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Vážení spoluobčané,
je před námi období jara,
které je spojeno nejen s jarními pracemi na zahradách
a úklidem města, ale hlavně
s větší sluneční aktivitou, která
by nás měla povzbudit, zbavit
ponuré nálady, zimního splínu
a přivodit úsměvy na tvářích
a radost z dlouho očekávaného
jara.
Pro nás příchod teplého
počasí znamená pokračování v započatých investicích
a spuštění nových, které budou
pro rozvoj města důležité.
Určitě jste si všichni všimli,
že koncem loňského roku byla
dokončena výstavba kanalizace a obnova vodovodního řadu
ve vilové čtvrti, která byla jak
finančně, tak stavebně velmi
náročná. V průběhu měsíce
dubna se realizační firma vrátí
k odstranění vad a nedodělků.
S příchodem jara se v našem městě rozběhnou stavby,
které byly naplánovány v rozpočtu pro letošní rok a jsou
již kompletně připraveny k realizaci včetně všech povolení.
Jako první se rozběhne „Oprava hřbitovní stěny – jihovýchodní část“ za nabídkovou
cenu 941 570,55 Kč bez DPH.
Na tuto akci máme již přidělenou dotaci z MMR ve výši 700
tis. Kč.
Téměř souběžně by měla započít také výstavba „Parkoviště u Základní umělecké školy
Město Albrechtice“ realizovaná firmou BERKASTAV s.r.o.,
za cenu za cenu 790.592,- Kč
bez DPH. Na tomto projektu
se bude finančně spolupodílet Moravskoslezský kraj, kde
bylo předběžně dohodnuto
spolufinancování částkou 600
tis. Kč. O dalších stavbách vás
budu informovat v dalším čísle
Zpravodaje.
Jedním z našich největších
úspěchů, za kterým jsou téměř
dva roky práce a nekonečného
vyjednávání, je realizace projektu s názvem „Slezsko bez
hranic III – hrady a zámky“,

který bude z 85 % financovaný
Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika.
Název v rámci tohoto programu slaví třetí a dá se říci ojedinělý úspěch. Poprvé jsme byli
úspěšní s přívlastkem Nová turistická destinace, následovaly
Rozhledny a vyhlídková místa
a v těchto dnech byly zveřejněny výsledky poslední výzvy,
kde byla schválena dotace vy
výši 3.3 mil EUR. Projekt je
o to složitější, že na něm nezávisí jen úspěch realizace oprav
našeho zámku Linhartovy,
ale zámku Moszna v Polsku
a zámku ve Slezských Rudolticích, což je pro naše město
velmi zavazující a nesmíme
chybovat. Celková schválená

dotace ve výši 3.300.000,- EUR
z toho náš podíl ve výši 1mil
EUR (26mil. Kč), 1,9 mil. EUR
pro zámek Moszna – Vojvodství Opolské a 0,4mil. EUR
pro zámek ve Slezských Rudolticích. Celkové výdaje projektu
včetně vlastních podílů ve výši
15% přesáhnou 100 mil. Kč
a je to největší částka přidělená v rámci výzvy operačního
programu.
V rámci této etapy jsou navrženy stavební úpravy zámku
za účelem navrácení některých
místností ve 2. NP severovýchodního křídla zámku do původní podoby a jejich využití
pro společenské a slavnostní
příležitosti. Cílem dalších stavebních úprav jsou opatření
ke snížení vlhkosti v suterénu
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a výměna části nevhodných
novodobých výplní otvorů,
tedy oken a dveří.
Cílem venkovních úprav
je zajištění bezpečného a důstojného přístupu k zámku
a vytvoření zpevněných ploch
různé funkce. Přeložka venkovních rozvodů veřejného
osvětlení do země přispěje
ke zvýraznění urbanistického
a architektonického významu
areálu zámku a odstranění
současných neestetických rozvodů.
Za sebe i své spolupracovníky přeji Vám všem krásné jaro,
hodně úspěchů, pohodu, klid
a spokojenost jak v běžném,
tak v pracovním životě.
Luděk Volek, starosta města

Kulturní dění ve městě a okolí
Dovolte mi vážení občané, abych zde připomněl kulturní akce,
které od posledního čísla Zpravodaje města v tomto roce proběhly
nebo nás v nejbližší době čekají. Touto cestou musím opět poděkovat všem lidem, ať fyzickým osobám, spolkům, příspěvkovým
organizacím nebo jiným, kteří svou prací a činy pomáhají v našem městě a okolí zajišťovat kulturu pro všechny vrstvy obyvatel.
Město Město Albrechtice se snaží těmto pořadatelům, pokud o to
požádají, finančně přispívat, ať už dotací nebo darem.
Začátek roku je tradičně spjat s novoročním výšlapem na chatu
Anna, který připravili turisté z TJ Město Albrechtice a členové
mysliveckého sdružení „Oldřich“. Od konce ledna byl připraven
základní taneční kurz pro partnerské a manželské páry ve sportovní hale základní školy. Společenské plesy pro občany a širokou veřejnost připravili základní škola, střední odborná škola,
základní umělecká škola, TJ Město Albrechtice s mysliveckým
sdružením „Oldřich“. Na začátku března v KD Třemešná, zahrál
k poslechu a tanci Dechový orchestr Města Albrechtic. Na tuto
akci jsme opět pro občany zajistili bezplatný odvoz autobusem.
V sobotu 17. března začala Velikonočním jarmarkem sezóna
na zámku v Linhartovech, kdy tento jarmark přilákal přes tisíc
návštěvníků. I letos se můžete těšit na další akce, které budou
probíhat na zámku. Pro zajímavost, v letošním roce byl náš zámek vybrán, aby se prezentoval a propagoval na celorepublikové výstavě s názvem „Má vlast cestami proměn 2018“. Je to už
10. ročník, který bude zahájen 19. 5. 2018 v Praze na Vyšehradě
a po celý rok bude výstava probíhat v nejrůznějších koutech naší
vlasti. Pro sportovní fanoušky připravil fotbalový oddíl FK Město

Albrechtice halové turnaje mládeže v kopané s názvem „Pojišťovna Cup“. TJ Město Albrechtice společně s hokejovými nadšenci
uspořádali pro veřejnost na rybníku Celňák hokejový turnaj s názvem „Winter Classic“. Spolek zahrádkářů Město Albrechtice, jak
již bývá zvykem, uspořádal v březnu výstavu rukodělných prací.
Mateřská škola s dětmi uspořádala na náměstí Masopustní veselí
a také tradičně vynesli, zapálili a vyhodili do řeky Opavice Moranu. Tímto symbolem ukončili zimu a přivítali tolik očekávané
jaro. Také se uskutečnila na náměstí akce Barevné velikonoce, kde
p. Jan Handlíř a žáci pátých tříd základní školy upletli velikonoční
karabáče. Také golfový spolek pro zájemce připravil turnaje, které
se konají v zimních měsících pod střechou. Spolek seniorů Město
Albrechtice připravil pro své členky kulturní program k MDŽ.
Pokud jsem na nějakou akci, která už proběhla, zapomněl, tak
se omlouvám, ale snažil jsem si vzpomenout a vyjmenovat všechny.
Město Město Albrechtice připravuje na červen pro děti dětský den, který by se měl uskutečnit v sobotu 2. června v parku B.
Smetany. Na tento den domlouváme hudební vystoupení a ostatní atrakce, které budou moci děti využívat. V sobotu 30. června
proběhne 4. ročník běhu na naši rozhlednu s názvem „Město běží
na věže“.
To je jen nástin toho, co už proběhlo nebo ještě proběhne v nejbližších dnech a měsících do začátku léta a vydání dalšího čísla
Zpravodaje města. O dalších akcích se dozvíte zase příště.
Martin Špalek, místostarosta

