstavy Floria. A nabídka českých i polských prodejců a pěstitelů nezklamala. Konstatovali jsme,
že výstavní plochy s posezeními opět zkrásněly, nabídka občerstvení se rozšířila. Potěšilo nás a mohli jsme obdivovat nádherná aranžmá
obřích kytic, které byly věnovány významným osobnostem českých žen. Mnozí z nás se mohli poučit v diskuzích s prodejci o nových
zahrádkářských technologiích ochrany rostlin, o pěstování náročnějších druhů i nových odrůd do našich zahrad. Po cestě domů na sever
nás proháněla bouřková fronta a po modlitbách na Hostýně jsme se dočkali doma i dlouho očekávaného deštíku. Myslím, že i letos, náš
klasický zájezd naše členy nezklamal.

Příspěvky Eko soutěže spolku zahrádkářů pro žáky naší ZŠ.
Jak se zhostili vítězové Eko soutěže tématu Jak se staráme o zvířátka v zimě: Většina popisovala obecně naši péči o divoce žijící zvířata. My
jsme však hodně oceňovali vlastní zkušenosti, zážitky a přístup v rodině k péči o zvířata v době, kdy potřebují pomoc. Mezi oceněnými byli
i Matyáš Černík a Vojta Šiška.

Vánoční stromeček pro zvířátka
Zima je čím dál mrazivější. V malém městečku obklopeném
lesy se blížily vánoční svátky, nejkrásnější svátky v roce. Všude bylo
pohádkově bílo, každý se těšil na dárky, cukroví a nazdobený stromeček.
Na úpatí vrchu Dubí se rozkládá zámecký park. Ptáci i zvířata
z přilehlého lesa sem každý večer přicházejí hledat potravu a útočiště před mrazivou zimou. Srnky svůj úkryt našly pod mladým
smrkem a ptáci v korunách starého tisu. Děti bydlící v nedalekém
zámku hladová zvířata pozorovaly z okna. Bylo jim hladových tvorečků líto a přemýšlely, jak jim pomoci. Najednou jim bleskl hlavou
nápad.,,Nazdobíme vánoční stromeček i zvířátkům. „
Na Štědrý den ráno se děti z okolí sešly v zámeckém parku
před mladým smrkem. Každý přinesl něco na ozdobení stromu.
A protože to byl vánoční stromeček pro zvířátka, nebyly to ledajaké ozdoby. Mrkev, jablíčka a oříšky pověsily děti, na smrček pro
veverky a ptáčky. Někteří z nás dokonce přinesli ozdoby vyrobené

z loje a semínek, vytvarované jako baňky. Mysleli jsme i na srnky,
zajíce a divoká prasata. Těm jsme pod stromek připravili seno, mrkev, kaštany a bukvice, které jsme přes léto nasbírali. Vždyť jsou
svátky hojnosti, tak ať se mají dobře všichni živí tvorové. Stromeček
byl hotov. Děti ještě společně zazpívaly vánoční koledy a rozešly se
domů.
Pomalu se blížil večer, park utichl a zvířata hledají útočiště. Pod
smrkem je však čeká velké překvapení, nadílka připravená dětmi
zasytila jejich hladová bříška a seno poskytlo teplý pelíšek.
V teple domova provoněném vánoční atmosférou si děti rozbalovaly dárky a užívaly si příjemné sváteční pohody. Myslely na svůj
netradiční vánoční stromeček tam venku v parku a na zvířátka,
zda ho našla. Brzy ráno se vydaly ke svému stromku přesvědčit se,
zda zvířátka stromeček našla. K jejich překvapení bylo vše pryč, jen
kousky ohlodané mrkve a pelíšky ze sena byly důkazem, že stromeček měl své hosty a udělal jim radost.
Zima byla dlouhá, děti pod stromeček každý den připravily dost
potravy pro všechny jeho návštěvníky, aby tu krutou zimu přežili.

