ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

6/17

Vážení spoluobčané,
v závěru tohoto roku, jako ostatně vždy,
se snažím o krátké zhodnocení výsledků celoroční práce. Chci, aby si každý z vás mohl
učinit obrázek a názor o činnostech a aktivitách, které byly realizovány v našem městě. Je právě na vás všech, a máte tu jedinečnou možnost, zhodnotit výsledky snažení
celého týmu.
Tato etapa je bohužel poznamenána
neustálými střety s opozicí. Situace je
stále složitější, oč jsou jejich útoky intenzivnější. Týmová práce totiž spočívá
ve vzájemné pomoci, spolupráci a porozumění a především v konkrétní práci
jednotlivých členů. Skutečnost byla ovšem jiná. Série trestních oznámení, obvinění a neustálého napadání, pomluvy,
osočování, výstupy na zasedání zastupitelstva, které se slušnými mravy neměly
nic společného, takové prostředí není
vhodné pro realizaci plánovaných cílů.
Neustálé snahy o odvolání celé rady a mé
osoby z vedení města, vulgární výstupy
některých členů zastupitelstva, zbytečné
urážky. Vím, že působení opozice obecně spočívá v kritice práce vládnoucí sku-

piny. Ale ani ona by neměla zapomínat
pracovat ve prospěch občanů města, kteří jim dali důvěru.
Přes to všechno, nebo navzdory tomu, se
můžeme pochlubit několika úspěchy:
realizace kanalizačního a oprava vodovodního řadu v našem městě v celkové
hodnotě 48 mil. Kč včetně DPH, přičemž
dotace z OPŽP se vztahuje jen na novou
splaškovou kanalizaci a činí 15,6 mil. Kč.
Dále je tato stavba financována z půjčky poskytnuté SFŽP ve výši 8 mil. Kč. Zbývá dofinancovat 24,4 mil. Kč, na což použijeme
vlastní prostředky, které jsme za posledních
pár let ušetřili a můžeme je nyní uvolnit
a zbytečně město více nezadlužovat. Projekt
se pomalu chýlí ke konci. Vybudovali jsme
a opravili části chodníků na ul. Osvobození
a Nábřežní za cca 500 tis. Kč.
Kompletní rekonstrukce včetně nového
povrchu byly provedeny na ulicích Odboje
a Úzké kolem kláštera v celkové hodnotě
3 mil. Kč.
Výstavba herních prvků u rozhledny
byla hrazena 100% z dotace, dále bylo vybudováno dětské hřiště v Linhartovech a nové

veřejné osvětlení na spojovací komunikaci
ulic Celní a Osoblažská.
Máme připravený projekt na bezdrátový
rozhlas, u kterého je již příslib dotace.
Oprava hřbitovní zdi je naplánována
na rok 2018 a zde už máme schválenou
dotaci 700 tis. Kč. Zámek Linhartovy čeká
na další etapu svých oprav, stavební úřad
dostane nové kanceláře. V oblasti životního
prostředí jsou podány dva projekty, které
jsou současně ve fázi hodnocení. Jedná se
o dovybavení sběrného dvora, pořízení nových kontejnerů na tříděný odpad a obměnu nádob na bioodpad.
Za naši práci se nemusíme stydět. A taky
za dobu našeho působení ve vedení města,
a to od roku 2006, je za námi vidět velký kus
práce, město se mění a myslím, že k lepšímu,
získává novou moderní tvář. Děkuji všem
členům mého týmu, všem zaměstnancům
města za příkladnou spolupráci, za důvěru,
kterou mi po celou dobu projevovali. Děkuji
všem, kteří se podíleli na realizaci projektů.
A ať již vývoj přinese cokoliv, přeji našemu
městu a jeho občanům skvělou budoucnost.
Luděk Volek, starosta města

OZNÁMENÍ

Od 1. prosince 2017 jsou kanceláře odboru stavebního a sociálního MěÚ Město Albrechtice
přemístěny do měšťanského domu (bývalé knihovny) na náměstí ČSA 22 v Městě Albrechticích.
Úřední hodiny MěÚ Město Albrechtice
platné od 1. prosince 2017

Úřední hodiny v pokladně MěÚ Město Albrechtice
platné od 1. prosince 2017

l pondělí a středa: od 800 do 1200 hod. • od 1300 do 1700 hod.
l čtvrtek: od 800 do 1200 hod.

l pondělí a středa: od 800 do 1200 hod. • od 1300 do 1630 hod.
l čtvrtek: od 800 do 1200 hod.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20. 9. a 25. 10. 2017)
17/29/529 schválilo
program 29. zasedání zastupitelstva města.
17/29/530 schválilo
stanovení počtu členů Zastupitelstva města pro příští volební období 2018 - 2022 na 15 členů a počet členů Rady
města na 5.
17/29/531 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017
- rozpočtové opatření č. 8/2017 dle § 16, odst. 3, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1.973.069 Kč a výdajů zvýšení o 2.193.630 Kč a zvýšení financování o 220.561 Kč.
17/29/532 schválilo
změny plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2017:
17/29/532 schválilo
změny plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2017:
Plán hospodářské činnosti: náklady
24.464.050,00
zvýšení o
363.357,00
Celkem náklady:
24.827.407,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
30.512.031,00
zvýšení o
80.543,00
Celkem výnosy:
30.592.574,00
Zisk		5.765.167,00

17/29/538 neschválilo
záměr prodeje p.č. 326, orná půda, výměra 2 125 m2, k.ú.
Hynčice u Krnova.
17/29/539 schválilo
prodej pozemku p.č. 1166/36 TTP, výměra 191 m2, k.ú.
Město Albrechtice.
17/29/540 schválilo
kupní smlouvu č. 12/08/2017 na prodej pozemku
p.č. 851/16, vodní plocha, výměra 113 m2 a p.č. 489/121, vodní plocha, výměra 12 m2, k.ú. Valštejn.
17/29/541 schválilo
prodej pozemku p.č. 1762/8, ostatní plocha, zeleň, výměra 472 m2, k.ú. Město Albrechtice.
17/29/542 schválilo
prodej pozemku p.č. 610/1 zahrada, výměra 146 m2, k.ú.
Hynčice.
17/29/543 odložilo
prodej pozemků p.č. 571/2 o výměře 801 m2, zahrada, 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.
17/29/544 schválilo
prodej pozemku p.č. 913/5, orná půda, výměra 786 m2,
k.ú. Město Albrechtice.

17/29/533 schválilo
Smlouvu č. 16000041 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
8.885.603,66 Kč s roční úrokovou sazbou 0,45 % p.a.

17/29/545 schválilo
prodej pozemku p.č. 1508 –TTP- výměra 164 m2, k.ú.
Město Albrechtice.

17/29/534 schválilo
Smlouvu č. 16000041- Z se Státním fondem životního
prostředí ČR.

17/29/546 schválilo
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. BP-2017-03
se Zemědělským podnikem Razová, s. p. v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, 16300.

17/29/535 schválilo
Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Krnovsko uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava a Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice.

17/29/547 schválilo
odstoupení od kupní smlouvy KS 19/08/2015.

17/29/536 schválilo
revokaci usnesení 17/26/489 z 26. ZM dne 22. 3. 2017.

17/29/549 odložilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 183/2 části, k.ú. Hynčice
u Krnova a pozemku p.č. 2338/5 části a p.č. 181/1 části, k.ú.
Hynčice u Krnova za cenu 100,00 Kč/ m2 a navrhlo odkup
za cenu dle znaleckého posudku.

17/29/537 schválilo
záměr prodeje p.č. 1217, zahrada, výměra 104 m2, k.ú.
Město Albrechtice.

17/29/550 schválilo
revokaci usnesení č. 13/24/544 s trasou cyklostezky vedenou přes Máslový pahorek.

—2—

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20. 9. a 25. 10. 2017)
17/29/551 schválilo
vedení trasy cyklostezky z Města Albrechtic do Třemešné – místní části Rudíkovy ve směru od sběrného dvora kolem Rudíkovského rybníku a za ním směr Rudíkovy
ve dvou variantách.
17/29/552 uložilo
MěÚ připravit obecně závaznou vyhlášku o dodržování
klidu o sobotách a nedělích a o svátcích.
17/29/553 schválilo
zajištění návrhu dopravního řešení místní komunikace
u fary - rozšíření chodníku, zúžení vozovky a změnu organizace dopravy. Termín: do 31. 12. 2017.
17/29/554 pověřilo
starostu města do příštího zasedání připravit zprávu
o vyvození odpovědnosti a závěrů vůči osobám, které se
svým jednáním podílely na škodě způsobené městu.
17/29/555 schválilo
příští termín konání zastupitelstva na 25. 10. 2017.
17/30/558 schválilo
program 30. zasedání zastupitelstva města.
17/30/559 pověřilo
starostu města k zajištění podkladů, jak pro zachování
stávajícího vodovodu Linhartovy, tak pro zrušení stávajícího vodovodu, včetně průzkumu v oblasti Linhartovy +
technicko ekonomické řešení obou dvou variant.
17/30/560 schválilo
realizaci obnovy stávajícího vodovodního řadu z oceli
DN 150 v ul. S. Tůmy ve Městě Albrechtice od vodojemu
po počátek stávající zástavby.
17/30/561 schválilo
Smlouvu o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci mezi poskytovatelem Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00 296 228,
a příjemcem DSO Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí
1, 794 01 Krnov, ve výši 1 522 180,00 Kč.
17/30/562 schválilo
navýšení poplatku za TKR na 180 Kč s DPH za měsíc,
splatností od 01. 01. 2018; pro odběratele, kteří využívají TKR i internet bude poplatek za TKR ve stávající výši
165 Kč.

17/30/563 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017
- rozpočtové opatření č. 9/2017 dle § 16, odst. 3, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 3.270.866 Kč a výdajů zvýšení o 173.072 Kč a zvýšení
financování o 3.097.794 Kč.
17/30/565 schválilo
revokaci usnesení 17/28/519 z 28. ZM dne 21. 06. 2017
a revokaci usnesení 17/29/545 z 29. ZM dne 20. 09. 2017.
17/30/566 schválilo
záměr prodeje 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.
17/30/567 schválilo
prodej pozemků p.č. 919/2, výměra 639 m2 TP, odděleného GP č. 1147-19/2017 z pozemku 919, k.ú. Město Albrechtice a pozemku p.č. 918 orná půda, výměra 1 257 m2, k.ú.
Město Albrechtice.
17/30/568 schválilo
darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 182-vodní plocha, koryto vodního toku, výměra 952 m2, p.č. 197- vodní
plocha, koryto vodního toku, výměra 541 m2 a p.č. 122-vodní plocha, koryto vodního toku, výměra 1006 m2, k.ú.
Piskořov, Lesům ČR, s. p. se sídlem 500 08 Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, IČ 42196451.
17/30/569 uložilo
starostovi realizovat opravu schodiště a chodníku a doplnění bezbariérového přístupu vedle prodejny Tuty z ul.
Míru na Nemocniční podle náčrtu v příloze. Termín:
do 31. 12. 2017.
17/30/570 uložilo
vedení města zařadit na rok 2018 do rozpočtu výsadbu
dvou alejí dle studie Městského turistického okruhu.
17/30/571 pověřilo
místostarostu města aby doplnil jednací řád výboru,
bodem o zveřejňování zápisů z jednání výborů na stránky
města a předložil zastupitelstvu ke schválení.
17/30/572 schválilo
variantu cyklostezky na Třemešnou č. 1 za sběrným dvorem a pověřilo vedení města k dalším krokům a přípravě
projektové dokumentace.
Martin Špalek, místostarosta
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Pozvánka na vánoční akce
O vánočních akcích, které proběhly před vydáním tohoto čísla Zpravodaje města,
Vás budeme informovat v prvním čísle roku 2018. Jedná se o rozsvěcování vánočního stromu v Hynčicích,
Městě Albrechticích, vánoční jarmark a Adventní koncert na zámku v Linhartovech.