Prvňáčci na úřadě

Úspěšní šachisté

Ve středu 31. ledna 2018 navštívili městský úřad malí prvňáčci
z naší základní školy. Třída 1. B, vedená paní učitelkou Zdeňkou
Závodnou, měla možnost si prohlédnout všechny kanceláře městského úřadu a také obřadní síň. Průvodcem celým úřadem byl
místostarosta Martin Špalek, který dětem ukazoval a vysvětloval,
co konkrétního se v jednotlivých kancelářích děje a jakou práci
vykonávají jednotliví úředníci. Ať už prošli matrikou, pokladnou
nebo účtárnou, všude se dozvěděli pro ně nové věci, o kterých se
teprve začnou učit ve škole. V půdních prostorách mohli vidět,
kolik telekomunikačních zařízení je potřeba, aby se doma mohli
dívat na kabelovou televizi. V kanceláři starosty si potěžkali velký klíč, který slouží k „odemykání města“ a obdivovali poháry,
které naše město získalo v různých soutěžích. Na konci prohlídky
v zasedací síni u kulatého stolu, sdělily děti své dojmy z prohlídky
městského úřadu. Než se prvňáčci vydali na cestu zpět do školy,
byli odměněni drobnými dárečky.
Martin Špalek, místostarosta

V úterý 30. ledna 2018 byla v obřadní síni městského úřadu
slavnostně přijata dvě družstva žáků Základní školy, Opavická 1
v Městě Albrechticích. Tato družstva tvořili žáci, kteří se zúčastnili krajských finále škol mladších a starších žáků v šachu. V Ostravě dne 16. 1. 2018 v kategorii 1. - 5. tříd ze 14 nejlepších týmů z celého Moravskoslezského kraje skončili naši mladí nadějní šachisté
na krásném 6. místě. V Krnově dne 18. 1. 2018 v kategorii 6. - 9.
tříd získali v silné konkurenci 13 týmů z velkých měst naši starší
šachisté vynikající 3. místo. Místostarosta města ve svém projevu
ocenil jejich sportovní výkon a vzornou reprezentaci města a školy. Zároveň poděkoval trenérům Ing. Karlu Handlířovi a p. Miroslavu Hrbáčkovi za přípravu žáků na krajská finále. Potom všem
přítomným předal Pamětní listy a drobné dárky. Za mladší žáky
byli oceněni M. Grček, D. Štilecz, F. Veselý, L. Krótki, D. Živčák
a za starší žáky P. Kohut, J. Raptis, J. Veselý, D. Galuška.
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Martin Špalek, místostarosta

Plán hospodářské činnosti na rok 2018
výnosy Kč

náklady Kč

zisk/ztráta

schválený
plán na rok
2017

očekávána
skutečnost
rok 2017

plán na rok
2018

schválený
plán na rok
2017

očekávána
skutečnost
rok 2017

plán na rok
2018

1 067 500,00

1 070 500,00

1 169 500,00

1 234 320,00

1 236 320,00

1 271 045,00

-101 545,00

609 600,00

609 600,00

621 600,00

465 480,00

490 480,00

516 217,00

105 383,00

4 500,00

5 000,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

nebytové prostory

700 000,00

740 603,00

604 864,00

492 750,00

562 630,00

401 450,00

203 414,00

bytové hospodářství

765 800,00

765 800,00

780 884,00

885 040,00

946 440,00

1 224 140,00

-443 256,00

byty Nemocniční 6

419 000,00

511 034,00

412 000,00

877 300,00

864 800,00

781 500,00

-369 500,00

26 375,00

51 425,00

42 404,00

65 800,00

94 900,00

66 800,00

-24 396,00

9 941 300,00 25 381 300,00

6 451 300,00

6 012 360,00 16 230 060,00

7 384 360,00

-933 060,00

kabelová televize
internet u TKR
kopírování

pohřebnictví
pěstební činnosti (lesy)
režie

6 000,00

6 000,00

6 500,00

1 868 800,00

1 861 800,00

1 379 240,00 -1 372 740,00

1 282 000,00

1 632 000,00

1 672 000,00

2 670 000,00

2 685 000,00

2 677 000,00 -1 005 000,00

koupaliště

29 530,00

29 530,00

29 530,00

504 400,00

522 411,00

398 970,00

-369 440,00

ostatní činnosti

39 426,00

44 126,00

43 626,00

19 500,00

24 500,00

24 000,00

19 626,00

205 000,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

2 500,00

2 500,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

1 440,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

-500,00

vodárna, ČOV

pozemky
internet v knihovně
park B.Smetany

Celkem:
15 098 531,00 31 045 858,00 12 037 008,00 15 097 750,00 25 521 341,00 16 126 722,00 -4 089 714,00
							
Ztráta bude pokryta výsledkem hospodaření z minulých let.							
Odpisy činí celkem 3 786 860 Kč, Jedná se o účtování do nákladů, nejedná se o finanční operaci.
Alena Bodnárová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

Nejen divákům kabelové televize
Po několikaměsíčním ostrém vyjednávání o cenách jsme
na začátku tohoto roku podepsali
smlouvu se společností Discovery, která nám umožnila zařadit
do programové skladby nové programy. Poté jsme museli přestavět
hlavní stanici pro příjem těchto
programů a diváci TKR si museli
přiladit tyto programy na svých
televizorech. Dekódovací zařízení
programů Eurosport 1 a 2 dorazilo z Velké Británie pár hodin před zahájením přímého přenosu
ze zimních olympijských her. A to není všechno. Během několika dní se dočkáme dalších změn v přechodu na nový standart
DVB-T2 a to u stanic České televize, která musí ze zákona vysílat
i z pozemních vysílačů v rozlišení Full HD. Vysílání by mělo začít
29. března 2018. Toto má být hlavní impulz k tomu, aby rychleji
motivoval diváky k nákupu nových televizorů nebo set-top-boxů.