K napsání této práce mě vedla akce, kterou každoročně pořádají rodiče(ČSOP) v zámeckém parku ve Městě Albrechticích. Do zámeckého parku pozvou děti z místní školy. Vyrábějí z různých jedlých materiálů ozdoby a pak dají děti tyto ozdoby na smrček v parku. Je to
krásná tradice českých Vánoc nakrmit i zvířátka a já s rodiči to dělal každý Štědrý den dopoledne. Proto vznikla tato akce, aby si to užily
i děti, které to neznají.
Vojtěch Šiška
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Co dělají zahrádkáři
Jak se staráme o zvířátka v zimě
O zvířátka v zimě se můžeme starat různými způsoby. Záleží na tom, jestli jsou to zvířátka, která máme doma nebo zvířátka, která žijí
například v lese.
Zvířátka v lese to mají horší v tom, že si stravu musí vyhledávat sama. Ale protože se o zvířátka v lesích starají myslivci, děti například ze
škol, školních družin, tak na podzim pro ně sbírají kaštany, žaludy, bukvice aj. Myslivci suší seno, které chystají v zimě zvířátkům do krmelců.
Na přilepšení jim dávají například mrkev či jablka.
Já se v zimě starám o ptáčky, například o sýkorky, vrabce i jiné druhy, ale nejvíce do krmítek létají tyto druhy. Máme doma na venkovních
parapetech krmítka, která dala mamka vyrobit ze dřeva. Do krmítek ptáčkům sypu slunečnici, zrní, mají tam pověšenou lojovou kouli.
Mamka má radost z toho, že k nám do krmítek ptáčci létají.
Matyáš Černík, 7. B
Výsledky Eko soutěže v roce 2018 nás, jako spolek, potěšily, a proto budeme určitě i v příštím roce pokračovat v soutěžích pro naše děti.
Za výbor spolku Radka Gavendová

kompostéry

Odkazy na www stránky města a organizací zřízených městem
www.mesto-albrechtice.cz
www.zsma.cz
www.msma.cz
www.knihovnamestoalbrechtice.cz
www.hasicimestoalbrechtice.webnode.cz
www.zameklinhartovy.cz
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Česko-polské setkání
Jako pravidelně v posledních letech, tak i v sobotu 28. dubna 2018 proběhlo první letošní setkání občanů Města Albrechtic s občany
polského partnerského města Komprachtice.Dopoledne polští přátelé navštívili Státní zámek Jánský Vrch v Javorníku, kde si prohlédli
reprezentační komnaty s výstavou starých dýmek. Z kopce nad městem byl nádherný výhled až k jezerům v okolí Otmuchowa a Nisy.
Poté se zajelo do nedalekých jeskyní Na Pomezí, které svou krásou učarovaly nejednomu návštěvníku. Po návratu do Města Albrechtic
se od 17 hodin konalo společné setkání s našimi občany. Občerstvení zajistil městský úřad a také naši občané, kteří prezentovali svou
kuchyni. K poslechu a tanci zahrál tradičně pan Zdeněk Břicháček s dcerami Veronikou a Kristýnou. O vzornou obsluhu se starali paní
Markéta Michková a pan Štefan Hegyi.
Poděkování patří všem lidem, kteří se podíleli na přípravě akce, organizování a následném úklidu.
Martin Špalek,
místostarosta

Ze vzpomínek
Moje vzpomínání končilo minule
létem 1947. Nastávající školní rok 47/48
byl velmi pestrý s mnohými zásadními změnami jak ve školství, tak v celé
společnosti. Do školy přišli další noví
učitelé, přibyli žáci, z dvojtřídky obecné školy se stala trojtřídka. Stále jsme

něco nacvičovali a oslavovali, nechyběly
různé besídky a divadelní představení.
Všechny akce měly velmi pestré a důstojné programy a účastnili se jich žáci
od těch nejmladších po nejstarší. Vystoupení jen pro žáky se uskutečňovala
v největší třídě, tzv. kreslírně, pro veřejnost i některá pro žactvo
v budově místního kina.
To neslo název Bio Hvězda
a o něm vám chci napsat
trochu víc. S rozvojem kinematografie nebylo větší
obce, která by si takové
zařízení nepořídila. Naše
kino vzniklo už koncem
20tých let minulého století
přístavbou kinosálu k hostinci s názvem U zlatého
jelena (viz foto z r. 1908).
Přístavba byla vzadu zpra— 12 —