Ve středu 27. 12. 2017 od 15:30 hodin

pořádá Město Město Albrechtice ve spolupráci s místní římskokatolickou farností tradiční

Vánoční koncert

v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí,
kde vystoupí pan Oldřich Kolovrat (umělecká agentura O.K. ART WAY) a jeho přátelé.
Po skončení tohoto koncertu cca v 17 hodin se všichni mohou těšit na tradiční ohňostroj,
kterým se zakončí celoroční kulturní činnost v našem městě.
Všichni jste srdečně zváni.

Zájezd do solného dolu ve Weliczce
V sobotu 23. 9. 2017 připravili pro
zastupitele a občany města naši partneři
z polských Komprachtic zájezd do solného dolu, který se nachází pod městem
Weliczka v blízkosti Krakova. Solný důl
byl v provozu od 13. století až do prvního desetiletí 21. století a je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Důl je 327 m hluboký a celková délka
chodeb dosahuje 300 km. Ročně solné
doly navštíví více než milion návštěvníků a i v sobotu, kdy celý den pršelo, bylo
v dole několik tisíc turistů. Ještě že nám
partneři vstup objednali několik měsíců dopředu. Prohlídka uvnitř dolu nám
trvala více jak dvě hodiny a na to, aby-

chom se celkově dostali do hloubky 135
metrů, jsme museli sestoupit po cca 800
schodech. Tato námaha stála zato. Viděli jsme historii těžby soli, krásné kaple,
katedrály, sochy, obrazy, jezera a další
skvosty. Dokonce v této hloubce jsou
obchody a restaurace. V jednom velikém
sále se chystala svatební hostina, kde vystupovala hudební skupina. Nahoru nás
vyvezl rychlovýtah, a tak jsme si mohli
na chvíli připadat jak horníci, kteří mají
po šichtě.
Poděkování patří Jankovi Przywarovi a jeho ženě Barborce, kteří nám byli
průvodci a zorganizovali celý výlet.
Z důvodu vysokých nákladů jsme se do-
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hodli, že si každý účastník zaplatí vstupné do dolu z vlastních prostředků a oběd
nám uhradí partner z Komprachtic.
Jako vždy bych chtěl touto cestou
poděkovat také řidiči autobusu. Během
zájezdů se přesvědčujeme, že na řidiče
autobusů čekají nenadálé a složité situace, se kterými si tito profesionálové umí
poradit. Nejinak tomu bylo i v sobotu,
kdy jsme od rána do večera v deštivém
počasí urazili přes 400 km. Za to patří
panu řidiči Ivu Syrovému z Osoblažské
dopravní společnosti, který nás v pořádku dovezl tam i zpět, veliký dík.
Martin Špalek,
místostarosta

Nejen pro diváky kabelové televize
Během několika málo týdnů nám
skončí důležitý rok 2017, kdy se z hlediska pozemního vysílání pro celou Evropu vyřešilo několik hádanek. V tomto roce schválil náš parlament důležitý
Zákon o elektronických komunikacích.
Zde je stanoveno datum ukončení stávajícího vysílání DVB-T. Dále ke konci roku
vyprší mnoha provozovatelům pozemního
vysílání licence pro šíření regionálních multiplexů DVB-T. Pro nás je to důležité, poněvadž v kabelovce šíříme
i tyto regionální multiplexy. Český telekomunikační úřad (dále
ČTÚ) však tyto DVB-T licence prodloužil až do léta 2019. Poté se
již v naší oblasti v případě těchto regionálních multiplexů začne
přecházet na standard DVB-T2 HEVC.
Příští rok by se mělo vyřešit rušení programů ČT polskými
vysílači úplně elegantně – tím, že se začne vysílat ve standartu DVB-T2. ČTÚ v naší oblasti koordinuje s polským protějškem vysílací kmitočty tak, aby se navzájem přeshraniční vysílače nerušily. Denně toto rušení vidíme na vysílání MUXu
č. 7 s programy ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, Kino Svět
a ČT ART, které pravidelně ruší vysílač z Polska. Bohužel náš
vysílač z Ostravy vysílá na frekvenci, kterou má zkoordinová-

nu Polská republika. Proto jsme od 15. listopadu nově zařadili
do vysílání na kanále č. 25 (506 MHz) programy ČT1 HD SM,
ČT2 HD a ČT Sport HD ze satelitního příjmu. V polovině roku
2018 by se u nás mělo šířit vysílání programů ČT ve standartu
DVB-T2 HEVC a ze zákona dokonce v rozlišení Full HD! Proto ČTÚ zkoordinoval pro vysílání DVB-T2 HEVC tyto kanály
č. 26 (514 MHz), č. 28 (530 MHz) a č. 31 (554 MHz).
Velkou neznámou je, jak se k vysílání ve standartu DVB-T2
HEVC postaví komerční televize. Ze zákona má povinnost vysílat nekódovaně pouze Česká televize. Již nyní tyto stanice vybírají
poplatky od všech kabelových operátorů a také ze všech satelitních
kódových karet ve formě „servisního poplatku“. Tímto je však
ve hře možnost vyinkasovat poplatky i od milionů domácností,
které přijímají televizní signál pomocí pozemního vysílání.
Poplatky pro kabelové operátory se každý rok postupně zvyšují,
proto jsme i my museli po devíti letech navýšit měsíční poplatek
za kabelovou televizi o 15 Kč. Od 1. 1. 2018 bude cena za kabelovou
televizi 180 Kč. Toto navýšení se však netýká domácností, kterým
kabelovka poskytuje balíček služeb internetu a kabelové televize.
U těchto domácností se cena nemění. Změna ceny poplatku za kabelovou televizi byla schválena na 30. veřejné schůzi zastupitelstva
města konané dne 25. října 2017.
Bc. Vladislav Hlaváček

Setkání s jubilanty
V úterý 10. října 2017 se v malém sále tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích uskutečnilo setkání
s jubilanty, kteří slaví své významné životní jubileum
v tomto kalendářním roce. Pozváno bylo téměř 190 občanů a na slavnostní setkání se dostavilo kolem 50 oslavenců. Přítomní hosté si vyslechli projev místostarosty
města pana Martina Špalka, po slavnostním přípitku obdrželi kytičku a zapsali se do kroniky. Občerstvení pro
všechny zúčastněné obstaraly jako vždy členky Sboru
pro občanské záležitosti ve spolupráci s matrikou města.
O hudbu k poslechu a tanci se postaral pan Zdeněk Břicháček s malou zpěvačkou Žanetkou Juříkovou.
Kulturním pásmem přispěly k pobavení jubilantů také
děti z poboček Základní umělecké školy Město Albrechtice. Malí hudebníci z Holčovic a okolí se představili několika skladbami na klavír a kytaru, a závěrem svého vystoupení předvedli známé hudební skladby a písně, zcela
netradičním způsobem, s naladěnými zvonky. Za své vystoupení byli hudebníci odměněni dlouhým potleskem,
malým pohoštěním a děkovnými dárečky.
Po vystoupení žáků ZUŠ hrála dále k tanci i poslechu
kapela pana Zdeňka Břicháčka. Mnozí jubilanti se tak
často i po letech mohli setkat se svými vrstevníky, dobře
se pobavit a zavzpomínat.
Matrika a SPOZ

Blahopřání
V uplynulých dnech oslavil své životní jubileum dlouholetý občan Města Albrechtic, bez kterého si sportovní a společenskou činnost v našem městě nedovedeme představit.
Pan Jan Chovaniok, který je stále aktivní nadšenec stolního tenisu, trenér
mládeže, pravidelný pořadatel turnajů ve stolním tenise, vášnivý rybář, člověk
který denně neúnavně jezdí na kole a zajímá se o dění ve městě, oslavil krásných
85 let. Ze srdce mu přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a elánu při další aktivní
činnosti.
Martin Špalek, místostarosta
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Týden knihoven
V týdnu od 2. do 6. října 2017 proběhla celostátní akce Týden knihoven, do které se zapojila i naše
městská knihovna a připravila pro své čtenáře besedu
s autorským čtením spisovatelky Markéty Harasimové, která nás navštívila v úterý 3. října. Markéta Harasimová pochází z Krnova, ale v současné době žije
v Hustopečích u Brna. Je autorkou 14 knih, z nichž
dvanáct máme v naší knihovně. Své první romány začala psát již v době studia na střední škole a byly určeny dívkám, postupně se přeorientovala na romány pro
ženy. Její aktuální tvorba obsahuje detektivní prvky,
někdy až na hranici thrileru a nachází tedy své čtenáře
i mezi muži. Spisovatelka představila přítomným své

knihy a hlavně knihu „Mrazivé hry“,
ze které nám přečetla i krátký úryvek. Všem zúčastněným se beseda
moc líbila a těší se na další setkávání
se spisovateli.
Ve středu 4. října proběhlo slavnostní ukončení dětské čtenářské
soutěže, která měla i v letošním roce
název „Kdo to ví, odpoví“. Soutěž
probíhala od února do května formou kvízových otázek a byla rozdělena do dvou věkových kategorií. Děti
měly za úkol každý měsíc odpovědět
na kvízové otázky a vypůjčit si alespoň
jednu knihu měsíčně. Do letošního

sedmého ročníku soutěže se v únoru
zapojilo 39 dětí, ale do finále vydrželo
a všechny podmínky soutěže splnilo
jen 25 z nich. A tyto děti byly za svou
snahu odměněny knihou, pamětním
listem a malým dárkem.
Na závěr slavnostního odpoledne
proběhlo losování ze správných odpovědí soutěže pro dospělé čtenáře,
která měla název „Co víte o Marii
Terezii?“ Výherkyní se stala paní
Anna Bombová, která obdržela knihu „Vládci českých zemí“.
Dagmar Horáková
vedoucí městské knihovny

Anketa zastupitelů

Jak spolupracujete s místními spolky?