Když v lednu tohoto roku začalo vysílání i několika stanic TV
Nova bylo jasné, že naše komerční stanice nechtějí z pozemních
vysílačů bezplatně šířit své programy v plném rozlišení Full HD.
Jde jim pouze o peníze, proto diváci mohou vysílání v plném
rozlišení Full HD přijímat pouze cestou placených programů ze
satelitu, kabelovou televizí nebo pomocí telefonních linek. Je samozřejmé, že i tento nový balík programů České televize ihned
nasadíme do programové nabídky TKR.
Dne 21. března 2018 jsme nasadili do provozu zbrusu nové
zařízení, které se stará o datové toky internetu prostřednictvím
námi zapůjčených kabelových modemů (netýká se to naší optické
sítě na ulici Nádražní a na náměstí). Během několika dní uděláme ještě drobné úpravy v naší technické místnosti, abychom naše
služby při poskytování internetu ještě zdokonalili. Každý měsíc
totiž zaznamenáváme nárůst počtu uživatelů internetového připojení, takže si nemůžeme dovolit jakékoliv snížení kvality v poskytování služeb našim zákazníkům.
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Bc. Vladislav Hlaváček

názor zastupitele
Máme na víc!
Ve svém příspěvku bych rád, byť s malým zpožděním, reagoval
na výzvu paní Ing. Jaroslavy Veselé z prosincového Zpravodaje
města a uvedl několik svých představ, které by mohly posunout
naše město o něco dál!
Činím tak nejen proto, že téměř celý můj život byl a je spjat
s touto obcí a že mohu tedy srovnávat. Ale zejména proto, že mi
není lhostejné, jak nám slábne úroveň veřejného života, ať společenského tak kulturního. Správa města totiž netkví vždy jen v povinnostech, jakými jsou opravy chodníků či silnic, ale také v tom,
jakou příležitost nabízí svým občanům k vzájemnému setkávání.
Není tomu tak dávno, kdy se veřejné spolky a místní podniky
předháněly v pořádání plesů a zábav, jejichž vrcholem býval reprezentační ples města. Není tomu tak dávno, co byly pořádány
diskotéky pro mladé, zejména v prázdninovém období. Neočekávám, že by se k nám vrátila léta minulá a s nimi i vystupování místního ochotnického spolku, souběžné plesy v Národním
a Dělnickém domě, nebo vystoupení známých zpěváků a herců.
Mohl bych říci, že jsem spokojen s tím málem, co obec v posledních letech nabízí jako standard – vánoční koncert v Linhartovském zámku, druhý v kostele a k tomu koncert dechových kapel. Ale nejsem, protože na takové město jako jsou Albrechtice, je
to zatraceně málo. Přitom právě ono by mělo být hlavním nositelem a garantem veřejného života. O to více si vážím alespoň těch
několika málo organizátorů společenských plesů – základní školy,
střední odborné školy a ZŠ, myslivců a sportovců, kteří udržují
alespoň tuto tradici. Vždyť i daleko menší sousedské obce jsou
v tomto směru iniciativnější a úspěšnější. Obhajovat náš neuspokojivý stav slovy: „že my kulturu vyvážíme….“, je nejen úsměvné
ale i nepochopitelné.
Jistě nejsem sám, kdo by si přál bohatší a pestřejší nabídku společenského a kulturního života v obci. Mám však obavy, že možná
náprava nebude ani rychlá ani snadná. Zvláště proto, že vedení
města neučinilo téměř nic, nebo jen prachmizerně málo, pro nabytí hotelu do majetku města ve chvíli, kdy byl původní majitel
ochoten o prodeji jednat. Z výsledku je zřejmé, že vedení města
tuto příležitost podcenilo a jakákoliv druhá, se v dohledné době
opakovat nebude. Stejně jako úvaha o výstavbě nového společenského domu. V této souvislosti bych rád vzpomenul Programové
prohlášení vedení města pro léta 2010 – 2014, ve kterém již tehdy
přislíbilo „podniknout aktivní kroky k odkoupení objektu bývalého Kulturního domu a jeho rekonstrukci na víceúčelové kulturní a hostinské zařízení“. Škoda, že zůstalo jen u pouhého slibu.
Podobné je to i s místním parkem, který býval svědkem čet-

ných veřejných akcí i prázdninových diskoték pro mládež. Místo
rekonstrukce parku, slibované již po dvě volební období, byl jen
odstraněn přístřešek u tanečního parketu bez jakékoliv náhrady.
K nápravě tohoto stavu není zapotřebí žádných megalomanských
projektů. Stačí k tomu stylový, víceúčelový stánek z přírodního
materiálu zapadající do parkové zeleně a k tomu mobilní přístřešek pro účastníky veřejných akcí.
Každý z nás zajisté sleduje se zájmem texty Zpravodaje o historii našeho města. A protože je tak zajímavá a bohatá, zasloužila by
si konečně stálou připomínku v podobě malého muzea. Materiálů
pro jeho naplnění by se jistě našlo vrchovatě. Vždyť ne každý kdo
k nám zavítá, má možnost sledovat Zpravodaj nebo listovat v kronikách města. Nepochybuji ani o tom, že nemalý zájem o takové
muzeum by projevili i naši občané a místní školy.
Dalším námětem pro obohacení volnočasových aktivit je náš
rybník „Celňák“ a jeho okolí, vyhledávaná zóna letních procházek. Dovedu si ji představit jako místo odpočinku a relaxace, ale
také jako malou naučnou stezku. Pěkně upravené okolí rybníka
s udržovanou zelení, lavičkami a možností občerstvení, informační tabule o fauně př. flóře vyskytující se v této lokalitě i jejím
okolí. Jistě by si zasloužila daleko větší pozornosti než doposud
nebo alespoň takové jaké se těší Městský turistický okruh.
Se svým posledním námětem k zamyšlení se vrátím o několik
desetiletí zpět, kdy jsem byl ještě žákem zdejší osmiletky. Často se
mi vybavují pěkné vzpomínky na malé venkovní hřiště za školou,
které proti současné tělocvičně nabízelo nejen pohyb na čerstvém
vzduchu, ale také možnost soupeření v atletických disciplínách.
Tělocvična je sice po většinu roku pro žáky nepostradatelná, ale
zeptejte se jich, kdy naposledy spolu soutěžili ve skoku do dálky,
vrhu koulí, diskem či oštěpem nebo v běhu na krátkou trať? Myslím, že ta odpověď by nebyla nijak lichotivá. Možná by nebylo
od věci vybudovat před školou ve spolupráci se Střední odbornou
školou a ZŠ, Město Albrechtice, p.o. malý atletický areál na pozemcích, které se k tomu účelu přímo nabízí. Nepochybuji o tom,
že získat dotaci na takovou investici by nebylo vůbec těžké. Nepochybuji ani o tom, jak prospěšná by to byla investice pro obě školy,
pro jejich žáky i zájemce o atletiku.
Mohl bych se svými představami pokračovat dál, ale budu raději skromnější. Už proto, že návrhy z druhé strany se netěší velké
přízni a oblibě. Budu proto zcela spokojen, když alespoň jediné
z mých přání dojde v dohledné době svého naplnění.
Ing. Ivo Vykopal, zastupitel za ODS