va a není na žádném fotu vidět. V prvních poválečných letech byl správcem
a dlouhou dobu i provozovatelem pan
Josef Kurfürst (dědeček pí. uč. Vopelkové). Ze školního časopisu Budujeme
jsem vybrala článek jeho starší dcery
Dáši, tehdy žákyně III. ročníku (dnešní
8. tř.).
V něm píše: „Můj otec odešel do M.
Albrechtic už 15. června 1945. Protože jeho dávným životním plánem bylo
vést kino, rozhodl se, že se o ten podnik
postará. Kino nebylo provozuschopné, poněvadž bylo následkem detonace
blízkého mostu velmi poškozeno. Okna
byla rozbitá, střecha děravá, místnosti znečištěny vojenskými posádkami.
Strojní a promítací zařízení bylo odvlečeno do Rýmařova. Trvalo to 14 dnů,
než pět lidí dalo podnik do provozu.
(moje pozn.: Myslím, že to byli hlavně

rodinní příslušníci vč. rodičů p. Kurfürsta, jeho manželky i tehdy dospívajícího syna Rostislava, který byl později
dlouholetým obětavým promítačem).
Dne 1. července 1945 byl slavnostně
zahájen provoz uvedením českého filmu Modrý závoj. Zúčastnilo se ho 80
návštěvníků. Filmy byly v našem městě
uváděny o 14 dnů dříve než jinde v pohraničí. Doprava filmů byla svízelná,
protože vlaky do Krnova ještě nejezdily.
Otec musel do Krnova na kole a odtud
vlakem do Ostravy. Vracel se až pozdě
večer. Po půl roce byla zřízena půjčovna
filmů v Brně a odtud (to už vlak jezdil)
byl film zasílán kinu přímo.“
Já si pamatuji zelený dvojkolák, s kterým se pro ty filmy celá léta na nádraží
jezdilo. A teď se vynasnažím ten náš,
pro mě tenkrát velmi krásný, biograf
popsat. Vnější vzhled byl téměř stejný
jako na pohlednici. Měl novou fasádu
s částečně zastřešeným vstupem z ulice Osvobození, nad nímž byl plastický
nápis Bio Hvězda. Vedle vchodu visely
skleněné vitríny s pravidelně doplňovaným programem a filmovými plakáty.
Stejné vitríny byly i na náměstí na historickém domě č. 21. Plakáty s programem byly vylepovány i na jiných
plochách ve městě. Do 1. patra se šlo
po úzkém dřevěném, točitém schodišti. Prošlo se kolem soukromého bytu
rodiny p. Tyla, která neměla s provozem kina nic společného (viz okno nad
vchodem). Předsálí připomínalo běžnou větší předsíň. V levém rohu bylo
okénko pokladny, v pravém naproti
úzké dveře do nevyhovujícího WC, které částečně maskovala vysoká skleněná
vitrína s upoutávkami na aktuální filmy. Mě ale okouzlil nádherný figurkový
betlém, vystavovaný ve vánočním čase.
Do kinosálu se vstupovalo širokými
dveřmi, které byly v čelní stěně předsálí, ale v kinosálu byly na stěně pravé.
Sál byl projektován také jako divadelní.
Zadní stěnu zabíralo několik lóží a před
nimi se svažovalo 13 řad s 15 sklápěcími sedadly v každé z nich. Před první
řadou bylo hluboké propadliště s místy pro orchestr, dirigenta a nápovědní
budku. Po stranách jeviště visely závěsy opony, které se při promítání filmu
částečně zatáhly a uprostřed se spustilo
čtvercové promítací plátno. Za jevištěm
vedl krytý průchod do šatny na pravé
straně a ze scény se tímto průchodem
z opačné strany odcházelo do levého
rohu kinosálu. Zde byl nouzový a při
velké návštěvnosti i běžný východ. Šlo
se po příkrých schodech kolem malého
bytu v přízemí, který byl pro domovníka. Východ končil na dvoře (dnešní
parkoviště). Sál měl po obou stranách
stěn zajímavá světla ve tvaru svící, která se postupně rozsvěcovala a zhasínala. Mezi nimi visela fota nejznámějších
českých herců a hereček. Tak pěkný