S

polupracuji, a myslím si, že aktivně, s Klubem důchodců v Hynčicích. Do klubu docházím pravidelně

S

nažím se svou přítomností podporovat spolky, které aktivně pro město pořádají akce, ale nedá se vše časově
stihnout. Např. navštěvuji výstavy a kulturní akce spolku Zahrádkáři, kulturní

N

a otázku „jak spolupracujeme
s místními spolky“ mohu uvést
osobní zkušenost, jelikož sám vykonávám funkci předsedy spolku TJ Město
Albrechtice z.s. Objektivně mohu uvést,
že s naším spolkem (9 oddílů) žádný ze
zastupitelů ani z vedení města nespolupracuje. Výjimku tvoří turistický oddíl,
který se aktivně podílí na tvorbě turistického okruhu města. Jeho členové jsou
tedy v kontaktu s vedením města. Zastupitelům města asi nelze tuto nečinnost se
spolky zazlívat, jelikož veškeré aktivity
v souvislosti s chodem města vykonávají ve svém volném čase. Ovšem starosta

1x za měsíc. Mimo pravidelné schůzky
se účastním i dalších aktivit, které si
na schůzkách naplánujeme. O činnosti

klubu informujeme nejméně 2x ročně
ve Zpravodaji města.
Marie Michálková, KSČM

vystoupení Spolku rodičů a přátel ZUŠ.
Se Spolkem Valštejn chodím na velikonoční výšlapy. Navštěvuji Kluby důchodců v Hynčicích a v Městě Albrechticích. Všechny spolky dle svého zaměře-

ní vykonávají pro občany města spoustu
aktivní činnosti, za což jim patří veliké
poděkování.
Martin Špalek, KSČM

a místostarosta by spolkům měli věnovat alespoň trochu času. Členové jednotlivých spolků jsou rádi, že dostanou
od města nějakou korunu na činnost
a tím veškerá spolupráce mezi městem
a spolky končí. Spolky ve většině případů
reprezentují město svou činností a svými výsledky a zasloužily by si vlídnější
přístup ze strany vedení města než jen
kontroly, přepočítávání a případné krácení poskytnuté dotace. Když jsem zmínil dotace tak musím kriticky zdůraznit
nespravedlivé rozdělování dotací mezi
spolky. Dotace jsou rozdělovány nespravedlivě, na základě toho, jak se kdo

vyspí. Chybí zde objektivní a konkrétní
směrnice na rozdělování dotací. A to
nejen spolkům, ale i žadatelům, kteří
nejsou členy žádného spolku a mají zájem o podporu jakékoli akce ve městě.
Z pohledu zastupitele města a předsedy
TJ Město Albrechtice z.s. mohu konstatovat, že spolupráce zástupců města se
spolky je špatná. Členové TJ Město Albrechtice si na tuto skutečnost již zvykli a budeme i nadále bojovat na tomto
pomyslném sportovním hřišti za lepší
zítřky.
Libor Švec,
Sdružení nezávislých kandidátů
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Kam směřuješ město?
Již od počátku volebního období apeluji
na to, abychom při práci zastupitelů města
postupovali systematicky, a to na základě
předem připraveného plánu.
Konkrétně mám na mysli strategický
plán rozvoje města. Tedy dokument vypracovaný s výhledem na několik volebních období dopředu, který nám všem občanům umožní udělat si jasnou představu
o tom, kam se bude ubírat naše město, bez
ohledu na to, kdo jej zrovna vede.
Zpracování strategického plánu umožní každému nově zvolenému vedení města
plynule navázat na práci předcházejícího
zastupitelstva a neztrácet tak zbytečně
čas neustálým dohadováním, co je prioritou a co ne. V takovém plánu mají být
stanoveny jasné a konkrétně pojmenované
úkoly pro vedení města ve všech nejdůle-

žitějších oblastech jeho správy, jako jsou
vzdělávání, sociální oblast, kultura, infrastruktura, životní prostředí apod.
Kdyby vedení města začalo pracovat
systematicky a s vizí, předešlo by se, například chaotickému a obvykle dostatečně
nepřipravenému opravování některých
chodníků a cest, zadávání zbytečných studií na finančně nereálné záměry – viz návrh na revitalizaci parku, nepromyšlenému hlasování o zmatečných návrzích bez
konkrétních podkladů, jako byl například
na posledním zastupitelstvu návrh na výsadbu stromových alejí podél cest.
Vím, že o rozvoj a budoucnost města
bychom se měli trvale zajímat všichni –
občané, zastupitelé, podnikatelé. Ovšem
na prvním místě je to povinnost vedení
města – radních, starosty a místostarosty,

kteří mají zajistit zpracování strategického
plánu rozvoje města. Ten ale dosud není,
jak se říká „na stole“. A já se ptám: „Kde to
zase vázne“?
Přitom dnes většina moderně řízených
obcí strategický plán rozvoje zpracovaný
má a běžně je možné do něj nahlédnout
na webových stránkách těchto měst. Jsem
přesvědčená o tom, že tak by tomu mělo
být i u nás v našem Městě Albrechticích.
Proto na jednání zastupitelstva města navrhnu, aby byl strategický plán konečně předložen radou města ke schválení a vás všechny občany touto cestou
oslovuji, abyste mi, chcete-li pomoci,
zaslali své představy, jak vylepšit, zvelebit a ozdravit naše město na můj
e-mail: jaroslava.vesela@email.cz.
Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D.

Střípky z mateřské školy
Podzimní tvoření v mateřské škole

Měsíc říjen přináší do naší školky řadu aktivit.
Plánujeme projektové dny zaměřené na témata:
• Draku, ty jsi vážně drak?
• Maluje jablíčko
• Podzimní čarování s barvičkami
• Venku když se kvapem stmívá, dýňák v sobě
světlo skrývá
• Kdo se schoval do listí
Ve spolupráci s rodiči tvoříme z různých přírodnin, se kterými jsme se prezentovali na výstavě
spolku Zahrádkáři, od kterých jsme sklidili velkou
pochvalu a finanční ocenění. Poděkování patří rodičům a dětem za nápaditost a podporu na podzimní výstavce a za výzdobu MŠ.
Ředitelka MŠ vyjadřuje poděkování příznivcům a sponzorům MŠ – p. Murové, p. Pruškové,
p. Lovásovi, p. Huserovi, p. Lapuníkovi a p. Vičíkové.
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ
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Informace ze Základní školy
Exkurze na farmě Bellama
Savci v podzimním lese je název kapitoly, kterou probírali druháci v hodině
prvouky. Naučili se toho hodně, ale není
nad zkušenost získanou na vlastní oči.
Proto nás pan Suchánek, tatínek našeho spolužáka, pozval na farmu Bellama.
Prohlídka farmy začala v expozici vycpané zvěře žijící v našich lesích, a to od té
nejběžnější až po živočichy, které vídáme
jen vzácně. Poté naše výprava zavítala
do mnohem vzdálenějších oblastí a kontinentů. Někde na nás cenil zuby lední
medvěd, jinde si nás zvědavě prohlížely
zebry a žirafy. Také vodní svět zde byl
zastoupen, ovšem nikoliv vycpanými
exempláři, nýbrž živými rybičkami mnoha barev a tvarů, jež si plavaly ve velkém
akváriu. Z toho velkého množství informací jsme dostali hlad. S tím pan Suchánek počítal, proto připravil ohniště, kde si
všichni „hladovci“ opekli špekáčky. Jakmile jsme se nasytili, vydali jsme se nakrmit zvířátka - divočáky. Jelen s laní asi
také věděli, že pro ně něco máme, proto
se s námi nechali ochotně vyfotografovat.
Když už jsme úplně vyprázdnili batůžky,
byl čas na hledání bonbónového pokladu
a na nákup suvenýrů, které nám budou

prima den připomínat. Na závěr nezbývá
než poděkovat panu Suchánkovi za velmi zajímavý a podnětný den, který pro
děti připravil a sponzoroval. Děkujeme

a přejeme mnoho dalších spokojených
návštěvníků.
Foto Irena Santariusová,
Text Vladimíra Dudková

První krůčky k podnikání
Žáci šestých tříd se v rámci pracovního vyučování začali seznamovat s pojmy podnikání, podnikatel
a podnikatelský plán. Aktivně se zapojili do vypracování
vlastního podnikatelského záměru podle přesně daných
pravidel. V náhodně vylosovaných skupinkách si zakládali fiktivní firmy: prodejna obuvi, prodej pizzy, pouliční
prodej párků v rohlíku, obchod s kancelářskými potřebami a dárkovým zbožím a půjčovnu filmů a hudebních
nosičů. Museli si společně odpovědět na tyto otázky: Jaký
typ budovy nebo místa budeme potřebovat? Jaký typ pracovníků musíme zajistit? Jaké typy nástrojů a vybavení je
nutné zakoupit? Jaká další rozhodnutí musíme učinit, než
svou firmu otevřeme? Protože podobný projekt dělali šesťáci poprvé, bylo těžké promyslet všechny souvislosti spojené s otevřením firmy. Jednotlivé skupiny své práce před
třídou prezentovaly, odpovídaly na dotazy svých spolužáků a na jejich základě si plány na založení firmy „doladily“. Tato aktivita nadchla některé žáky natolik, že se
rozhodli zúčastnit jarní soutěže O nejlepší podnikatelský
záměr. Naše škola touto soutěží navazuje na kurz Abeceda podnikání, který pro žáky připravila nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement a jímž pravidelně
prochází všichni žáci šestých tříd. Tímto vyzýváme i žáky
ostatních ročníků vyššího stupně k zapojení do soutěže.
Podrobná pravidla budou zveřejněna v listopadu.
Text R. Žlebčíková, T. Kurečková
Foto T. Kurečková, R. Hajná
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Informace ze Základní školy
ICT v hodinách českého jazyka

Informační a komunikační technologie
jsou součástí našich každodenních životů.
Proto s nimi i mimo hodiny informatiky běžně pracují žáci v 9. A. Celé září se
v literatuře věnovali českým básníkům
na počátku 20. století, které označujeme
jako buřiče. Došlo také na osobnost Jaroslava Haška a Petra Bezruče. Deváťáci
dostali za úkol prostřednictvím nástroje
Microsoft PowerPoint vytvořit prezentace

o životě a díle jednotlivých autorů. Eliška Hajná představila svým spolužákům
Fráňu Šrámka, Natalie Ziakasová Františka Gellnera, Anne-Marie Burianová Stanislava Kostku Neumanna. Viktoru Dykovi
se věnovala Simona Hulová, Karlu Tomanovi Patrik Tarabík, Jaroslavu Haškovi
zase Jan Hovjacký a Petru Bezručovi pak
Adéla Miturová. Součástí hodnocení referátu byla nejen faktografická a gramatická

správnost, ale také forma prezentace. Žáci
dbali na formátování textu a fotografií.
Do klasifikace se rovněž započetla schopnost mluvit vlastními slovy bez písemné
opory. Že mobilní telefon do vyučování
nepatří? Omyl! Prostřednictvím svých
smartphonů a online aktivit na www.
toglic.com třída luštila křížovku a opakovala probrané učivo na test. Aplikace
umožňuje učiteli sledovat a rychle vyhodnocovat osvojené vědomosti žáků. Ti zase
zábavnou formou procvičují učivo. Internet využívají děti také v hodinách mluvnice a doma při plnění zadaných úkolů.
Stránka www.umimecesky.cz nabízí nepřeberné množství doplňovaček, diktátů,
her, soutěží a videí, jejichž prostřednictvím si žáci opakují především pravopis.
Nechybí ani učivo týkající se tvarosloví
a větné stavby. Navíc při zadání domácího
úkolu každý žák obdrží do své schránky
informační e-mail. Svět moderních technologií se řítí vpřed neskutečnou rychlostí. Pro dnešní děti jsou počítače naprostou
samozřejmostí a přirozeností, proto nám
nezbývá nic jiného, než s nimi držet krok.
Foto a text
Nela Akritidis Čtvrtníčková

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
V měsících srpnu, září, říjnu a listopadu se výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů střídalo období bez výjezdů
s obdobím, kdy se celý den nezastavila. Asi
si musíme rychle zvykat na extrémy počasí. Vloni stačila jediná hodina prudkého
deště, aby měla jednotka spoustu výjezdů
na pomoc při čerpání vody ze zaplavených
sklepů, letos zase při větrných víkendech
padaly k zemi stromy jako o závod. Dále
členové jednotky prochází každoročně
mnoha školeními a výcvikem. Vzhledem
k tomu, že naše CAS 30 T815 byla zakoupena z projektu přeshraniční spolupráce,
museli jsme absolvovat dvě cvičení s polskými hasiči. Jedno cvičení bylo na téma
vyproštění zraněných osob při dopravní
nehodě, druhé bylo na téma hašení požáru v bioplynové stanici v Rusíně. Letos při
zásazích zaznamenáváme zvýšený počet
dopravních nehod se zraněním.
Se zahájením školního roku sbor dobrovolných hasičů otevřel kroužek mladých hasičů. Vzhledem k minimálnímu
zájmu dětí a mládeže (v září navštěvovaly
kroužek tři děti) jsme činnost pozasta-

vili. Doufáme, že v březnu 2018, přijde
do zbrojnice více zájemců, abychom postavili alespoň jedno soutěžní družstvo.
Pravdou je, že se dlouhodobě potýkáme
s nezájmem nejen u dětí, ale je nás málo
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i v jednotce zásahových hasičů. V poslední době mnoho členů zásahové jednotky
odešlo z Města Albrechtic jinam za lépe
placenou prací.
Ing. Petr Křištof, velitel JSDH

