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Vážení spoluobčané,
Léto a prázdniny jsou již za námi, děti a studenti usedli do lavic. Den se zkracuje, což znamená, že se pomalu začneme
chystat na zimu. V minulých číslech jsem vás informoval
o investicích naplánovaných na letošní rok, které jsou
nyní ve fázi realizace. V současné době probíhá kompletní oprava komunikace na ulici Odboje, na které
byl v roce 2016 zrekonstruován a dobudován chodník a letos plynule navazujeme opravou komunikace
včetně odstavných ploch. To, na co bych chtěl poukázat, je bezohlednost některých našich občanů, kteří si pletou chodník s odstavnou parkovací plochou.

Nevím, zda to je pohodlnost? Vždyť každý dům má přilehlou
zahradu, dvůr nebo vjezd, na kterém je možnost auto odstavit.
Zatím jsme to nechtěli řešit represí a zbytečně přidávat dopravní
značení. Každý, kdo vlastní řidičský průkaz, ví, že stání na chodníku je dopravní přestupek a pokud se situace nezmění, vyzveme ke spolupráci Policii ČR. Během měsíce října bude ukončena
výstavba nového spojovacího chodníku mezi ulicemi Bedřicha
Smetany a Nábřežní včetně veřejného osvětlení. Tuto úpravu
ocení nejvíce obyvatelé Hůrky, kteří neupravenou tmavou
uličku využívali jako zkratku do centra města.
Po dokončení prací mohou průchod již bez
strachu využívat.
Během letních měsíců jsme
vybudovali nové atrakce v okolí rozhledny na Hraničním
vrchu, které nám zpříjemní
procházku hlavně s dětmi.
Tento projekt byl v plné
výši financován z dotace ze
SZIF ve výši 450.000,-Kč.
V Linhartovech byla dokončena první etapa výstavby
dětského hřiště.

Největší investicí, která právě probíhá, je „Dostavba kanalizačního systému a výměna vodovodního řadu ve vilové čtvrti“. Stavba
zatím probíhá bez větších komplikací a děkujeme všem, za shovívavost a omlouváme se za komplikace způsobené stavbou. Trochu
začínáme mít strach z dodržení termínu dokončení, který je pevně
stanoven na prosinec letošního roku. Na každém kontrolním dnu
upozorňujeme dodavatele na jeho závazky. Firma Gascospol. s.r.o.,
nám však tvrdí, že dodrží smluvní podmínky.
Ve Zpravodaji č.3 jsem psal o záměru města pokračovat v projektech zaměřených na odpadové hospodářství. Společný projekt Mikroregionu Krnovsko byl úspěšný a na sběrném dvoře již
máme připraveno k distribuci celkem 400 kompostérů o objemu 1 050 litrů v celkové předpokládané hodnotě 1 790 800,- Kč
s DPH. Finanční spoluúčast města je pouze 15%. V současné době
přijímáme žádosti od občanů. O kompostér může požádat každý,
kdo vlastní nemovitost k trvalému pobytu, nebo rekreaci v našem
katastrálním území a řádně platí poplatek za likvidaci odpadů.
Občané, kteří využívají svozu bioodpadů, nebudou v první fázi
do projektu zařazeni. Nejvíce kompostérů bychom chtěli bezúplatně zapůjčit do okrajových částí města, kde tato služba není
realizována. Cílem je odlehčit provozu kompostárny,která nám pomalu přestává svou kapacitou dostačovat.
Doba udržitelnosti je jako u ostatních dotačně podporovaných
projektů 5 let a po uplynutí této
doby se stane kompostér majetkem vlastníka nemovitosti,
kterému byl zapůjčen. Předpokládáme, že výdej bude
zahájen od 1.11.2017, vše
bude upřesněno na webových
stránkách města.
Luděk Volek,
starosta města