a vybavený kinosál kromě Krnova prý
neměla žádná obec v tehdejším okrese.
Rovněž výběru filmů věnoval správce velkou pozornost. Uváděly se filmy
nejen české, ale i britské, francouzské,
americké, sovětské i z jiných zemí. Samozřejmě nedabované s titulky, ale to
nebylo na závadu. Kino hrálo denně
mimo pondělí, čtvrtek a pátek. Ve všední dny o 20.té hodině, v neděli a svátky
v 17 a 20 hod. Každou neděli se promítalo pro děti ve 14.30 za 5 Kč. Mimořádně se promítalo i někdy dopoledne
pro školáky. Já jsem zpočátku chodila
jen na ta dětská představení. Okouzlily
mě hlavně krásné ruské pohádky jako
Popelka, Čaroděj Kara-mor, O plačtivé princezně, O zlaté rybce, Kamenný
kvítek, Sadko a další. Upoutal mě i britský Zloděj z Bagdádu. S velkým zájmem
jsem sledovala sovětské skvěle zpracované verneovky Dva roky prázdnin,
Tajuplný ostrov, Děti kapitána Granta
či hudební film Cirkus. Zaujal mě i náš
první animovaný film Hermíny Týrlové
Vzpoura hraček a pak všechny další ze
studia Bratři v triku. K vidění byly i některé disneyovky nebo příběhy Lauera
a Hardyho. Někdy jsem chodila na přístupná představení i v 17 hod. Chtěla
jsem vypsat české filmy, které se tenkrát
promítaly, než byly později zakázané.
To už ale není nutné, poněvadž se často
reprízují v televizi. Vzpomenu jen film
Madla zpívá Evropě, kde mi učarovala
píseň Ty lesovské stráně. Naučila jsem
se jí tak dokonale, že obě sloky zazpívám i dnes. Také jsem tenkrát netušila,
že z malé Jiřinky, která tam hrála, vyroste naše nejznámější výborná herečka
Jiřina Bohdalová. Plakala jsem, když mě
rodiče nepustili na dobrodružný film
Pán sedmi moří, o kterém si ve škole
spolužáci povídali. Ale i ten jsem nakonec zhlédla po r. 1989 v televizi dokonce ve vylepšené podobě. Před hlavním
filmem byly uváděny reklamy místních
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podnikatelů, často velmi vtipné. Pak
přišel na řadu týdeník se zajímavými
aktualitami. Nejvíc mě zajímaly záběry
z mistrovství světa v hokeji (1. místo!)
nebo vystoupení našich krasobruslařek
Áji Vrzáňové a Dáši Lerchové na mistrovství Evropy (1. a 2. místo). I tyto
týdeníky jsou dnes v televizi postupně
reprízovány. Zázemí kina však časem
přestalo vyhovovat a byla nutná vnitřní rekonstrukce. Po opravě se do kina
začalo vcházet vchodem ze zadní části
budovy. Pokladna byla umístěna v přízemí, ale tak nevhodně, že se před ní
tvořily fronty. Dále zde přibyla umývárna a prostorná WC. Do patra vedlo
pohodlné schodiště až k novým šatnám
a dvěma novým vchodům v zadní stěně sálu. Lóže byla zrušena a přibyly tři
řady sedadel. Tato rekonstrukce, která
byla prováděna už po znárodnění, se
brzo ukázala jako nevyhovující. Příprava a realizace druhé opravy se táhla
nekonečně dlouho a kino bylo uzavřeno
asi 7 let. To už ale nebyl problém správce pana Kurfürsta, který se z města odstěhoval. Při opravách bylo orchestřiště
zrušeno, jeviště uzpůsobeno promítání
širokoúhlých filmů, WC přemístěna
do 1. patra a další úpravy. Budova změnila celkový vzhled. Bylo přistaveno
druhé patro se společenskou a novou
promítací místností i zvláštním bočním
vchodem. Hlavní vchod se vrátil na staré místo z ulice. V přízemí vznikla později kinokavárna. To už ale každý vlastnil televizi a význam kina upadal. Sál
i společenská místnost však byly bohatě
využívány a pokládám za velkou chybu,
že se obec tohoto stánku kultury zbavila, aniž zajistila náhradu. Na druhé
fotografii vidíte kino po druhé rekonstrukci v 70 tých letech. Dnes je v budově kromě kavárny Residence prodejna
květin a dárkového zboží.
Anna Tuhá