Vzpomínka na povodeň
Na titulní stránce 4. čísla Zpravodaje
města padla stručná zmínka o povodních,
které před dvaceti lety postihly naši republiku, náš region a naši obec.
Ne všichni měli možnost znovu si připomenout ono nemilosrdné dílo zkázy
z vysílání kabelové televize či ze vzpomínkové akce na zámku Linhartovy. Dovolte
mi proto malé osobní ohlédnutí a vzpomínku na onu pochmurnou neděli 6. července roku 1997, která odstartovala jednu
z nejtěžších zkoušek v celé bohaté historii města, ale zejména v životě mnohých
z nás.
Měli jsme za sebou první týden prázdnin a počínajících dovolených, ale i týden
vydatných deštivých srážek a netrpělivě
očekávali změnu k lepšímu. Změny jsme
se nakonec dočkali, jenže jiné, než jsme si
přáli.
Bylo kolem 16.00 hodiny, která spustila ono několikadenní drama, jehož další
dějství postupovalo s nečekanou rychlostí a krutostí. První zátarasy na lávkách
a mostech, se kterými si nedokázala poradit ani nasazená technika. O tři hodiny později již první evakuace manželů
Jánských v Hynčicích a hrozivě stoupající hladina řeky Opavice, vylévající se
z koryta. Další dešťová vlna se silným
větrem, kdy během 24 hodin spadlo více
jak 200 mm srážek, celou situaci nadále zhoršovala. Vývraty stromů na komunikacích, stále větší a větší zátarasy
z vegetace odplavovaných břehů a nátrží
řeky i ostatního materiálu z lesů, zahrad
a dvorů. Rozbouřené vody Opavice si hledaly novou cestu mimo řečiště, kde si vybíraly svou povodňovou daň. A ta nebyla
malá.
Způsobené škody na soukromém, obecním i státním majetku byly později odhadnuty na více jako 250 milionů korun.
Jen na obecním majetku dosáhla tato částka 60 milionů v podobě 4 km narušených
a odplavených komunikací, 7 zničených
mostů a 10 lávek, stovek metrů poškozených vodovodních řadů a plynovodů, kabelové televize, chodníků, 11 poškozených
obecních bytů, 12 rodinných domků určených k demolici, více jak 150 silně postižených domácností a pro mnohé i kruté
chvíle bezprostředního ohrožení vlastních
životů i nemalých psychických a zdravotních potíží. Tou největší ze všech povodňových ztrát však byla ztráta našeho spoluobčana pana Františka Taufera, který se
stal jednou ze sedmi povodňových obětí
našeho okresu.
Ano, bylo to zlé, kruté a bez slitování.

Příroda nám ukázala, co umí a dala nám
mnohá ponaučení do budoucna. Třeba jen
v pravidelné údržbě řečiště a břehů Opavice.
Současně však tato událost prověřila
i naše možnosti a schopnosti, naši občanskou sounáležitost, ochotu podat pomocnou ruku, prokázat dobrou vůli a obětavost pro druhé na úkor svého pohodlí
a svých potřeb. Bylo až dojemné, kolik
dobrovolníků ze všech koutů republiky
nám nabídlo svou materiální, finanční
i fyzickou pomoc, jakou solidaritu nám
projevilo více než třicet měst a obcí, více
jak dvacet organizací, podnikatelů a nadací a v neposlední řadě i občanů samotných. Především díky této pomoci a úsilí
nás všech mohly být vzpomínané škody
odstraněny v tak krátkém čase. Zapomenout samozřejmě nemohu ani na mimořádné státní dotace a podporu Okresního
úřadu v Bruntále. Vyjmenovat však všechny dárce i jejich konkrétní pomoc, na to by
asi nestačilo ani mimořádné číslo Zpravodaje. Proto alespoň ve stručnosti:
• Dary měst a obcí..............5.400.000,- Kč
• Dary podniků, podnikatelů a organizací.....................................2.440.000,- Kč
• Spoluúčast měst a organizací na obnově
mostů.................................4.600.000,- Kč
• Dary od nadací.................2.150.000,- Kč
• Dotační prostředky státu.........................
...........................................16.800.000,- Kč
• Dary od místních občanů a kolektivů
.................................................. 15.400,- Kč
• Sbírka občanů pro hasičský sbor.................
.................................................... 4.600,- Kč
• Celkový objem mimořádných příjmů
na likvidaci následků povodní dosáhl ..
.......................................... 31.410.000,- Kč.
Ne všechny tyto prostředky k nám
přicházely jako samozřejmost a z vlastní
vůle dárců. Mnohým z nich předcházela
usilovná písemná či osobní jednání z naší
strany, a proto jsme byli za každou korunu skutečně vděčni. Vždyť veškerá pomoc
byla v tak kritické situaci pro nás nejen povzbuzující, ale i rozhodující. Jednak pro co
nejrychlejší nápravu způsobených škod,
ale i možnou finanční podporu postižených občanů. Jednou z nich bylo 650,– tis.
korun humanitární pomoci občanům
důchodového věku a rodinám s dětmi,
tisícikorunový příspěvek potřebným občanům v prvních dnech povodní a také
následné poskytování půjček z účelového
fondu obce na opravy nemovitostí. Navíc
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byl 60důchodcům s nejnižšími důchody
vyplacen jednorázový příspěvek 1.000,–
korun na zakoupení otopu. Těm nejpostiženějším byl vyplacen další příspěvek
z daru občana SRN p. Kraushaara, který
činil 325,– tisíc korun.
Zvláště cennou pomocí pro obec byla
pomoc místních organizací, podnikatelů
i jednotlivých občanů. I po těch dvaceti letech si zaslouží malou vzpomínku a opětovné poděkování, protože i přes řešení
vlastních problémů dokázali nezištně pomoci také obci.
V této souvislosti se proto na chvíli vrátím ke kritické noci z neděle na pondělí,
v níž došlo k přerušení dodávek plynu,
elektřiny a telefonního spojení. O něco
později nastaly i problémy s pitnou vodou
a zásobováním pečivem. Kladli jsme si
otázku. Zvládneme to?
Po probdělé noci přichází na úřad p. Javorník a nabízí mi svůj mobilní telefon,
který se stal na dlouhou dobu jediným
spojením obce s krizovým štábem i dalšími institucemi. První záblesk naděje!
Nejde plyn! Pan Videcký nemůže péct.
Již další noc přichází p. Josef Žídek s návrhem na vytápění pece PB a svůj návrh také
přes materiálové potíže ihned realizuje.
Peče se dál. Skvělý počin!
Nedostává se pečiva. Pánové Z. Baláš
a L. Wolf rozjíždí dovoz z Polska. Prozíravý nápad. Funguje to.
Narušené plynovody! Ještě dnes vidím
pana Z. Drahokoupila, jak stojí nad obnaženým a zprohýbaným potrubím v břehové nátrži na ul. Jiráskově a přemýšlí, co
s tím. Ne dlouho. Jako zkušený plynař se
za chvíli vrhá do práce. Příkladná ukázka
občanské poctivosti a sounáležitosti!
Zničené plynové kotle! Svou osobní
aktivitou se p. Šperl významně zasloužil
o bezúplatnou dodávku osmi plynových
kotlů.
Zaplavená požární zbrojnice! Koho to
nevidíme při úklidu od nánosů a další pomoci? No přeci p. J. Zaorala, nestora našich hasičů. Díky za to!
Naši dobrovolní hasiči si zasloužili
uznání dvojnásob. I když povodeň zničila jejich dvě vozidla, byli všude tam, kde
bylo jejich pomoci zapotřebí. Ne vždy to
byla práce příjemná a snadná. Téměř dvacet členů sboru se ještě další dva měsíce
střídalo v pravidelných hlídkách. Potřebné zázemí jim poskytovala nejen obec, ale
i pp. Eliška Křištofová a Věra Kotůlková
v péči o jejich stravování, stejně jako pan
M. Macek v opravách jejich technického
vybavení.

Maximálního uznání si zasloužili i příslušníci Policie ČR a Pohraniční policie,
kteří obětavě monitorovali povodňovou
situaci v terénu i potřebu případné pomoci evakuacemi z ohrožených lokalit.
V nejednom případě se museli k záchraně
života na vlastní nebezpečí i obětovat.
Na odstraňování škod se podílela i celá
řada firem, ať již poskytováním stravy brigádníkům
(p. Vl. Cágová, Nemocnice, Základní
škola, SOUZ, Kinokavárna) nebo jejich
ubytováním (SOUZ, Nemocnice, Hotel
MAJA, ÚSP). Na rozvozu humanitární
pomoci, potravin a pitné vody se podílely
Služby obce a Astra – dopravní zdravot.
služba.
Vydatnou pomocí obci bylo poskytnutí
techniky pro odstranění padlých stromů,

naplavenin a mostních zátarasů. Pomohli
všichni, kdož takovou technikou disponovali (Zemědělský podnik, TILIA, a. s., fi
p. Pustky, p. Paluch, fi p. Štefkoviče, Služby města, Polygon, Vojsko, ADRA), ale
také chovanci ÚSP při vyklízení zaplavených sklepů.
Ve výčtu těch, kdož pocítili tíhu povodňových dnů a podíleli se na jejich úspěšném zvládnutí, nemohou chybět ani pracovníci městského úřadu. Mimořádná situace přinášela i mimořádné pracovní nasazení. Problémy občanů znásobily počty
žádostí zhruba o 30 %. Týkalo se to všech
odborů bez rozdílu a navzdory tomu, že
většina případů musela být šetřena v terénu. Nic na tom nemohl změnit ani fakt, že
pracovníci úřadu drželi v době pohotovosti noční služby a v průběhu pracovní doby

se museli podílet i na vykládce a uskladnění nepočítaných desítek tun materiálu
z humanitární pomoci.
I s odstupem dvaceti let mohu říci, že
to byla parta skvělých spolupracovníků,
která dokázala zabrat i v té nejvypjatější
chvíli, a to bez nároku na nějaké výhody
či uznání. Zkrátka kolektiv lidí na pravém
místě.
Povodeň, jakou nezažil nikdo ze žijících současníků, byla pro mnohé nesmírně těžkou životní zkouškou, plnou osobní
statečnosti, úsilí a dřiny. To, že jsme se
s jejími následky vypořádali v tak krátkém
čase, byla i zásluha Vás zúčastněných. Vás,
kteří jste dokázali přiložit ruku k dílu,
a za to Vám patří i po dvaceti letech opakovaný dík.
Ing. Ivo Vykopal

Kulturní aktivita důchodců v Hynčicích
Letošní rok pomalu končí a my jsme
si ho letos obohatili v měsíci listopadu
pěkným kulturním zážitkem. Navštívili
jsme koncert Jakuba Smolíka v městském
divadle Krnov. Několik posledních řad
sice nebylo obsazeno, ale bylo vidět, že
přítomní diváci jsou velkými fanoušky
tohoto zpěváka.
Jakub Smolík si svůj koncert sám velmi vtipně moderoval a přizval si ještě dvě
krásné, mladé zpěvačky, které svým zpěvem diváky příjemně překvapily.
Jakub Smolík zazpíval své nejznáměj-

ší písničky, ale i novější hity a zároveň
na plátně promítal některé ze svých klipů.
Odcházeli jsme z koncertu příjemně
naladěni a pozpěvovali jsme si známé
melodie celou cestu domů.
Děkujeme zastupitelům, že nás v našich aktivitách podporují a doufáme,
že díky veřejné podpoře budeme moci
v naší činnosti pokračovat.
Do příštího roku přejeme všem našim
spoluobčanům hodně zdraví a upřímné
přátelství mezi lidmi.
Marie Vitásková