Kontakty na pracovníky městského úřadu
Sekretariát
- Bohumíra Druláková - tel.: 554 637 391
Vedoucí odboru finančního a plánovacího
- Alena Bodnárová - tel.: 554 637 395
Vedoucí odboru vnitřních věcí
- Jan Vávra - tel.: 554 637 396
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

Referent ochrana životního prostředí, odpady,
majetkoprávní
- Iveta Adámková - tel.: 554 637 399
Odbor správní- vedoucí odboru
- Bc. Jiří Boháček - tel.: 554 637 361
Úsek sociální – referent
- Bc. Tereza Korabová - tel.: 554 637 363
Úsek matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy –
referent
- Jana Helienková - tel.: 554 637 364
- Vlasta Lednická - tel.: 554 637 364
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střípky z mateřské školy
„Masopust, masopust, do kola mě holka pusť!“
Tóny masopustních písní se rozezněly mateřskou školou v úterý 13. 2. 2018 již od rána. Všude panovala veselá nálada a celou
školkou voněly koblížky. A že se jich nasmažily paní kuchařky!
Masopustní období si připomínáme každým rokem, povídáme
si o zvycích, řemeslech, vyrábíme si masky a ve všech třídách je
veselo.
V odpoledních hodinách se průvod masek i s rodiči vydal
od MŠ směrem na náměstí, kde jsme společně zpívali, tancovali,
přednášeli básně a nakonec i pochovali basu. V závěru celé akce
se do „blešího tance“ zapojili i rodiče.
Nechybělo pohoštění od řezníka p. Weisze – jitrnice, jelítka,
tlačenka, koláčky a spousta dalších dobrot. Všem moc děkujeme
za podporu, spolupráci a těšíme se na příští rok.
Stanislava Kozelská
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Vítězství v dějepisné olympiádě
Žádný úspěch nepřichází sám, vždy za ním stojí náročná a svědomitá příprava. Vyplatila se třem našim žákům, kteří ze školního kola postoupili do okresního kola Dějepisné olympiády. V úterý 16. ledna soutěžili v Krnově na téma „To byla první republika
aneb Československo v letech 1918-1938“. V silné konkurenci 35
žáků osmých a devátých tříd základních škol i odpovídajících tříd
víceletých gymnázií s přehledem zvítězila Pamela Pettinaroli z 9.
B. Těsně za dvěma soupeři z gymnázia na krásné čtvrté příčce
skončila Markéta Kociánová z 9. A. Naším posledním zástupcem
byl Jirka Veselý z 9. B, ten obsadil rovněž pěkné deváté místo.
Trojici našich žáků blahopřejeme ke skvělému výsledku, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Pamele budeme držet palce
v krajském kole, které se uskuteční v Ostravě.
Foto a text Táňa Kurečková

Skvělý úspěch Ellen

Výhra nám unikla o kousek

Že krása a inteligence nejde dohromady? Omyl! Jedna z nejkrásnějších dívek naší školy je toho důkazem! Ellen Vykopalová ze 7. B se totiž může pyšnit titulem druhé nejlepší angličtinářky v okrese Bruntál. Obstála v konkurenci osmnácti soutěžících v kategorii I. A, v níž se utkali žáci šestých a sedmých
ročníků základních škol. Od zlaté příčky ji dělil jeden bod!
Ten Ellen bohužel ztratila v poslechové části. V gramatickém
testu získala maximum, tedy třicet bodů. Stoprocentní výkon
předvedla i při popisu obrázku (deset bodů) a konverzaci (třicet bodů). V poslední zmíněné disciplíně skutečně excelovala.
Po krátkém úvodním představení si vylosovala téma „My friend“. A to jí skutečně sedlo. Plynule a bez zaváhání hovořila
o Anetce Šimekové, své nejlepší kamarádce. Do krajského kola
Olympiády v jazyce anglickém bohužel postupuje pouze první, žákyně ZŠ Žižkova z Krnova. Své zkušenosti bude moct
Ellen zúročit zase v příštím školním roce. To již jako soutěžící
II. kategorie. Pochvalu si zaslouží i Jan Hovjacký z 9. A, který
v kategorii osmých a devátých tříd obsadil osmé místo.

V úterý 20. února jsme se rozjeli obhájit loňské vítězství a postup do celostátního kola v soutěži Talenty pro firmy T– PROFI.
Akce opět proběhla v sídle firmy Bašista v Krnově. Nemohli jsme
se dočkat setkání s našimi staršími kamarády ze Střední průmyslové školy Krnov - Oldou, Ondrou a Honzou. Po registraci, zahájení a instruktáži k soutěži pro nás Lukáš vylosoval stůl číslo pět.
Dostali jsme vlastní stavebnici v kovovém kufru a plány s úkoly.
Pracovali jsme v sehraných dvojicích a po hodině usilovné práce
jsme se stali nejrychlejším týmem. Krátká přestávka a osvěžení
na vzduchu před halou nás opět vrhly do práce. Bez větších obtíží jsme vše zvládli. Výrobek dokončen, vše srovnáno, hlásíme
hotovo. Jsme připraveni na důkladnou kontrolu porotců, kteří
hodnotí přesnost i funkční provedení běžícího pásu. V mezičase
jsme absolvovali exkurzi v hale firmy, kde se vyrábí různé strojní
součástky podle přání zákazníků. Přesnost výrobků kontroluje
3D měřicí přístroj propojený s počítačem, který potvrdí bezchybnou výrobu a zaručí kvalitu výrobku. Takový přístroj by si přály vlastnit všechny firmy. Vytiskne vám prostě protokol a je to.
V hale jsme se setkali s naším bývalým žákem a zároveň bratrem
našeho spolužáka. Mirek Olejniczak nám ukázal náplň své práce.
A teď už spěcháme na hodnocení. Je nám trošku líto, že se podobné soutěže v dalším roce nemůžeme zúčastnit – budeme totiž
šesťáci. Konečně jsme se dočkali vyhlášení výsledků. Získali jsme
druhé místo za vítězným týmem pana Bašisty, ale podle porotců
jen o chloupek. O to víc nás potěšila alespoň jedna výhra – stali
jsme se nejsympatičtějším týmem soutěže a dárkový koš z rukou
pana Bašisty a velký potlesk nám udělal opravdu radost. Pan učitel z „průmyslovky“ nás spolu s kluky ještě pozval na návštěvu
své školy. Pak už jsme se těšili domů. Závěrem chceme poděkovat
studentům z albrechtického učiliště, kteří se starali o naše žaludky – koláčky, guláš, bageta a řízky byly výborné! Poděkování patří
i panu učiteli Martinu Jargašovi, který nás na soutěž připravoval,
a vedoucímu týmu z firmy ELFE.
Foto a text Dagmar Vopelková