Dobročinný golfový turnaj
Dobročinný golfový turnaj dopadl na jedničku
V sobotu 12. května se na golfovém hřišti ve Městě Albrechticích konal speciální turnaj ve spolupráci s projektem DAK. Dejte, kolik
snesete. Golfisté a další návštěvníci, kteří se akce zúčastnili, přispívali na dobrou věc. Cílem bylo podpořit sedmiletého Vojtu nemocného vrozenou metabolickou poruchou, tzv. mukopolysacharidózou. Na všechny podporovatele čekalo několik „odměn“ – drobné
dárky s logem projektu nebo možnost vyrobit si vlastní odznak. Nejúspěšnější golfisti si odnesli sladké překvapení.
Moc děkujeme všem golfistům, negolfistům a dalším hodným lidem, kteří nám přispěli.
Sečteno podtrženo jsme v Golf Clubu Město Albrechtice dohromady snesli neuvěřitelných 32 500 Kč!
Akce se uskutečnila díky programu SmartUp od Nadace O2 a programu Dobro-Druzi Nadace VIA.
Adéla Hazuchová

Fotbalový klub informuje
Fotbalová sezóna 2017/2018 se pomalu chýlí ke svému konci. Naše jednotlivá mužstva neustále bojují, aby postavení v tabulkách
bylo příznivější.
Nejlépe si vedou hráči starší přípravky v okresním přeboru. Tabulku vedou s prozatím 33 body a pochvalu za 49 vstřelených branek ve 12 utkáních si určitě zaslouží Mikuláš Tkaczyk. Tyto mladé hráče dobře vedou Lukáš Včelný a Michal Moravec. Tito trenéři
vedou i tým mladších žáků v krajské soutěži, který je prozatím na 6.místě s 18 body. Nejvíce vstřelených branek má Jan Mlčoušek
– 13, ten však od jarní části soutěže přestoupil do Opavy.
Bohužel o něco hůře jsou na tom naší starší žáci, kteří hrají také krajskou soutěž a patří jim prozatím 10. příčka se 3 body. Zde
je nutno vyzvednout velkou trpělivost trenérů p.Romana Bočka st. a Aleše Mlčouška, jelikož práce s touto věkovou kategorií není
vůbec jednoduchá a je v tomto týmu mnoho hráčů, kteří s fotbalem začali až na této úrovni soutěže. Nicméně snaha všech hráčů
i hráček se nedá upřít, za což vedení klubu velmi děkuje. Nejlepším střelcem branek je Šimon Kalaš, kterému se podařilo vstřelit
prozatím 3 góly.
Také naši muži hrají své soutěže: muži“B“, hrající III. okresní třídu a mají doposud 16 bodů. Jsou prozatím na 8. místě. Nejvíce
gólů vsítil Michal Libor Hricko, a to 11.
Muži“A“ hrají krajskou 1.B třídu a jsou prozatím na 13. místě s 20 body. S 10 brankami tabulku střelců v tomto týmu vede Vasil
Charalambidis.
Věříme, že na konci sezóny si všechny týmy minimálně udrží své soutěže a touto cestou je nutno velmi poděkovat Městu Město
Albrechtice za poskytnutou veřejnou finanční podporu.
Je nutno také vzpomenout i letošní tradiční, již 45.ročník Štítu Albrechtic, který se letos odehrává ve Velkých Albrechticích dne
23.6.2018. Kromě vlastního fotbalového turnaje proběhne zde i soutěž hasičů a myslivců.
Výkonný výbor FK Město Albrechtice také velmi děkuje všem příznivcům a fanouškům a také všem sponzorům. Bez jejich podpory to prostě nejde.
Všem spolkům a občanům v našem městě a okolí přejeme krásné nadcházející léto a dobrou náladu.
Za FK Město Albrechtice,z.s.
Miroslav Olejniczak,
sekretář
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Fotbalový klub informuje