Co dělají zahrádkáři
Hodnotící schůze spolku Zahrádkáři Město Albrechtice

Členská schůze se konala v sobotu
4. 11. 2017 v tělocvičně ZŠ na Hašlerově
ulici. Ochotné členky připravily domácí
zákusky a obložené chlebíčky, muži – zahrádkáři a pracovníci sběrného dvora zase
pomohli s přípravou sálu a R. Gavendová
jako obvykle vyzdobila stoly vkusnými
miskami se stále ještě kvetoucími jiřinami
a chryzantémami.
Členská schůze byla zahájena v 16 hodin.
Předsedkyně V. Zahradníková přednesla
zprávu o činnosti spolku. Kladně zhodnotila oba zájezdy (na jaře do Kroměříže
a na podzim do Olomouce), ale také obě
výstavy a soutěž Rozkvetlé město. Výbor
se sešel k jednání pětkrát a během roku se
uskutečnilo také pět členských schůzí. Počet členů spolku přesáhl číslo 70 a většina
členů a také všichni členové výboru pracují
aktivně a spolehlivě. Výbor se snaží zařazovat do svého plánu novinky (např. soutěž
o nejchutnější domácí sirup a likér), aby
činnost byla stále zajímavá. Hospodářka

spolku H. Tomíčková seznámila přítomné s výsledky hospodaření, podle nichž
si vede spolek dobře. V diskusi vystoupil
i místostarosta městského úřadu M. Špalek,
který poděkoval členům za práci pro město
a jeho občany.
Když skončilo jednání členské schůze,
začali se připravovat členové dechového

— 11 —

souboru pana V. Kuřece a postupně přicházeli i další hosté, neboť od 18 hodin pokračovala taneční zábava se štědrým pohoštěním a s bohatou tombolou.
Můžeme konstatovat, že se akce vydařila, přítomní se dobře bavili a byl to tedy velmi příjemný závěr zahrádkářského roku.
Z. Šlagorová

Městský turistický okruh

J

Pohádková Krtečkova stezka stále přitahuje.

e to více než 1,5 roku, co byla slavnostně otevřena Pohádková stezka. Asi
většina z nás se shodne, že tato investice „Lesů“ nebyla zbytečná. Vybudování
1,6 km stezky pro děti, ale i dospělé, bylo
šťastné rozhodnutí. Široká veřejnost dala
svou nečekanou návštěvností za pravdu
těm, kteří toto krásné místo v Městském
turistickém okruhu prosazovali. Je třeba
vysoce ocenit přístup Lesů ČR,s.p. – Lesní správy Město Albrechtice k údržbě
stezky i celého okolí. Dobrým znamením
je i to, že za celou dobu provozu nedošlo
k žádnému vandalskému činu. Děkujeme správci Krtečkovy stezky panu Lvu
Pazderovi z Biskupic, který téměř denně
stezkou prochází, kontroluje a vylepšuje.
Celá řada návštěvníků si všimla rafino-

P

ohádková stezka je otevřená už více
než rok. A že je stále velkým lákadlem, dokazují spousty návštěvníků ze
všech koutů světa. Ano, světa! V lesních
denících jsou zápisy nejen z celé ČR a sousedního Polska, ale i z Německa, Francie,
Anglie, USA, Austrálie a ze Srí Lanky.
….
Během června využily procházku
ke krtečkovi také děti z krnovské školy
na Janáčkově náměstí. V rámci projektu „Spolu to zvládneme“ zvládli šesťáci
spolu s prvňáčky náročné stoupání paše-

vaného občerstvení a Krtečkovy
knihovny. Poněvadž pan Pazdera je přemýšlivý a technický typ,
další překvapení nejsou vyloučena. Ve vzorném stavu se nachází
i biskupická kaplička. Každého
z nás potěší čerstvé květiny, velikonoční a vánoční výzdoba,
vzorný úklid. Za to vše vděčíme obětavosti paní Aničky
Horňákové a pánům Honzovi
Handlířovi a Stanislavu Konečnému. I o druhou kapličku
na MTO (pod Poutní horou) je
pečováno díky paní Leunové,
S. M. Janě Bosco a dalším sestřičkám boromejkám s velkou láskou.

ráckou stezkou, které
by podle dětských
komentářů mnozí rodiče „nedali“. Cestou
ke krtečkovi pak děti
plnily všechny záludné
úkoly a dokonce trošku pomáhaly s úklidem
po nezodpovědných návštěvnících. Mnozí tady nebyli
poprvé a všichni stezku moc
chválili.
….
V průběhu prázdnin
dostaly některé sochy
nový ochranný nátěr
proti povětrnostním
vlivům. Měly by tak
vydržet déle a dělat
radost dalším dětem i dospělým. Jako
prázdninová soutěž
přibyly na některých
místech záludné otázky, na které zatím nikdo
správně neodpověděl. Můžete
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to zkoušet dále. Jméno vítěze se objeví
v některém z dalších čísel zpravodaje.
….
Trošku veselejší je i odpadkový koš
u kapličky. Postupně by se měly pohádkové postavičky objevit i na dalších místech MTO. Snad budou lákat návštěvníky k odhození odpadků do koše a ne
na zem.

Městský turistický okruh

M

Jak se MTO bude vyvíjet?

ěsto nechalo vypracovat studii rozvoje Městského turistického okruhu
Ing. Ivě Škrovové, která se podílela se svým
kolektivem již na projektu Pohádkové stezky.
Studie nastiňuje, jakým směrem se náš turistický okruh bude vyvíjet. A není toho málo:
alejové stromořadí, zvonička na Poutní hoře,
cesta poutníka (Křížová cesta), rytířská stezka, panoramata, vylepšení pašerácké stezky atd. To vše se dá realizovat pouze za pod-

pory zastupitelstva a vedení města. V roce
2018 dojde na MTO k významné události.
Nákladem cca 1,5 mil. korun bude zrekonstruována kaple Keil von Eichenthurn, kterou známe pod jménem „Hrobka“. Touto stavební obnovou se mravně vypořádáme s neblahou historií více jak 50 let starou. Bohužel
historie se v jistých souvislostech opakuje.
Určitě je nám všem smutno, když se díváme,
popř. projdeme prvorepublikovou stavbou
sanatoria Žáry.

Z

Slovo krajinného architekta:

aujetí, s jakým vedení města společně se zastupiteli
a aktivními občany plánuje a buduje městský turistický okruh, je obdivuhodné a v rámci našeho kraje ojedinělé. Přístup ke způsobu využití krásné okolní krajiny
dokládá zájem o její hodnoty a snahu obohatit nabídku
regionu místním občanům i vzdálenějším návštěvníkům.
Je dobrým příkladem koncepčního plánování péče o krajinu ve vztahu k jejím obyvatelům, při zachování jejího
přírodního a kulturního fenoménu. Citlivě navrhované
aktivity neporušují její po staletí zachovávanou tvář, spíše
obnovují a upevňují původní sepětí krajiny a jejích obyvatel, oživují zanikající stopy minulosti a křísí tak znovu její
„duši“. Rozhodně příklad hodný následování.
Ing. Iva Škrovová,
autorizovaný architekt pro krajinářskou tvorbu

Připravili: I. Roller, V. Pazderová, K. Handlíř
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HISTORIE stavby KAPLE KEIL von Eichenthurn
Obnovovaná pohřební kaple je součástí Městského turistického okruhu Město Albrechtice.
Výslunný okraj zalesněného vrchu Dubí
má v povědomí občanů pachuť divného
místa díky zdevastované hrobce a zhanobení lidských ostatků.
Stavba tzv. „hrobky“ je ve skutečnosti
mauzoleum a tak byla označena již v době
přípravy projektu a je zanesena v historických dokumentech. Skládá se ze dvou částí.
Podzemní prostor sloužil k uložení ostatků
6 osob, takže ho můžeme nazvat hrobkou.
Daleko honosnější a větší je nadzemní část
stavby. V podstatě se jedná o pohřební
kapli. Stavbu připravil a realizoval v letech
1907-1908 vnuk původního zakladatele
železárny Keil & Tlach pan Heinrich Keil
von Eichenthurn (nar. 5. 7. 1856). Zemřel
14. 12. 1914 v Opavě, převezen do Města
Albrechtic a jako první uložen 18. 12. 1914
do mauzolea. Dle rodného a křestního listu celým jménem Heinrich Karl Vincenz
Albert Maria Keil se šlechtickým titulem
von Eichenthurn, propůjčeným mu v roce
1908 C.K. mocnářstvím.
Stavba nese ještě teď znaky velkého
umu a smyslu pro krásu tehdejších tvůrců.
Keil nenechal nic náhodě a za projektanta

Ing. Tomáš Dvořáček

a zhotovitele stavby si zvolil významného
opavského stavitele Julia Lundwalla.
Význam stavby vyplyne, uvědomíme-li si, že jde o jednu z nejvýznamnějších
podnikatelských rodin druhé poloviny 19.
a začátku 20. století Města Albrechtic.
Ač bylo sídlo firmy Keil & Tlach už
dávno v Opavě, rodinu Keilů to táhlo
do Albrechtic. Tady se cítili nejlépe a měli
domov. Chtěli tu najít klid a spočinout navždy.
Pietní místo bylo udržováno podle pamětníků ještě dlouho po roce 1945. Kaple
byla vyzdobena a vybavena lavicemi a dalším zařízením. V masivních dubových
dveřích bylo malé okénko, aby šlo dovnitř
nahlédnout. Kolem kaple vysázené květiny a pravidelně sekaná tráva.
Postupně však nastoupilo období zmaru. Neznámí vandalové se v sedmdesátých letech 20. století doslova nabourali
do podzemí, prokopali silné zdi a bezpečnostní vrata. Dostali se do samostatných
pohřebních kójí a přes ně přímo do rakví.
Bohužel se při hledání zlata a diamantů
nespokojili s jejich vypáčením. Chovali
se jako divá zvěř, lidské ostatky vytáhli
ven a doslova je rozvěsili po okolí Města
Albrechtic. Je smutné, že se za případem
zavřela voda, nikdo nic neřešil, nikomu to
nevadilo. Dokonce se nenašel nikdo, kdo
by sesbíral ostatky alespoň do jutového
pytle a zakopal k zadní straně hřbitova,
kde měli zajištěné místo vyvrhelové společnosti.
Keilům nebylo dopřáno klidu ani
po smrti, přestože Albrechtice tolik milovali. Pohnutá historie se smutným koncem
devastace.
A právě proto se Lesy České republiky, s. p. rozhodly vrátit tomuto místu zapo-

menutou krásu, opravit stavbu a vytvořit
zde vzpomínkové místo na památku bývalých občanů Města Albrechtic. V současnosti probíhá výběrové řízení na záchranu
památky s předpokládanou cenou téměř 2
miliony korun a realizací 2017/2018. Věřme, že se obnova stavby povede a lokalita
se stane pro občany i návštěvníky našeho
města vyhledávaným místem na procházky i setkání. Místem, které si budeme chránit a být na něj hrdí.
OBNOVA stavby - STUDIE
Zamysleme se nad dalším využitím tohoto cenného stavebního objektu, který byl pro svoji výjimečnost navržen
na kulturní památku. Je nesmírně náročné navrátit tomuto místu pietu a tichou vzpomínku a najít pro původní
kapli citlivé využití. O to jsme se pokusili a výsledek můžete posoudit na přiložených skicách, které představují
kapli jako pietní místo a historickou
minigalerii průmyslového a kulturního
rozvoje Města Albrechtic druhé poloviny 19. a začátku 20. století.