Foto Silvie Kaňa, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

—6—

informace ze základní školy

Gratulace pro Julii
V okresním kole reprezentovali naši školu v kategoriích
šestých, sedmých a devátých tříd tři žáci. Museli prokázat geografické znalosti o ČR a Evropě a obstát při práci s atlasem.
Po součtu bodů ze všech částí testů se na krásném 3. místě
umístila Julie Kropáčová z 9. B. Jakub Návrat ze 7. A obsadil
6. místo a Mirka Maderová z 6. A se umístila na 7. místě. Mladým zeměpiscům gratulujeme k pěknému výsledku.
Janis Busios

Ztratil se pes
Když jednoho dne ihned na počátku vyučování zazněla ze
školního rozhlasu nezvyklá zpráva, že policie žádá žáky o pomoc
při hledání majitele psa, který pobíhá v okolí školy, rozpoutala
se mezi třeťáky bouřlivá debata o tom, kam se ztraceným psem.
Padly různé návrhy. Některé děti by si pejska vzaly domů, jiné by
psaly inzerát, další měly povědomí o psím útulku. Protože se nedobraly společného řešení, rozhodli jsme se přijít věci „na kloub“.
Oslovili jsme zkušenou pečovatelku psů a koček Veroniku Vojtkovou, která s několika dobrovolníky pracuje pro azyl v Hynčicích. Veronika přijala pozvání malých badatelů, s nadšením jim
osvětlila činnost zmíněného azylu a předvedla své nalezence. Děti
se dozvěděly spoustu zajímavostí, vyzkoušely si i vodění psů. Jako
poděkování darovaly azylu plyšáky, deky a krmivo. Téma projektu se zrcadlilo i v matematice, kde jsme počítali náklady na pořízení psa, v prvouce jsme zase zjišťovali další informace z encyklopedií, v češtině se psaly příběhy o zatoulaných psech a sepisovaly
se inzeráty. Ve výtvarné výchově kluci a děvčata kreslili obrázky,
v hudební výchově poslouchali a zpívali písničky, v tělesné výchově si vyzkoušeli, jak velkým pomocníkem je pes pro nevidomé.
Projekt bude přesahovat ještě do některého z jarních měsíců. Děti
totiž slíbily, že azyl v Hynčicích navštíví a pomohou dobrovolníkům v každodenní péči o nalezené pejsky.
Foto a text Alena Václavíková

Olympiáda a čtvrťáci
Týden před XXIII. zimními olympijskými hrami v Pchjongčchangu jsme se rozhodli, že se na ně řádně připravíme. Rozdělili jsme se do skupin po 3-4 žácích. Paní učitelka nám pomohla
vybrat témata a my začali s vyhledáváním informací a fotografií.
Využívali jsme internet, encyklopedie, časopisy a noviny. Nashromážděné informace jsme zpracovali a vytvořili prezentace,
které jsme si navzájem přednesli. Jejich prostřednictvím jsme se
seznámili s historií a symboly olympijských her, maskoty, významnými sportovci a místy konání. Některé české olympioniky
jsme si nakreslili nebo vyrobili z papírových krabiček a vyzdobili
jimi naši třídu i chodbu. Projekt jsme zakončili závodem v běhu
na běžkách. Kategorii dívek vyhrála Niki Michailidisová a nejlepším běžkařem se stal Tomáš Stanko. Škoda, že nám nepřálo počasí
a my museli běhat jen nasucho v tělocvičně.
Foto a text Jana Vyležíková a žáci 4. A
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Základní umělecká škola Město Albrechtice
Ozvěny z naší školy
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili již druhým ročníkem PLESU ZUŠ pod záštitou Spolku rodičů
a přátel ZUŠ Město Albrechtice. Ples se konal 17.února
2018 v kulturním domě v Třemešné a ti co na něj přišli, rozhodně
nelitovali. A že se bylo na co dívat. Přijel za námi několikanásobný
mistr ČR a mistr Evropy ve stepu pan Mirek Spáčil, který tančil i klasické tance se svou partnerkou. Dále se na plese představily roztleskávačky Basketbalového klubu Opava. Na příchozí čekala velmi pestrá
tombola, jejíž hlavní cenou byla SMART TV. Nechybělo bohaté občerstvení a zejména spousta zábavy včetně populárního fotokoutku.
K tanci hrála Zábavová skupina VOX Martina Kachlíka. Těšíme se
spolu s Vámi na třetí ročník, který již nyní pro Vás připravujeme.

V polovině února se naši žáci velmi úspěšně zúčastnili okresního kola interpretační soutěže vyhlašované MŠMT ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu. V sólovém zpěvu získaly první
místa ve svých kategoriích Niki Michailidisová a Žaneta Juříková,
obě s postupem do krajského kola. Druhá místa získaly Barbora
Hermanová, Gaia Ramacciotti, Eliška Ptáčková a Irena Timová.
Třetí místa získaly Viktorie Vendolská, Zoe Čaflaki, a Berenika
Galušková.

Ve hře na zobcovou flétnu získala zlaté pásmo ve své kategorii
Barbora Tupá a také Eliška Baránková, která se v březnu představí
v krajském kole soutěže v Orlové. Stříbrné pásmo získala Gabriela
Lanyiová a Laura Pavelková. Ve hře na trubku získal zlaté pásmo
Jakub Herman. Všem účastníkům soutěže a jejich učitelům gratulujeme.
Žáci navštěvující výtvarný obor se opět po roce zapojili do soutěže „Mé toulky za zvěří“, kterou vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota Praha. Výsledky a umístění budeme znát u příležitosti Dnů Země v měsíci dubnu. Věcné ceny se autorům vybraných prací předávají v Bruntále. Výtvarný obor také ve spolupráci
se SRPZUŠ a městem Město Albrechtice bude pořádat tradiční
výtvarnou soutěž „Tady jsme doma“!
Na školní rok 2018/2019 máme pro Vás nachystáno několik
NOVINEK!
Připravujeme znovuotevření Literárně dramatického oboru.
Studiem se prolíná průprava pohybových, mluvních ale i hudebně rytmických projevů. Jednoslovně HERECTVÍ. Máte se určitě
na co těšit a věřím, že včas přijdete k zápisu. Přijímáme děti již
od 5 let věku.
Myslíme také na naše spoluobčany v seniorském věku, pro které ve spolupráci se SRPZUŠ, městem Město Albrechtice a panem
Zdeňkem Kurečkou a paní Janou Sedláčkovou, připravujeme tzv.
„AKADEMII PRO SENIORY“. Jedná se o kolektivní aktivity v oblasti výtvarného umění a sborového zpívání. Vše pod vedením
zkušených lektorů. Nečekají Vás žádné talentové zkoušky, záleží
pouze na Vaší chuti trávit aktivně Váš volný čas spolu s námi.
Výuka začne v září 2018, přesto prosíme zájemce, aby se již
nyní přihlásili osobně v kanceláři Základní umělecké školy Město
Albrechtice, Tyršova 1. Velmi se na Vás těšíme.
Podrobné informace o naší škole a plánovaných akcích získáte na webových stránkách www.zusmestoalbrechtice.cz, sledovat
nás můžete také na facobooku www.facebook.com/zusmestoalbrechtice, nebo při Vaší osobní návštěvě.
Za kolektiv a žáky ZUŠ Město Albrechtice,
ředitel Martin Kachlík
foto: Miroslav Holub
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jednotka sboru dobrovolných hasičů
Rok 2017 pohledem hasičů