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: 12:30-18:00 Čtvrtek: 12:30-18:00
Pátek: 12:30-16:30 (konzultační den)
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 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
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 pří-

pravě 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 – infowww.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 - poskytovatelCHARITA 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– poskytovatelHARMONIE 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
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TJ Tatran město albrechtice z.s.
KTCM udrželo 1. šachovou ligu
Když jsme postoupili do 1. mládežnické ligy, domnívali jsme se, že
budeme hrát v poklidu uprostřed tabulky. Nestalo se tak. Nepočítali
jsme s některými faktory, které nás jako úplné nováčky této soutěže
čekaly. Soutěž hrají nejlepší šachová družstva z Olomouckého, Brněnského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Hraje se na dlouhé partie, které se mohou protáhnout na čtyři i více hodin a jsou
psychicky velmi náročné. Naše předcházející období bylo charakterizováno krátkými, tzv. rapidovými partiemi (2 x 15 min.). Družstvo nebylo zvyklé na tak enormní zátěž a to se projevilo na počátku
soutěže, kdy jsme prohráli některá utkání o jeden bodík nezvládnutím plné koncentrace. Zejména v 1. polovině soutěže jsme zaplatili
nováčkovskou daň hlavně proti družstvům velkých měst s obrovskou tradicí (Brno, Frýdek Místek, Ostrava atd.). Systém sestupu je
krutý. Čtyři družstva opouští soutěž, takže nervozita, která zavládla
při posledním závěrečném kole, jež se hrálo v Krnově ve dnech 21.
- 22. dubna, byla obrovská. Po sobotním zakřiknutém dvojkole nás
čekal nedělní dvojzápas, který nám dával určitou šanci a naši hráči
ji dokonale využili. V existenčním utkání porážíme Zlín vysoko 4,5
: 1,5 a stejným výsledkem porážíme nejslabší tým soutěže Hošťálkovice. I v příští šachové sezoně budeme hrát 1. ligu, bohatší o obrovské zkušenosti a určitě ji budeme hrát sebevědoměji, poněvadž na ni hráčsky máme. Na tomto úspěchu se podíleli šachisté: Karel
Chwistek, Jan Šlachta, Daniel Bušos, Janis Raptis, Tomáš Grček,Vítek Anděl, Pavel Kohut, Matěj Jaššo, Patrik Zámarský, Petr Čech,
Jan Weczerek. Děkuji hlavnímu šéftrenérovi a vedoucímu družstva Ing. Karlu Záleskému a všem našim krnovským trenérům, kteří
se individuálně jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tohoto kolektivu v průběhu sezony (Víťa Daříček, Soňa Kubelová, Miroslav
Hrbáček, Jiří Zeman a Václav Borák). Děkuji rovněž Kadeřnictví Karolíny Burschikové z Města Albrechtic, která před posledním rozhodujícím dvojzápasem vypsala pro celé družstvo sympatickou prémii - ostříhání zadarmo. Asi to pomohlo !!!
Ať se celému krnovskému a albrechtickému šachovému mládí daří.
Ing. KarelHandlíř - KTCM
Matyáš Grček (2010) se zúčastnil v závěru dubna MČR do 8 let, které se konalo ve Vyškově. Z devíti možných bodů Matyášek uhrál 5 bodů
a skončil z 98 účastníků na slušném 38. místě.
Okresními přeborníky mládeže v šachu se 5. května v Krnově stali:
Matyáš Grček - benjamínci
Pavel Kohut - starší žáci ( Pavel titul obhájil již potřetí)
Jiří Veselý -starší žáci- vynikající 2. místo.
Gratulujeme.

V sobotu 12. května proběhl v Krnově mezinárodní rodinný šachový
turnaj dvojic.
Hrálo se za překrásného počasí na náměstí před Městskou kavárnou
za účasti 55 rodinných týmů. O velké překvapení se postarala naše
bratrská dvojice Jiří a František Veselý, kteří obsadili skvělé 3. místo.
Gratulujeme.