Ing. Tomáš Dvořáček

ARCHITEKTURA stavby
O kvalitách a významu architektury
v naší lokalitě svědčí zájem architektů
a kunsthistoriků. Emotivně o tom vypráví
historik umění Doc. PhDr. Pavel Šopák,
Ph.D. ve své knize Vzdálené ohlasy - Moderní architektura českého Slezska ve středoevropském kontextu I.
„Obraťme pozornost k Městu Albrechticím, na jehož okraji vyrostl někdy
po roce 1836 pozoruhodný zámek, dovedně uplatňující principy biedermeieru.
Nová komunikace do Hynčic vydělila dvě
funkční zóny – zónu obytnou se zámkem
a parkem a onu industriální s dodnes dochovaným průmyslovým objektem někdejší železárny firmy Tlach & Keil. Park
kontinuálně pokračoval zalesněným vrchem Dubí, romanticky členěným skalními výběhy a lákajícím k vyhlídce na okol-

ní kopce a vzdálené panorama Cvilína.
Na přelomu 19. a 20. století proběhla dostavba obytného domu s pozoruhodnými
hrázděnými štíty kombinujícími dřevo
s cihlovou výplní (1886), neméně pozoruhodné, rozlehlé oranžérie, symetricky
komponované ze tří částí, drobné neogotické výklenkové kapličky a zejména kaple
s hrobkou situované na východní straně
kopce Dubí. Podoba dórského chrámku
typu in antis odpovídá zájmu středoevropských architektů o dórský řád v letech
před první světovou válkou. Iniciátorem
úprav zámeckého areálu byl Heinrich Karl
Vincenc Keil spolu se svou chotí.“
„Motiv antické stavby, umístěné ve volné přírodě, svou formou i začleněním
do přírodního rámce připomíná Schinkelovo mauzoleum královny Loisy (1810)
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v zámeckém parku v Berlíně-Charlottenburgu a dále poukazuje na praxi anglických parků doby kolem roku 1800 situovat
antické chrámky do kontrastu k bujné vegetaci a vyjádřit tak opozici přírody a kultury, jež trvá po staletí a tisíciletí, aniž by
neustále se obrozující příroda dokázala
kulturu pohltit. Přímým předchůdcem
keilovské hrobky jsou některé soudobé aktualizace antických staveb, jakou
je hrobka průmyslníka a kreslíře Otto
Böhlera (1847-1913) ve Vídni-Hietzingu.
Vila z roku 1886, postavená rok po svatbě Heinricha Keila s Annou Bayerovou,
oranžérie i kaple jsou výjimečnými architekturami s pozoruhodnými kultivovanými detaily.“
Na základě dobových dokumentů
sepsal Ivan Roller

Ze vzpomínek

B

ylo by těžko pochopitelné, kdybych nezavzpomínala i na školu. Chodila jsem do ní ráda jako žákyně i jako učitelka. V albrechtické škole jsem prožila plných 41 let. Samozřejmě, že si nemohu pamatovat úplné její začátky. Přiblížím vám je z prvního
zápisu ve školní kronice z r. 1945, pořízeného p. Schmidtmayerem
a uloženého ve Státním archivu v Krnově.
Budova školy byla vystavěna v letech 1927 – 29 za 2 500 000 Kčs
pro děti německé národnosti. Na tu dobu byla moderní s velkými světlými třídami, s ústředním topením, oddělenými klozety,
vybavenými kabinety, kuchyní s jídelnou, šatnami se sprchami
a naturálním bytem pro školníka. Chyběla pouze tělocvična, která měla být dostavěna později, ale válka tomu zabránila. Přízemí patřilo obecné škole a jejímu řídícímu, první poschodí škole
měšťanské s ředitelnou, sborovnou, kreslírnou, kabinety a v podkroví posluchárnou pro fyziku a chemii. V r. 1944 školu obsadili
němečtí vojáci a byl zde zřízen lazaret. Škola velmi utrpěla postavením mnoha přepážek a zdí. Budovu poškodil také výbuch
blízkého mostu.
Osidlování našeho městečka probíhalo po ukončení války velmi rychle. Mladí lidé měli samozřejmě děti, a tak už koncem srpna
bylo do školy zapsáno 86 žáků. Vedením školy pověřil Fr. Marek,
zmocněnec min. Školství a osvěty (MŠO) a později okresní školní
inspektor Karla Schmidtmayera. Ten byl později jmenován ředitelem. Dlouhou dobu byl na všechno sám. Vyčistit školu plnou
nečistot a zápachu, odstranit přepážky a zdi nebylo bez problémů.
I za těchto těžkých podmínek byly úklid a opravy včas zvládnuty.
Pokrytí střechy, zasklení oken, zednické práce,
úklid a oprava okolí, malování, výroba klíčů
ke stolům a dveřím, vedení pro rozhlas do zdi,
stolařské práce (tj. oprava dveří a nábytku)
a další úpravy si vyžádaly náklady ve výši
110 000 Kčs, které částečně uhradil MNV. A to
nejsou započítány práce dobrovolníků, kteří dělali pro školu zdarma. A tak mohlo být
1. září 1945 slavnostně zahájeno vyučování.
Postupně přicházeli první učitelé. Do třídy
obecné školy nastoupila Markéta Hrabcová,
do měšťanské odborný učitel František Mísař.
Od 19. října převzal správu obecné školy řídící
učitel Jan Vltavský. V lednu a únoru nastoupily
další síly a chod školy se stával pomalu normální. Už 2. 12. 1945 bylo ustanoveno sdružení rodičů, jehož předsedou byl zvolen Augustin Vilč, správce elektrárny. 20. ledna 1946
byl při měšťanské škole ustanoven Dorost čsl.
červeného kříže, který měl ve čtyřech třídách
84 žáků. Jeho vedení se ujala paní uč. Ludmila
Schmidtmayerová, která nastoupila po krátké

mateřské přestávce. Je až k neuvěření, kolik krásných
a hodnotných vystoupení k různým příležitostem pro
školu i veřejnost tato paní učitelka nacvičila, nafotila
a krasopisně zapsala do kronik. Ty byly objeveny teprve
nedávno a vedení ZŠ je má v úmyslu předložit občanům
k nahlédnutí. Na konci škol. r. 1945/46 obdržela albrechtická škola jako jediná v okrese Krnov Čestné uznání
za vzorné plnění vlastního školního programu. Organizačně byla škola definována jako újezdní a újezd byl
ponechán podle dřívější školy německé. Zahrnoval M.
Albrechtice, Opavici, Linhartovy. Biskupice, Piskořov,
Rudíkovy, Třemešnou, Hynčice, Burkvíz a Novou (nyní
Českou) Ves. Oficiální název tedy zněl: Újezdní měšťanská škola Město Albrechtice. V r. 45/46 měla jednu třídu
školy mateřské, dvě obecné a čtyři třídy měšťanské. Počet žáků se během roku zvětšil na 138, z toho 77 chlapců
a 61 dívek, které učilo 6 učitelů. Za školníka byl přijat
Jan Štěrbáček, jemuž byl v suterénu přidělen byt.
Hodně žáků trpělo za okupace podvýživou, proto bylo zavedeno stravování formou přesnídávek, které se připravovaly ve školní
kuchyni. Pověřené učitelce vypomáhaly zpočátku některé matky,
později žákyně nejvyšších ročníků. Děti zámožnějších rodičů si
na ně připlácely, ostatní je dostávaly zdarma. Většinu naturálií
(kakaa, suš. mléka a polévkových konzerv) obdržela škola z mezinárodní akce UNRA. Během měsíce května a června prohlédl
všechny žáky primář plícního sanatoria Žáry MUDr. Hugo Adler.
Mnozí z žáků trpěli kožními chorobami, hlavně svrabem, někteří
měli vši. Vážnější onemocnění plic se nenašlo. Šk. rok byl ukončen
28. 6. 1946.
Na závěr se ještě vrátím k minulému vzpomínání. Opomněla
jsem mezi zemědělci z Celní a dnešní Jiráskovy ulice jmenovat
drobnější hospodářství. Rodiče chodili některým vypomáhat
při polních pracích a oni zase vypomohli nám prodejem brambor nebo mléka, kterého byl nedostatek. Z těchto rodin pocházeli
i někteří moji spolužáci a spolužačky. Byli to Kotasovi, Tomíčkovi,
Pavlíkovi, Chamrádovi, Mandíkovi, Zahradníkovi, rodina Klepáčova, Homolova (po nich Křištofova) a dvě rodiny Mokrášových.
A nemohu opomenout ani rodinu Psotovu z druhého konce města. S úctou a obdivem vzpomínám na paní Emilii, která měla nelehký, ale pestrý život. Její děti a vnukové jsou stále našimi občany.
Připojuji foto areálu starého zámku s pivovarem. V pozadí nezastavěná ulice Odboje, vpravo ulice Osvobození, za ní Bezručova. Úplně v rožku nádraží.
Anna Tuhá
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Proslavili své město

S

každým městem je spojen osud osobností, které je proslavily. Některé se v něm narodily, jiné
se do něho přistěhovaly a věnovaly mu svou tvorbu, svou práci. Ani Město Albrechtice není
výjimkou. I když ani v tomto případě není pátrání v historii jednoduché, podařilo se nalézt čtveřici osobností, jejichž jméno v různých obdobích zanechalo v dějinách města významnou stopu
a proslavilo je i ve světě. Tolik citace z knihy Jaromíra Bally.
Měl jsem štěstí, když jsem se prohraboval kupou archiválií ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově – tak se úředně jmenuje tato instituce – a když jsem narazil na jména těchto
osob, o kterých chci napsat pár slov.
Nejstarší z nich, Heinrich Möller, herec a dramatik, se narodil
roku 1744 v rodině pláteníka. Jednou navštívil s rodiči představení kočující herecké společnosti a rozhodl se, že bude hercem.
Rodičům se to samozřejmě vůbec nelíbilo, a tak v šestnácti letech utekl z domova a brzy hrál v Bernerově divadelní společnosti
v Alsasku. Potom mu delší dobu herecké štěstí nepřálo. Po více
než deseti letech teprve zakotvil u Brunianovy společnosti, která
hrála v pražském Divadle v Kotcích. Když v něm principál společnosti objevil literární nadání, začal pro divadelní společnost
psát hry, zejména úspěšné veselohry. Proslavila ho poslední hra
pro tuto společnost, ale ne veselohra, nýbrž truchlohra „Hrabě
Walltron aneb subordinace“. Dílo ukazuje neslučitelný protiklad
mezi bezmyšlenkovitým plněním povinností a příkazů a řešením
problému cestou citlivého uvažování ve vojenském prostředí.

Hra pronikla na mnoho německých scén, s velkým úspěchem
byla provedena ve Vídni a byla
přeložena do mnoha jazyků i jazyka českého. Hrabě Walltron se
udržel na repertoáru až do druhé poloviny 19. století. Jako „divadelní básník“ napsal další hry,
vystřídal několik divadelních společností a stal se ředitelem divadla ve Schwedtu. Nakonec se vrátil do Prahy, kde působil jako
autor i režisér v Divadle u Hybernů. Tady napsal historickou hru
o pěti dějstvích Vladislav II., vévoda a poté král český. A jak to
občas u nás chodí, tato vlastenecká hra byla uvedena jako dílo
Václava Tháma. Tato křivda snad způsobila, že odešel z Prahy
a působil jako herec, režisér a autor na několika místech v Německu. 22. února 1799 umírá cestou ze Schwerinu do Berlína.