V polovině února 2018 vydal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ročenku, ve které je statisticky uvedena
činnost všech jednotek požární ochrany v kraji. Suchou řečí čísel
zjistíme, že naše jednotka v loňském roce zasahovala u 25 požárů,
20 dopravních nehodách, 3 únicích chemických látek, 34 technických haváriích, jednoho planého poplachu a 10 případů ostatních
činností. Celkem 93 událostí. Dále hasičská technika slouží městu
nejen při zásazích, ale při údržbě veřejné zeleně pomocí plošiny,
při kropení silnic znečištěných při odvozu dřeva z lesů nebo během výkopů kanalizace ve vilové čtvrti.
Nesmíme zapomenout nezásahovou aktivitu, a to na výcvik
mládežnického družstva. To se zúčastnilo jediné soutěže a tu
v Krnově vyhrálo. V červenci, kdy jsme pořádali Memoriál Petra Šolce a Josefa Klepáče v požárním útoku mládeže se naše nekompletní mládežnické družstvo doma představilo neplatným
pokusem. Začátkem tohoto školního roku se mládežnické družstvo nesešlo v dostatečném počtu, takže se v říjnu 2017 činnost

mládežnického družstva přerušila. Pokusíme se nyní na jaře 2018
udělat další nábor a otevřít kroužek hasičské mládeže, přestože
o „hasičinu“ není mezi albrechtickými dětmi a mládeží zájem.
S nezájmem se potýkáme i u zásahových hasičů, prostě „nejsou
lidi“. Na závěr se za rokem 2017 ohlédneme několika fotografiemi
ze zásahů:
• Dopravní nehoda s osobním vlakem na úzkokolejné trati
• Uvolnění kamiony zablokované silnice I/57 v linhartovských zatáčkách v dubnu 2017
• Nehoda dvou nákladních vozidel. Cisterna byla plná horkého asfaltu, proto zásah trval 12 hodin.
• Záchrana klisny, která v prosinci spadla do studny
• Prosincový požár národní kulturní památky, podniku
Karnola v Krnově
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Ing. Petr Křištof,
velitel jednotky SDH

HASIČI radí
Povinnosti při pálení klestí
Jaro se blíží a hasiči z okresu Bruntál by rádi upozornili na povinnosti související s pálením porostů, klestí. V první fázi je třeba
rozlišit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) pro
fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která
bude ohraničená proti případnému rozšíření a která nebude samozřejmě umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých
látek, a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje
ohlašovací povinnost při pálení na územně příslušný hasičský
záchranný sbor kraje. Měli bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném prostranství
mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné
vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření
jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky
pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických
osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít internetové
zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění
údajů o pálení je potřeba jen jednoduché registrace.
Další možností ohlášení pálení je formou:
• emailu (od@hzsmsk.cz)
• pevné linky (+420 950 739 814),
kde je potřeba uvést:
• datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),
• uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice),
• jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna, a tím i zodpovědná.

UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové
telefonní číslo 150 či 112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla
jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne
v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošně
porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru dopouští se správního deliktu dle zákona o PO, za který hrozí
sankce až do výše půl milionu Kč.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.
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Text: Ing. Antonín Ušela

co dělají ZAHRÁDKÁŘI
Zahrádkáři Město Albrechtice, z. s. - Kalendář akcí v roce 2018

15. 3.
26. - 28. 3

členská schůze
výstava rukodělných prací

7. 4.

„Otevírání zahrádek“ - členská schůze se zábavou

30. 4.

zájezd – výstava v Kroměříži, návštěva Hostýna

14. 6.

členská schůze, vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“

14. 8.

zájezd na jižní Moravu Lednice, Valtice – termín bude upřesněn

13. 9.

členská schůze, hodnocení soutěže „Rozkvetlé město“ , příprava výstavy

24. - 26. 9.
13. 10.
10. - 12. 12.

výstava ovoce, zeleniny a květin,
hodnotící členská schůze „Jiřinková“ se zábavou
výstava „ Vánoční tradice“
•

Ve spolupráci se základní a s mateřskou školou vyhlásíme
soutěž na ekologické téma
• péče o zvířata a rostliny – slohové a výtvarné práce žáků
• Budeme rozvíjet spolupráci se SOŠ a ZŠ, s ústavem Harmonie a s místními obchody a podnikateli, kteří podporují
zahrádkářské hnutí
• Budeme spolupracovat s kluby důchodců v M. Albrechticích a v Hynčicích, s oddílem turistiky a se zájemci o zahrádkaření ve všech místních částech.
Výbor spolku děkuje všem členům a přátelům za dosavadní
spolupráci, děkuje městským orgánům za finanční i společenskou
podporu a současně přeje nám všem hodně úspěchů a radosti ze
společné práce v celém roce 2018.
Za výbor spolku: V. Zahradníková
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Ze vzpomínek
Prázdniny v roce 1947 byly velmi krásné. Počasí dětem přálo
a dlouhé slunné velmi teplé dny dávaly možnost trávit je hlavně
u vody. Opavice měla i přes velké sucho dostatek vody ke koupání
hlavně v místech splavů a těch bylo v obci několik. Ale nejvíce se
mládež vyřádila na koupališti v prostoru Městských lázní. Ty byly
založeny už v roce 1900. Na dobové fotografii jsou lázně krátce
po výstavbě i s pomníkem císaře Josefa II. Po roce 1918 byla busta odstraněna a uschována na neznámém místě. Objevila se až
v době povodní v roce 1997 dosti daleko od bývalých lázní, odkud
byla zřejmě vyplavena.
V česko-německém prospektu pro rozvoj turismu z roku 1929
s názvem „Horské město Albrechtice na Zlaté Opavici ve Slezsku“
se mimo jiné píše: „Mezi zdravotní zařízení patří také Městské
lázně s parkem, vodní léčebný ústav pod lékařským dohledem,
parní, vanové léčebné lázně všech druhů včetně sauny; právě tak
nové moderní koupaliště s bazénem pro děti a místem ke slunění.“
Prospekt byl doplněn zdařilými fotografiemi z interiéru i exteriéru tohoto zařízení. Velmi lituji, že jsem tento projekt zapůjčila
a už se mi nevrátil. Byly tam totiž i fotografie celkových pohledů
na město, náměstí, tenisové hřiště, partie z Chaty míru, městského parku a to nejcennější – tělocvičny. Takových ztrát jsem zaznamenala více a bohužel i v dnešní době.
Po válce až do znárodnění byl správcem lázní pan Jaroslav
Dvořák, otec Zdeňka a Jaroslava, dosud žijících občanů našeho
města. Byl to velmi pracovitý člověk a celý zahradní areál, který
vytvořil a o který pečoval, by mohl být chloubou nejlepších zahradníků. Dlouho do podzimu zde kvetly květiny a keře různého druhu a tvořily krásné pozadí koupajícím. Nejmenším sloužil
malý půlkruhový bazének, za ním byl bazén původně určen pro
neplavce a dále byl vyhlouben prostor pro další plavecký bazén,
který už pro válečné události nebyl dokončen a sloužil jako hřiště
pro odbíjenou. Voda byla často měněná, ale byla čerpána z řeky,
která byla zdrojem tyfové nákazy. Proto bylo koupaliště koncem
50-tých let zrušeno. Na nové jsme čekali hodně dlouho. Z vnitřního zařízení využívali místní obyvatelé vanové lázně. V domech
většinou koupelny nebyly, tak se špína chodila každý týden v pá-