O prázdninách na šachy nezapomeneme.
Každou středu od 10,00 - 12,00 hod. se budou mladí šachisté scházet v hospůdce u Rybníčka. Na konci prázdnin pak bude sehráno tradiční
utkání mladí : starší o šachový dort. Zatím se mládežníkům nepodařilo nikdy zvítězit nad zkušenými harcovníky. Že by letos ???

Sportovní odpoledne
Podle loňského vzoru připravili i letos sportovní trenéři TJ Tatran MA
a učitelé naší ZŠ Sportovní akademii. Cílem této akce bylo předvést rodičům, prarodičům i přátelům dovednosti nabyté v zájmových kroužcích
a ukázat, čeho jsme za rok, kdy nás viděli naposledy, dosáhli. Během hodinového představení se předvedly všechny kategorie gymnastek, žáčci 2.
A nacvičili vystoupení s plastovými lahvemi, paní učitelka Václavíková
sestavila a spolu se svými svěřenkyněmi prezentovala náročné cvičení aerobiku na tzv. stepech a mini trampolínách. Chlapci pod vedením pana
učitele Grčka se zase „blýskli“ při ukázce florbalu a karatisté zaujali svým
soustředěním na pokyny trenéra, boj zblízka i naprostou synchronizací pohybů. Vyvrcholením celého programu bylo bezesporu vystoupení akrobatických skokanů, kteří opět s panem učitelem Grčkem natrénovali přeskoky přes překážky tak vysoké, že se divákům tajil dech. Musíme poděkovat
škole, městu i sportovnímu oddílu, bez jejichž podpory bychom se neobešli. Umožňují nám trávit s dětmi čas v tělocvičně a doplňovat či obnovovat
vybavení pro jednotlivé sporty. Za všechny trenéry doufám, že diváci, zejména pak rodiče, byli příjemně překvapeni, co už jejich děti umí
a s jakým nasazením se sportům věnují. My našim malým sportovcům rozhodně píšeme jedničky.
Radka Gavendová
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TJ Tatran město albrechtice z.s.

Foto Vladislav Hlaváček

Poděkování
Děkuji za pozvání na vaši Sportovní akademii, kterou jsem měl tu čest slavnostně zahájit.
Malé „Tatranky“, tak to byl zážitek!! Je zřejmé, že nejen šach, ale i gymnastika, dělá z vašeho oddílu špičkovou TJ v našem okrese. Oceňuji
spolupráci se základní školou a mateřskou školou.
Fandím vám a těším se na další spolupráci.
Jan Urban,
manažér RS ČUS Bruntál
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsícikvětnu2018
Jozef Novotný, Terezie Herodková, Květoslav Červík, Božena Šobrová, Dieter Herodek, Antonín
Mužík, Zdeněk Masopust, Marie Janková, Anna
Mrkvová, Radomíra Petreková, Martina Kurečková, Helena Klepáčová, Alois Gross, Martin Kožiak,
Věra Zahradníková, Jolana Jantošová, Josef Zikl,
Radmila Grunová, Zdeňka Ševčíková, Růžena Fuksová, Oldřich Kopečný, Anna Kotrlová, Ludmila
Hazuchová, Jan Rosner, Květoslava Vondráková,
Květoslava Koudelková, Anna Vojkůvková, Petra
Laníková, Jana Janošcová, Milan Páník, Jaroslava
Michalčíková, Libuše Hanusová, Irena Křehlíková,
Jarmila Bernátová, Karel Gebauer, Hilda Kocveldová, Rudolf Němčík, Věra Kotulková