Novinky z městského úřadu
Vážení občané
Využívám této možnosti, abych vám v krátkosti sdělil několik
informací o připravených změnách v reorganizaci městského úřadu, se kterými se v blízké době setkáte. Předně je připraven přesun agend pokladna, podatelna, správa místních poplatků a evidence hrobových míst do přízemí, do kanceláře, kde je dnes úsek
sociální. Proč je připravena tato změna? Při dnešním uspořádání
městského úřadu jsou všichni nuceni docházet na tyto agendy
do druhého podlaží, po schodišti. Tato změna je připravena proto,
aby tyto agendy, které jsou na našem úřadě občany nejvíce navštěvovány, byly v přízemí budovy městského úřadu a tedy mnohem
snáze přístupné.
Předtím však musí proběhnout přesun úseku sociálního z této
kanceláře. Úsek sociální bude proto nově pracovat v budově Měšťanského domu, konkrétně v přízemí, v levé části. Přístup do této
nové kanceláře úseku sociálního bude hlavními dveřmi z náměstí
a je bezbariérový. Spolu s úsekem sociálním se do budovy Měš-

ťanského domu, do vedlejší kanceláře, přesune ze současných
nevyhovujících prostor stavební úřad. Přístup do nové kanceláře stavebního úřadu bude ze zadní strany Měšťanského domu,
po chodníku kolem úřední desky, a rovněž je bezbariérový.
Tyto změny mají především za úkol přinést zvýšení komfortu
občanům a návštěvníkům městského úřadu.
Pro snadnou orientaci bude upraven informační systém městského úřadu. O konkrétním termínu, kdy tyto změny nastanou,
budete ještě včas informováni.
Jistě, nějaký čas potrvá, než si na nové organizační uspořádání
veřejnost přivykne, ale pevně věřím, že tyto změny budou od počátku vnímány pozitivně, neboť směřují především ke zvýšení
vašeho komfortu na zdejším úřadě. Doufám, že pokud se nějaké
počáteční komplikace vyskytnou, budou minimální.
Ing. Marek Michalica,
tajemník Městského úřadu Město Albrechtice.

Zájezd na zámek Ksiaž a kostel ve Swidnici
V sobotu 5. 8. 2017 připravili pro zastupitele a občany města Město Albrechtice naši partneři z polských Komprachtic
zájezd na zámek Ksiaž a kostel Míru sv.
Trojice ve Swidnici, který je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Zámek Ksiaž je největší zámek Dolního Slezska a třetí největší v Polsku. Nachází se v blízkosti města Valbřich asi
25 km od našich hranic nad Adršpachem.
Na zámku jsme si prohlédli části přístupných komnat a přilehlé krásně udržované zahrady. V 70. letech 20. století prošel
zámek kompletní rekonstrukcí a nyní
nabízí návštěvníkům prohlídky interiéru
a okolí. Poté jsme navštívili kostel Míru
sv. Trojice ve Swidnici, který je konstruovaný tak, aby se do něj vešlo co nejvíce
věřících. Při bohoslužbě se do něj vejde až
7 500 lidí. K sezení 3 000 a ke stání 4 500
míst. Uvnitř kostela je čtyřpatrová galerie.
Základní kámen byl položený 23. srpna
1656. Stavba však byla omezená několika
podmínkami. Kostel nesměl mít zvon, ani
církevní školu. Doba výstavby nesměla
překročit jeden rok. A hlavně kostel musel
být postavený z netrvanlivých materiálů,
aby se pro evangelíky nestal dlouhodobým svatostánkem. Jako stavební materiál
bylo povolené dřevo, hlína, sláma a písek.
Počasí bylo nádherné a náladu nám nezkazila ani porucha na autobusu. Na děravých cestách vznikl problém se zadní nápravou a asi 100 km jsme jeli max. 50 km
rychlostí. Ale dojeli jsme a za to patří dík
panu řidiči Konvičkovi, který s námi najel
v sobotu celkem přes 400 km.
Martin Špalek, místostarosta
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Hlavní změny novely zákona o zaměstnanosti
• Novela zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti 29.
července 2017. Změny nastaly zejména u agenturního
zaměstnávání, zavádí se například kauce, kterou budou muset agentury práce složit. Novela dále ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání
na dohodu o provedení práce a přináší změny i v oblasti
plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání
Úřadem práce ČR.
• Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 29. července 2017 ruší možnost přivydělat si na základě dohody
o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Dosud si mohli uchazeči o zaměstnání takto přivydělat až 5500 korun měsíčně (polovinu minimální mzdy).
Nově to bude umožněno jen na dohodu o pracovní činnosti či v pracovním nebo služebním poměru.
Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení
práce pracují, se musí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti novely rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo
budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.
• Novela s účinností od 1. října 2017 zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci kvůli nemoci či úrazu.
Uchazeč bude povinen doložit svoji nemoc, úraz, ošetření
či vyšetření u lékaře na příslušném závazném potvrzení.