tek nebo v sobotu smývat do lázní. Většina kabin měla jednu železnou smaltovanou nebo kameninovou vanu se sprchou. Asi tři
kabiny byly dvojvanové pro manželské dvojice. Jako čekárna sloužila velká klenutá prosklená místnost s květinami, kde si čekající
mohli poslechnout rádio nebo přečíst časopisy. U vchodu do budovy po pravé straně byla pokladna, kuchyň a obývák správcovy
rodiny. Ložnice měli v 1. poschodí. V levém křídle budovy byla
původně sauna s odpočívárnou. Pan Dvořák tyto místnosti upravil tak, že jsme se my děti mohly jít každý týden za 5 Kč odpoledne
koupat. V pátek děvčata, v sobotu chlapci (možná to bylo naopak).
Pro mě byl největším trestem zákaz této činnosti. Nesmím zapomenout ani na velmi příjemný a ochotný personál vč. Paní Dvořákové, která nás jako výborná kuchařka a cukrářka někdy i svými
výrobky pohostila. A to byly potraviny na lístky! Po znárodnění
se pan Dvořák přestěhoval do naší ulice a změnil zaměstnání.
Nový správce už dlouho provoz neudržel a v 60-tých letech byly
lázně zrušeny. Asi po 10-ti letech zde vznikla obecní velmi pěkně
zařízená a hojně navštěvovaná elektricky vyhřívaná sauna s původním bazénkem. (Předtím v lázních topil správce tuhými palivy). V 80-tých letech přišla energetická krize a sauna byla nejdřív
dočasně a pak natrvalo zrušena. Po úpravách jsou dnes v přízemí
provozovny krejčovství a kadeřnictví a v 1. poschodí dva pěkné
byty. Venkovní bazény byly zavezeny a odkryly se až při povodni
v roce 1997. Další dvě fotografie jsou z rodinného alba Dvořákových, pořízené v roce 1947 při příležitosti návštěvy jejich tety
z Francie. Mezi dětmi v bazénku jsem i já, ale pro špatnou kvalitu
snímku jsem se nepoznala. Horké léto pokračovalo až do zářijových dnů. Poslední prázdninový týden byl poznamenán tragédií.
Těžko se mi o tom píše, ale i tato událost zůstala v mých vzpomínkách. Prostor za nádražím a železniční tratí až po silnici k Biskupicím patřil zemědělcům. Nestály tam budovy bývalého Sila ani
provozovny Dakonu (dnes firmy Bosch). Po sklizni zde chlapci
pásli krávy, sbírali klásky nebo zakládali ohníčky a opékali brambory. Nevím, co tenkrát dělali čtyři místní hoši, ale po návratu
z pole domů našli v příkopu u cesty bedýnku s neznámými předměty. A nebyli by to kluci, aby nezjistili, k čemu slouží. Postupně
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Ze vzpomínek

jeden po druhém vytáhli předměty ke zkoumání. Poslednímu Pepíkovi neznámá věc vybuchla v ruce. Byl to jeden z nezajištěných
granátů z 2. světové války. Štěstí v tom hrozném neštěstí měli jeho
kamarádi, kteří už předem předměty odložili a odcházeli domů.
Dva z nich střepiny sice zasáhly, ale zranění nebyla těžká. Pobyli
si pár dnů v nemocnici a odešli bez následků. Mezi zraněnými byl
i pan Ladislav Kajnar, dosud žijící pamětník, který mi tuto událost

takhle popsal. Já si na ni pamatuji také proto, že Pepík Zahradník
chodil se mnou do třídy. Druhého dne po zahájení školního roku
jsme ho s žáky celé školy vyprovodili na místní hřbitov. Takových neštěstí bylo i dlouho po válce v našem kraji mnoho. Nejvíce
na Osoblažsku, kde probíhaly těžké osvobozovací boje. Těch byly
Albrechtice uchráněny.
Anna Tuhá
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poděkování
Zdravotní dopravní služba Astra
V době, kdy je v módě stále na něco hubovat, považuji
za vhodné zmínit se o těch, kdo v naprosté tichosti a zcela spolehlivě pracují ve prospěch potřebných lidí ve městě a v okolí.
Mám na mysli pracovníky Zdravotní dopravní služby Astra
s.r.o., která u nás existuje už řadu let. O jejím vzniku jsem se
zmínila v jednom z minulých kronikářských zápisů, ale teprve
vlastní zdravotní problémy mi poskytly příležitost poznat práci
saniťáků trochu blíže. Na základě lékařského doporučení jsou
pacienti z města i z okolních míst dopravováni k objednaným
vyšetřením do Krnova, Opavy, do nemocnic v Ostravě, v No-

vém Jičíně i jinde. Zpracovat harmonogram každodenní činnosti je složité, neboť je nutno respektovat požadavky různých
zdravotnických pracovišť a současně uspokojit zájmy pacientů.
Obdivuhodná je ochota pracovníků vyhovět klientům a zvláště
citlivá péče, kterou věnují řidiči sanitních vozů přepravovaným
osobám. Domnívám se, že je záhodno veřejně vyjádřit uznání
a poděkování lidem, kteří pomáhají tam, kde je toho nejvíc zapotřebí.
Z. Šlagorová

DOBRÝ ANDĚL
Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
Jedna rodina z Města Albrechtice a dalších 29 rodin z Bruntálska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že
u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či
sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým z nich se však i přesto tato

informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky
se jedná o:
• onkologické onemocnění,
• selhání ledvin či jater,
• vážné metabolické poruchy,
• nemoc motýlích křídel,
• a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 000 rodin z celé České republiky. Kromě dětských pacientů podporují
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již
zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrými anděly - stačí krátká registrace
na webových stránkách nadace a můžete začít přispívat. Vaše
finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
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TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
TJ Tatran M. Albrechtice - gymnastický oddíl spolu ze ZŠ a MŠ M. Albrechtice Vás zvou
na Sportovní akademii, která se uskuteční 17. května 2018 v 16 hod. v tělocvičně ZŚ

Náš dlouhodobý partner ŠO Zarzewie Prudnik uspořádal
ve dnech 3., 10. a 17. března v Nemyslowicích mládežnické turnaje, kterých jsme se zúčastnili. Dařilo se Frantíkovi Veselému,
který v druhém turnaji obsadil vynikající 2. místo.