6. srpna 1824 se narodil v rodině učitele v Hynčicích syn Adam Albert, který se již od mládí
projevoval jako malířský talent. Otec ho proto
poslal na zkušenou do církevní školy jezuitské
koleje v Nyse. Zde získal velké zkušenosti s restaurováním a malbou kostelních obrazů. Začal
s malými plátny, ale toužil po něčem větším.
Vrátil se do rodných Hynčic a potom se usadil
ve Velkém Valštejně. Tam se postaral o malířskou výzdobu kostela. Jeho obrazy se líbily, dostal proto první velkou zakázku, obraz Navštívení Panny Marie pro kostel v Albrechticích, který
14. února 1849 spatřil světlo světa v rodině magistrátního úředníka budoucí operní pěvec Anton Schittenhelm. Již od dětství hezky zpíval
a učitelé radili rodičům, aby chlapec studoval
zpěv. Otec pro něho vyhlédl dráhu úřednickou,
ale matka byla rozumnější a prosadila, že syn
zamířil na konzervatoř ve Vídni. Po úspěšném
absolventském vystoupení na konzervatoři byl

zde visí nad hlavním oltářem dodnes. Pro tento
kostel vytvořil další díla, jsou zde také k vidění
dodnes. Tyto práce mu získaly věhlas a zakázky
se mu jen hrnuly. Maloval pro kostel v Heřmanovicích, pro Janov, Bruntál, Býkov. V Lichnově namaloval celou křížovou cestu a obraz na hlavním
oltáři. Tvořil i pro Novojičínsko i jinde. Pro úbytek tvůrčích sil odešel zpět do Velkého Valštejna,
kde 7. května 1894 umírá. Jak píše nakonec autor
životopisu tohoto umělce, díla Adama Alberta si
díky nesporným uměleckým kvalitám nepochybně zaslouží zhlédnutí. (Jaromír Balla).

přijat do císařského dvorního divadla jako operní
zpěvák – tenor. V dalších letech se proslavil jako
pěvec ve Wagnerových operách a dokonce jako
sólista dvorní opery ve Vídni hostoval v Parsifalovi na slavné wagnerovské scéně v německém
Bayreuthu. Dodnes je vzpomínán a řazen mezi
slavné umělecké veličiny Rakousko-uherské monarchie 19. století.

František Gel – novinář, publicista
a spisovatel, vlastním jménem František
Feigel, se narodil 18. září 1901 v Městě Albrechticích. Jeho rodný dům stojí
na zdejším náměstí a visí na něm pamětní plaketa slavného rodáka. Pocházel
z židovské rodiny, jeho otec působil jako
soudce. Po maturitě na gymnáziu v Prostějově absolvoval ještě jednoroční kurz
na obchodní akademii tamtéž. Nejdříve
působil jako korespondent Všeobecné
bankovní jednoty v Brně a od roku 1921
studoval práva na univerzitě v Brně.
Po vojenské službě studoval i na UK v Praze. Od roku 1924 pracuje
jako brněnský dopisovatel pražského časopisu Soudní síň. Na popud K. Čapka je přijat do Lidových novin, kde místo R. Těsnohlídka
vede rubriku Ze soudní síně. Od roku 1933 působí v pražském vydavatelství Melantrich. Po okupaci Československa odchází ilegálně

do Francie, kde působí u 1. čs. divize
jako vojenský zpravodaj. Po pádu
Francie odchází do Anglie jako zpravodaj exilových novin. Po roce 1945 je redaktorem politického vysílání Čs. rozhlasu a zejména pak vede zpravodajství z Norimberského
procesu – Norimberská přelíčení. Dále je jmenován tiskovým atašé
v Londýně a Paříži, potom působí v rozhlase a přednáší žurnalistiku na FF UK. Je jmenován docentem a pak profesorem v oboru novinářství a publicistiky. Po roce 1968 je pro své postoje předčasně
penzionován. Gelovy knihy patří k průkopnickým dílům literatury
faktu. Jeho knihy pro mládež spojují poznávací složku s napínavým
dějem a ukazují tvůrčí práci jako dobrodružství objevování: Luis
Pasteur – Přemožitel neviditelných dravců, Johannnes Kepler – Syn
čarodějnice, Evžen Čihák – Jak jsem létal a padal a další. Úspěšně
pracoval i jako překladatel z anglické, americké a německé literatury.
V plné tvůrčí práci umírá náhle 17. října 1972 v Praze.
Děkuji panu J. Ballovi za technická a jiná data.
Josef Vyhlídal
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O pohár Santé 2017
Ve středu 18. října 2017 proběhl v Městské sportovní hale v Havířově XI. ročník
turnaje v sálové kopané O pohár Santé 2017.
Turnaj hrají týmy složené z hráčů s mentálním postižením a doplňují je ve hře
max. dva partneři, kteří nesmí dát gól, ale
jen nahrávat. Byl jsem osloven pracovníky
Harmonie Krnov p. o., která má své Chráněné bydlení také v Městě Albrechticích,
zda bych se turnaje jako partner zúčastnil.
Souhlasil jsem a reprezentoval Harmonii,
kde převážně hráli hráči z Města Albrechtic. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev z Moravskoslezského kraje, která byla rozdělena
do dvou skupin po čtyřech. Ve skupinách
se hrálo systémem každý s každým 2 x
7 minut v počtu pět hráčů a jeden brankář.
Body se započítávaly do tabulky, kde za vítězství byly 3 body, za remízu 1 bod a poté měly
následovat pokutové kopy (penalty) a vítěz
by si připsal ještě jeden bod. Za porážku bylo
tradičně 0 bodů. Vítězové skupin hráli finále
o první místo, ostatní dle umístění ve skupinách proti sobě o konečné pořadí. Je s podivem,
že ani jedno utkání neskončilo remízou a nekopaly se penalty. V našem týmu bylo celkem
devět hráčů, z nich dva partneři a také jedna
žena, věčně usměvavá paní Zdenka. Ve skupině „A“ jsme první zápas hráli proti mužstvu SPMP Havířov, které jsme porazili 1:0.
Poté ve druhém utkání jsme porazili mužstvo
Beskyd Frýdek Místek 4:1 a ve třetím utkání
jsme porazili soupeře z Galaxie Karviná také
4:1. Tím pádem jsme se mohli těšit na finále.
Ještě před začátkem zápasů o umístění
hráli partneři proti sobě exhibiční utkání

na 2 x 5 minut. Asi proto, aby se více
unavili před následujícími zápasy.
Ve finále proti nám stálo mužstvo domácích Kosatky Havířov, které mělo
ve svém týmu čtyři velmi dobré partnery.
Dva proti nám hráli v prvním poločase a další dva ve druhém poločase.
Asi z nás měli strach, protože v předešlých utkáních ve skupině, jsme
hráli opravdu dobře. Finále se hrálo
ve velkém tempu a většinou jsme byli před
brankou soupeře. Měli jsme několik šancí, trefili tyčku a dali také gól, ale nemohl být uznán, protože ho vstřelil partner
a to bylo zakázáno. Těsně před koncem,
kdy už nám síla docházela, jsme udělali

v obraně chybu a soupeř nám vstřelil vítězný gól, na který už nešlo odpovědět.
Po závěrečném hvizdu rozhodčího byla
na nás všech vidět velká únava a hlavně zklamání z prohry.
Při vyhlašování výsledků nás pořadatelé
pochválili za skromnost a velkou bojovnost.
Za druhé místo jsme získali diplom a dort
ve tvaru fotbalového míče a každý hráč
i partner dostal ručně vyrobenou medaili.
Závěrem za sebe musím všem spoluhráčům poděkovat za předvedené výkony.
Za jejich bojovnost, nasazení a hlavně nefalšovanou radost, když jsme vstřelili góly.
Martin Špalek,
místostarosta města

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice z.s.
Mistrovství České republiky v tradičním karate
Členové Tělovýchovné jednoty
z.s. Město Albrechtice, oddílu tradičního karate se dne 7. 10. 2017
účastnili Mistrovství České republiky v tradičním karate, které
pořádala Česká asociace tradičního karate ve sportovní hale Jedenáctka v Praze. Turnaje se účastnilo celkem 240 závodníků, kteří
startovali v několika kategoriích –
od dětských až po seniorské.
Událost byla zahájena slavnostním projevem předsedy ČATK
Radka Januše a Prof. Jiřího Drahoše, který dlouhé roky působil jako
předseda Akademie věd a nyní je
kandidátem na prezidenta České
republiky.
Ve sportovní hale Jedenáctka panovala slavnostní atmosféra,
která byla podpořena tribunami plnými přihlížejících diváků.
Jednalo se o jedinečné utkání těch nejlepších karatistů z celé republiky.

Náš klub reprezentovali:
Michal
Janešík,
Jakub
Loskot, Karolinka Janešíková, Tereza Kubiszová, Adam
Sčensný, Jan Šiška, Vojtěch
Šiška a Robert Škroch.
Z našeho oddílu se na stupních vítězů na III. místě
umístil:
Vojtěch Šiška
Kata kadeti (9.kyu – 7.kyu)
Všichni naši závodníci
podali velmi dobré výkony,
nasbírali cenné zkušenosti
a získali potřebné srovnání se
skutečnou špičkou.
Všem závodníkům gratulujeme k úspěchům a vý-

sledkům v soutěži!
Účast sportovců na mistrovství ČR podpořili : LESY České
republiky, s. p. a Město Město Albrechtice
předseda : Libor Švec, trenér: Janusz Lydka
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice z.s.
„Albrechtický puchýř“ informuje:
V sobotu 11. 11. 2017 ukončili albrechtičtí turisti, tak zvanou „došlapnou“, letošní turistický rok. Počasí nám mimořádně
přálo, sluncem prozářené podzimní barevné stráně skýtaly zcela mimořádné výhledy z různých míst našeho „Městského
turistického okruhu“. Tratě od 8 do 15 km
jsme podle výběru všichni zvládli a po 12.
hodině jsme se sešli v restauraci „MRAZÍK“ k valné hromadě a přátelskému posezení. Zhodnotili jsme uplynulý rok, odměnili nejaktivnější turisty, schválili plán
výšlapů na rok 2018, které vzešly z ankety
20 nabídek. Shodli jsme se na společném