Jubilantům v měsíci červnu 2018
Jaroslav Křištof, Jaromír Kukelka, Jana Kadlecová, Vlasta Cágová, Olga
Michnová, Markéta Nejedlá, Eva Pavelková, Valerie Motylová, Dagmar
Zoubková, Oldřich Zelinka, Danuše Fialová, Luděk Vrba, Jaromíra Sosíková, Anna Šimíková, Alžběta Štefková, Jaroslav Koláček, Miroslav Ondrusz, Jozef Kostroš, Jaroslav Žák, Marie Michálková, Věra Blažková,
Anna Hrbáčková, Lenka Menzelová, Marta Šrubařová, Evička Varechová, Marie Vitásková, Hana Odvršová, Marie Kupčoková, Luděk Volek,
Miroslav Petrek, Marie Špačková, Iveta Chovanioková, Eva Pustková,
Matěj Hlaváček, Jan Koždoň, Jana Koleňáková, Zdenka Dostálová, Ludmila Hrubá, Pavel Adámek, Jozef Bodnár, Bohuslava Bezděková, Anna
Bradová, Božena Tůmová, Helena Svobodová, Marie Holubová, Vítězslav Krejčí, Marta Synková, Zdeňka Domková

Vítání občánků
V sobotu 5. května 2018 se v obřadní síni Městského úřadu
v Městě Albrechticích uskutečnilo vítání občánků, na které byly
pozvány děti narozené do měsíce března 2018:

•
•
•
•
•
•
•
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Sofie Pustówková
Adéla Ricková
Václav Derlich
David Košulič
Radovan Kučera
Ellen Anna Návratová
Damian Dojczar

Informační servis
n Městský úřad

n OrDinační doba praktických lékařů:

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

n MUDr. Hana Jelínková, tel.: 554 652 206
Pondělí
12.30 – 15.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek
10.00 - 12.00
13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pátek
7.30 - 12.00

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

n MUDr. Leona Tobiášková, tel.: 554 652 183
Pondělí
8.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Úterý
13.00 – 17.00
Středa
10.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Čtvrtek
8.00 – 12.00
12.00 – 14.00 objednaní pacienti
Pátek
8.00 – 12.00

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 MUDr. Eva Němcová, tel.: 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
13.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.00
13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pátek
7.30 – 11.00

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

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 LÉKÁRNA U JANA
Po – pá
8.00 – 12.30
n Sběrný dvůr
tel.: 777 781 195
Provozní doba

n Pošta Město Albrechtice
Po-Pá
8.00-12.00
13.00-17.00
Sobota
8.00- 10.00
tel.: 954 279 395
n Česká spořitelna
Pondělí
9.00 - 12.30
Úterý
9.00 - 12.30
Středa
9.00 - 12.30
Čtvrtek
9.00 - 12.30
Pátek
9.00 - 12.30
tel.: 956 762 460

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

13.30 - 17.00
13.30 - 16.00
13.30 - 17.00
13.30 - 16.00
13.30 - 16.00

Zimní provoz: od 1. 11. do 31. 3. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 17.00 hod
Sobota:
8:00 hod – 11:00 hod

n Zubní pohotovost Krnov
So-Ne
8.00 - 12.00 informaci o pohotovostní ordinaci
získáte na tel.: 554 690 111 (nemocnice Krnov)
n Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici
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
n Interní amb., tel. 554 690 518
St
8.00 – 11.30
12.30 – 15.00

13.00 – 16.30

n Úřad práce Město Albrechtice
Osvobození 592/12
Město Albrechtice
Provozní doba:
Po
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Út
8.00 – 11.00
St
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Čt
8.00 – 11.00
Pá
8.00 – 11.00 (pouze pro nové uchazeče
o zaměstnání a pozvané)
n Úřední hodiny správce hřbitova:
Úterý 9.00 – 11.00, Čtvrtek 15.00 – 16.00
tel.: 777 788 476

Rychlá záchranná služba 155 Integrovaný záchranný systém 112
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PLACENÁ REKLAMA

PALÍ�RNA A MOŠ� TA� RNA HUŠER,

B. ŠMETANY 4, ME� ŠTO ALBRECHTÍCE

NABÍZÍME:




MOŠTOVÁNÍ JABLEK A HRUŠEK
STERILIZACI OVOCE (balení 3 a 5 litrů )
ZALOŽENÍ KVASU A JEHO USKLADNĚNÍ

OTEVŘENO:
Po - Pá
So

8,30 - 12,00 13,00 - 17,00 hod.
8,00 - 12,00 hod.
554 652 715 PEVNÁ LINKA
604 553 471 PETR HUSER
773 992 405 JANA CÁGOVÁ

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

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
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