Změny ve vedení TJ Tatran
M. Albrechtice z.s.
V úterý 27. února 2018 proběhla
Valná hromada TJ Tatranu,
která zvolila nové vedení ve složení:
•
•
•

Ing. Zdeněk Veselý - předseda
Tomáš Grček - sekretář
Kateřina Bugrisová - účetní

Krajské tréninkové centrum mládeže splnilo další výkonnostní cíl. V Okresním přeboru družstev dospělých si vybojovalo postup do Krajské soutěže skupiny C, kde se střetneme s vyspělými
družstvy Opavy, Hrabyně, Dolního Benešova, Ludgeřovic, Budišova, Rýmařova, Vítkova atd. Bude se již hrát na 8 šachovnicích.
Družstvo hrálo pod vedením kapitána Mirka Hrbáčka v tomto
složení: Hrbáček, Bušos, Kohut, Raptis, Grček, Veselý.
Přejeme hodně úspěchů
Máme svého zástupce na MČR. Celkové 2. místo v pětidílném krajském seriálu Grand Prix, katapultovalo našeho Matyáše Grčka (roč. 2010) na Mistrovství České republiky mládeže
v šachu do 8 let, které se uskuteční 28. - 29. dubna 2018 ve Vyškově. Náš tajný tip v umístění: do 20 místa (cca 90 účastníků).
Držíme palce.

Nejlepší naši hráči se zúčastní výběrového šachového soustředění, které se uskuteční v Suché Rudné, hotel Paramon v termínu
8. - 14. července 2018. Akci organizuje naše Krajské tréninkové
centrum mládeže. Mezinárodní profesionální velmistr Robert
Cvek a další tři kvalitní trenéři budou 50 dětem předávat své bohaté zkušenosti.
Ing. Karel Handlíř
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PLACENÁ REKLAMA
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Přehled sociálních služeb
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
na Albrechticku - poskytovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež od 6 do 20 let.
Otevírací doba:
Středa: 12:45-17:45 Čtvrtek: 12:45-17:45 Pátek: 15:00-19:00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, tel.: 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/
obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
Sociální asistence - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Poradenství a podpora rodiny v oblasti bydlení, výchovy a vzdělávání dětí, finančního hospodaření, komunikace s úřady aj.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 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, 793 95 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-sluzba
a nebo sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Škanderová, Bruntál tel.: 733 535 582
Romana Kotůlková, Město Albrechtice, tel.: 733 535 581
Jana Mozgová, tel.: 730 516 982
Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA KRNOV
Žáry 3, 793 95 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, 793 95 Město Albrechtice
Pobytová sociální služba - péče o osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajistit péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální
služby.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.szzkrnov.cz – záložka „Pobytová sociální služba“
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, tel.: 603 557 265
Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE p.o.
B. Smetany 35, P. Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou,
793 95 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

PLACENÁ REKLAMA

ZAHRADNICTVÍ HUSER

B. Smetany 4, Město Albrechtice

ZAHAJUJE ZAHRADNICKOU SEZONU 2018
Nabízíme:

- substráty, hnojiva, postřiky...
- přísady zeleniny (salát, kedlubny, papriky, rajčata…)
- sazenice květin (muškáty, surfinie, aksamitníky, petůnie…)
- ovocné stromy, okrasné keře
- bylinky různé druhy

Provádíme: - realizaci a údržbu zahrad
- stříhání a ošetřování stromků a okrasných keřů
- výsadby keřů a stromků
- zhotovení chodníků, zídek, plotů

554 652 715 pevná linka
604 553 471 Petr Huser
773 992 405 Jana Cagová

Pracovní doba
Po - Pá 8,30 - 12,00 13,00 - 17,00 hod.
So 8,00 - 12,00 hod.
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Blahopřejeme

Jubilantům v měsíci březnu 2018
Naděžda Seidlová, Pavel Svoboda, Kristína Slepčíková,
Vladimír Kučera, Radka Bikárová, Blanka Peterková,
Václav Hubka, Jiří Boháč, Františka Pokorná, Anna Ledvoňová,
Pavel Křištof, Marie Fialová, Josef Vyhlídal, Andrej Solawa,
Anna Kolarovčeková, Marcela Kodrlová, Růžena Zaoralová,
Ivana Kalinová, Josef Liška, Anežka Přibylová,
Ing. Jaroslav Veškrna, Petr Marek, Květa Santariusová,
Ivana Stolariková, Ludmila Šrubařová, Emilie Kuřecová,
Irena Mičíková, Jiří Vacek, Lenka Černíková, Milan Dlouhý,
Ing. Rudolf Mlynarčík, Ing. Jaroslav Hýža, Ludmila Bínová,
Alžběta Frenclová, Jana Horáčková, Jana Mlčoušková,
Jiřina Neuwirthová, Dagmar Krátká, Kamila Byrdová,
Miroslav Bařina, Hana Jordánová, Věra Romanidisová,
Oldřich Cága, Marie Zelenková, Marie Bulková, Bohumil Pavel,
Zdeněk Chamrád
Jubilantům v měsíci dubnu 2018
Petr Kruml, Oldřich Kuřec, Bohuslav Szkowron, Irena Jordánová,
Ludmila Prchlíková, Mgr. Dagmar Nováková, Jiří Gojný,
Bohunka Lipová, Ivana Kopalová, Rudolf Hrabovský,
Jaroslava Huňková, Vlasta Timcová, Marcela Žáčková,
Blažena Jurčíková, Rudolf Brada, Jana Červíková,
Božena Hlaváčková, Anna Schreiberová, Alžběta Ženčáková,
Jiří Matějka, Božena Měrková, Milan Večeřa, Jaroslav Zápalka,
Anna Vymlátilová, Mečislav Fof, Jana Fofová, Stanislav Patík,
Josef Hlavička, Miroslav Kubela, Andrej Miker, Jiřina Zelingrová,
Zdeněk Šebesta, Jiří Kalina, Lenka Busiu, Jiří Černoch, Jaroslav
Hlaváček, Emilie Palzerová, Ladislav Kajnar, Zdeněk Baláš,
Jaroslav Vyroubal, Lubomír Wolf, Zdenka Šlagorová,
Anna Vojtásková

— 18 —

Informační servis
n Městský úřad

n OrDinační doba praktických lékařů:

Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města
Pondělí
7.45 - 12.00
13.00 - 16.45
Středa
7.45 - 12.00
13.00 - 16.45
Pátek		
12.30 - 14.15

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
Pátek		
12.30 - 14.00
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.
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 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

n Pošta Město Albrechtice
Po-Pá
8.00-12.00
13.00-17.00
Sobota
8.00- 10.00
tel.: 954 279 395

n Sběrný dvůr
tel.: 777 781 195
Provozní doba

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

n LÉKÁRNA U JANA
Po – pá
8.00 – 12.30

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

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2018.
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