konstatování, že letošní rok byl úspěšný,
i když nám počasí nebylo vždy nakloněno.
Dokonce v dubnu nám sněhová kalamita
nedovolila výšlap do okolí H. Lipové –
Vápenné uskutečnit. Potěšitelné je, že se
zvýšila účast na vycházkách v průměru
téměř na 40 osob. To svědčí o rostoucím
zájmu o turistiku, odvětví sportu, které
se v dnešní době stává mimořádně prospěšnou činností pro posilování zdraví,
poznávání krás přírody, kulturních, historických památek a kultivaci mezilidských vztahů. Proto předkládáme plán
výšlapů na rok 2018 a věříme, že mezi
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nás přijdou další zájemci o zdravý pohyb
v přírodě a navázání nových přátelských
vztahů. Připomeňme si v závěru slova zakladatele „Sdružení Walk 21“ Johna Butchera: „Chůze je to první, po čem touží
malé dítě a to poslední, čeho se chce vzdát
starý člověk. Chůze je cvičení, ke kterému nepotřebujeme posilovnu. Je to léčba
bez léků, regulace tělesné hmotnosti bez
diety a kosmetika, pro kterou nemusíme
do drogerie. Je to uklidňující prostředek
bez pilulek, terapie bez psychologa a dovolená, která nestojí ani korunu“. Tak to
přijďte s námi zkusit.
Plán turistických akcí na rok 2018
(počet km a záznam účasti):
1/ Leden: 1. 1./Novoroční výšlap chata
Anna-rozhledna/8 km.
2/ Březen: 17. 3./H. Lipová – Jeskyně
na Pomezí-Jeseník/8 km/BUS.
3/ Duben: 7. 4./Javorník-Rychleby-Čertovy kazatelny/15 km/BUS.
4/ Duben: 21. 4./Petrovy boudy-Biskup.
Kupa-Sv. Roch-Zl.Hory/12 km/BUS.
5/ Květen: 5. 5./Kaplička-Truverská
mše-Kříž. cesta-Pout.h/9 km.
6/ Květen: 19. 5./Albrechtická „25“ +
Pohodová „7“ a „13“.
7/ Červen: 2. 6./Ovčárna – ŠvýcárnaBělá p. Pradědem/12 km/BUS.
8/ Červen: 16. 6./Pochod Petra Šolce/
14 km/BUS.
9/ Červenec: 14. 7./Ovčárna-Jelení
stud.-Alfrédka-M. Morávka/11 km/
BUS.
10/ Srpen: 4. 8./Rešovské vodopády – jinak/10 km/BUS.
11/ Srpen: 18. 8./Prudník – okolní trasy/
10 km/BUS.
B 8. 9./Jelení –Bellama-Valná hromada/ 6+11 km/BUS.
13/ Září: 22. 9./Skorošice-Špičák-Sedlo
Peklo-Nýzner. vod./11 km/BUS.
14/ Říjen: 6. 10./Horní Lipová - Vápenná/9 km/BUS.
15/ Říjen: 20. 10./Došlapná-Mrazík/Výběr dílč.okruhu MTO/10 km.
Osobní výšlapy:
• Prčice - Lysá Hora - Sněžka –Zlatohorské pochody - Úseky
• MTO a další příležitostné trasy podle
osobní volby skupin.
Úkoly:
• Kontrolní dny MTO
– 1x za 2-3 měsíce – hlídky.
• Příprava okruhů MTO na „Albrechtickou 25“.
• Vedení turistického oddílu
Na všechny se těší vedení
„Albrechtického puchýře“.
J. Jířík
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Placená reklama
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TJ Tatran Město Albrechtice z.s.
KTCM v šachu mění Statut
1. ledna 2015 byl našemu oddílu přidělen
Statut Krajského tréninkového centra
mládeže (KTCM).
Pro mnohé to bylo velké překvapení.
Proč šachisté? Proč na okresní úrovni toto
KTCM nemají fotbalisté, florbalisté, hokejisté? Mladí šachisté museli splnit celou
řadu podmínek, ale hlavním cílem byla cílevědomá práce s mládeží. Úspěchy nedaly
na sebe dlouho čekat.
Součástí našeho KTCM se stal i mládežnický šachový oddíl Lokomotivy. Za podpory ZŠ Janáčkovo nám. 17 v Krnově začal
v celém Mikroregionu Krnovsko výrazný
šachový vzestup.
Začínají se uskutečňovat okresní Velké
ceny, které začínající šachisty velmi upoutaly, začínáme úzce spolupracovat s polským Zarzewie Prudnik. Turnaje a soustředění na polském území mají své motivační kouzlo. Postupně začínáme jezdit
na soutěže krajského významu. Postupy na
Mistrovství ČR nás přesvědčují, že
i tato meta se dá při dobrém systému tréninků zvládnout. V Krnově naši trenéři
vedou šachy na čtyřech MŠ, na ZŠJN je výuka šachu ve dvou ročnících vedena jako
nepovinný předmět.
Výbor TJ Tatran M. Albrechtice dlouhodobě plánoval, že pokud by v Krnově mládežnický šach zdomácněl, přešel
by Statut KTCM z našeho TJ do Krnova.
Doba uzrála natolik, že výbor na své VČS
v květnu letošního roku jednoznačně doporučil tento přesun k datu 1. ledna 2018
realizovat (TJ Tatran nadále zůstává členem KTCM).
V současné době mají naši hráči vybojované 4 postupy na MČR roku 2018: Matyáš Grček (roč. 2010), Matěj Jaššo, Natálie
Zámarská (oba roč. 2009) a Alena Šťastná
(roč. 2006).
Blízko k přímému postupu z turnajů
Grand Prix mají Jan Šlachta a hlavně Tomáš Grček. Držíme palce!!!
O postup na MČR přes krajské finále
škol, které se uskuteční 18. 1. 2018 v Kr-

Na Velké ceně Rýmařova si výborně vedli M. Grček – 2. místo a hlavně velké překvapení –
David Hudecz – 3. místo

nově, se pokusí i družstvo ZŠ M. Albrechtice ve složení: Kohut, Raptis, Veselý
a Galuška.
S napětím jsme očekávali, jak si povede naše šachové družstvo v 1. lize mládeže. Vstup do této prestižní soutěže se nám
moc nevydařil. Nervozita sehrála své.
Naše KTCM plánuje uspořádat v 1. polovině července 2018 šachový tábor pro
cca 40 - 50 mladých šachistů. Naši špičkovou šesti člennou skupinu povede náš patron, mezinárodní velmistr, profesionální
šachista, krnovský rodák Robert Cvek.
Mladí šachisté budou rozděleni do menších skupinek pod vedením zkušených
trenérů. Týdenní tábor na chatě v podhůří
Jeseníků je přesně to, co naše KTCM potřebuje.
Své organizační schopnosti jsme si vyzkoušeli uspořádáním Mistrovství České
republiky družstev mladších žáků, které
proběhlo 16. - 18. června v Krnově za účasti 28 šestičlenných družstev.
Ing. Karel Handlíř,
sekretář TJ TATRAN

1. šachová liga mládeže
Když jsme 25. listopadu odjížděli
do Ostravy na 4. a 5. kolo moravské šachové ligy, uvědomovali jsme si, že tentokrát jde o hodně. V 1.- 3. kole jsme v říjnu
sehráli tři neúspěšné zápasy (Brno A, Ostrava a Brno B). Opustíme poslední místo
v tabulce? Spadne z nás nervozita, kterou
jsme zažili v 1. kole? Máme na to, abychom hráli tuto náročnou vysokou soutěž? Vynikající výkon dal zapomenout
na říjnový debakl. Porážíme ŠK Zbrojovku Vsetín 4 : 2 a stejným výsledkem 4 :
2 vyprovázíme celek TJ Sokol Ústí. Zisk
6 bodů nás katapultuje na 8. místo (z 12
účastníků). V tomto dvojkole bodovali:
Chwistek 2 b., Šlachta 1 b., Bušos 1,5 b.,
Anděl 1 b., Kohut 1,5 b., Zámarský 1 b.
20. ledna 2018 proběhne v Ostravě ligové 6. a 7. kolo. Našimi soupeři budou
vedoucí celek BŠŠ Frýdek Místek a hratelná Slávie Orlová.
Přejeme našim hráčům pevné nervy.
Ing. Karel Handlíř - KTCM

Gymnastický oddíl TJ Tatran
Více než 40 dětí navštěvuje 2x týdně tréninkové hodiny v malé tělocvičně ZŠ. Malým „Tatrankám“ pořídila TJ Tatran gymnastické vybavení v hodnotě 18.000 Kč.
Největší úspěch sklízí kladina. V příštím
roce plánujeme koupit další gymnastické
nářadí v hodnotě cca 20.000 Kč. Dětem
a jejich cvičitelkám přejeme hodně úspěchů v roce 2018.
Výbor TJ Tatran
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Vítání občánků
V sobotu 7. října 2017 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu
v Městě Albrechticích vítání občánků, na které byly pozvány děti narozené do měsíce září 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alice Průšová
Dan Rybnikář
Adéla Kociánová
Jáchym Juráň
Noemi Kopcová
Jan Ursacher
Ellie Blahutová
František Beneš
Magdaléna Vrabková
Sofie Pustówková
Aneta Pípalová
Beáta Linartová
Jana Vyroubalová
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci listopadu 2017
František Václavík, Marie Mužíková, Božena Šaňáková, Zdeněk Kodeš, MVDr. Karel
Galuszka, Renata Placková, Marta Vyhlídalová, Ludmila Koudelková, Helena Petreková, Jiřina Andrysová, Milada Paulisová, Marie Kuřecová, Kateřina Růžičková,
Petr Hynčica, Jarmila Kubalová, Jiří Kožuch, František Zátopek, František Laník, Milan Pokorný, Josef Haken, Marie Vopelková, Vasili Jangos, František Janko,
Jan Chovaniok, Božena Jelínková, Marie Rajnochová, Ludmila Syrová, Alena Velebová,
Ludmila Činčurová, Mária Šušolíková, Anna Chudá, Mária Okapalová, Ludmila Loskotová,
Štefan Gúber, Vlasta Bohačíková, Ondřej Lovas, Alena Salabová, Daniela Žáková, Marie Dvořáková, Marie Pánková, Zdeněk Opluštil, Stanislava Zelenková, Eva Rusinská, Libuše Hricková,
Anežka Pořízková

Jubilantům v měsíci prosinci 2017
Františka Jančíková, Dagmar Kravcová, Radek Gadziala, Ing. Jana Škubalová, Jaroslava Jaššová,
Olga Sedlářová, Jan Fišárek, Antonín Mura, Karel Kotrla, Jindřiška Cokanisová, Marie Michálková, Miloslav Dobrovolný, Eva Papajová, Miloslav Macek, Jaroslav Dvořák, Dana
Psotová, Ludmila Tomancová, Růžena Čížková, Miluška Škarková, Bohumila Prejdová, Pavla Gamrotová, Marie Trávníčková, Jiřina Macošková, Karel Kyselý, Danuše Václavíková, Anežka Cárdová, Irena Lovasová, Zdeňka Ferdinandová, Zdena
Mužíková, Stanislav Kostrhoun, Arnošt Bílek, Marie Vinopalová

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
Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA KRNOV
Žáry 3, Město Albrechtice
Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým
duševním onemocněním a zdravotním postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.krnov.charita.cz – záložka
„Dům dobré vůle Žáry“
Kontaktní osoba: Bc. Daniel Jurčík, tel.: 595 170 379

Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN, o. p. s.
Nemocniční 6, Město Albrechtice
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při úkonech péče o vlastní osobu a osobní hygieně; pomoc při zajištění
chodu domácnosti – úklid, nákup, praní, žehlení, pochůzky; zajištění stravy – donáška nebo dovoz obědů, pomoc při přípravě
a podání stravy; doprovod k lékaři, na úřady aj.; odvoz v místě
a nebo mimo místo bydliště.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30
a o víkendech dle dohody
Služba je zpoplatněna – info www.help-in.cz/pecovatelska-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
Lůžka sociální péče - poskytovatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
Nemocnice - Nemocniční 4, Město Albrechtice, 793 95
Pobytová sociální služba - péče o osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajistit péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální
služby.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.szzkrnov.cz – záložka „Pobytová sociální služba“
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, tel.: 603 557 265
Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE p.o.
B.Smetany 35, P.Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou, Město Albrechtice
Pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a vícenásobným postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bc. Yvona Marečková, tel.: 731 692 321
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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
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
Informace –psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz
v sekci městský úřad – nalezení psi. Jsou nově zveřejňovány informace o nalezených psech.
Odchyt nalezených psů - tel.: 775 986 081
Knihovna
Pondělí
13.00 - 17.30
Úterý
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00
Čtvrtek
13.00 - 17.30
Pátek
10.00 - 12.30
13.00 - 15.00
tel.: 554 652 637
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
n Pošta Město Albrechtice
Po-Pá
8.00-12.00
13.00-17.00
Sobota
8.00- 10.00
tel.: 554 653 065
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

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

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

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
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
n Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12
Úterý
8.00 – 12.00 Dr. Jančo
Čtvrtek 10.00 – 16.00 Dr. Hric
tel.: 590 990 770, 724 188 228
n LÉKÁRNA U JANA
Po – pá
8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

n Sběrný dvůr
tel.: 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 18:00 hod
Sobota:
8:00 hod – 12:00 hod
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 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. 1. 2018.
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