• To také znamená, že takový uchazeč bude muset dodržovat léčebný režim a tzv. vycházky.
• Přídavek na dítě od 1. 10. 2017
• Aktuálně se příjem, který rozhodoval o nároku na přídavky na dítě, posuzoval za předchozí kalendářní rok.
V období říjen 2016 až září 2017 se posuzovaly příjmy
za kalendářní rok 2015. Od října 2017 by se podle původních podmínek posuzoval příjem za kalendářní rok 2016.
• To se ale mění. Namísto kalendářního roku, se nově bude
posuzovat příjem pouze za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tedy v říjnu 2017 by se pro nárok na přídavky na dítě
posuzoval příjem za období červenec 2017 až září 2017.
• Tato změna by měla lépe odrážet aktuální příjmové poměry v rodině. Doposud totiž na přídavky nebyl nárok,
i když třeba příjem rodiny podstatně klesl, protože v minulosti byl příjem rodiny vyšší. Nově se případný propad
(nebo naopak zvýšení) příjmů projeví rychleji – již v dalším kalendářním čtvrtletí.
• Další změny ohledně dávek statní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a další) budou účinné od 1. 1. 2018.
Bc. Jiří Boháček, odbor správní, úsek sociální

Sportovní odpoledne v Komprachticích
Jak už se stalo v létě tradicí, tak v sobotu 22. července 2017 jsme byli pozváni
do polských Komprachtic, kde bylo pro nás
připraveno sportovní odpoledne v netradičních disciplínách. Hod diskem a koulí,
posilování na nově vybudovaných strojích,
kopy na malou branku, nafukování balónků, stolní tenis ve smíšených dvojicích
a další. Asi nejzarputilejší soutěží bylo vytvořit vlastní papírovou vlaštovku a hodit
ji tak, aby doletěla co nejdále. Některým
vlaštovky létaly daleko, ale byla i taková,
která nabrala zpáteční směr. Na všech soutěžících byla vidět dětská hravost a vzpomínání na to, jak se vlastně vlaštovka
skládá. Dobrou náladu po celé odpoledne
a večer umocňovalo přátelství, které trvá
již mnoho let. O jídlo a pití bylo postaráno,
degustovaly se polsko-české dobroty (tzv.
Akce plech), které připravili polští a naši
občané. Poděkování patří řidiči autobusu
panu Miroslavu Olejniczakovi za bezpečnou cestu tam i zpět. Opět prokázal své řidičské kvality, když musel zvládnout projet v Komprachticích úzkými ulicemi až

k hřišti. Důvodem bylo odklonění dopravy z hlavní cesty a přes víkend projížděly
Komprachticemi tisíce aut z celé Evropy.
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Na letišti ve vedlejší vesnici totiž pořádali
ojedinělou výstavu trucků.
Martin Špalek, místostarosta

MĚSTO BĚŽÍ NA VĚŽE
Co nevyjdeš, vyběhni !!!
S již tradičním heslem proběhl 3. ročník
závodu „Město běží na věže“, který se konal
v sobotu 9. září 2017 na rozhledně v Městě Albrechticích. Toto datum bylo zvoleno
jako náhradní termín za sobotu 10. června
2017, kdy nám deštivé počasí nedovolilo
závod uskutečnit. Tentokrát bylo slunečné
počasí, ale foukal vítr. Začátek závodu byl
stanoven na 8 hodin. Důvodem byla dopolední akce turistů Albrechtického puchýře a někteří členové, kteří se běhu účastní
pravidelně, se chtěli závodu účastnit i nyní.
V tomto ohledu mají náš veliký obdiv, protože i když jsou to už senioři, tak po absolvování běhu na rozhlednu je během dne
ještě čekalo takřka 10 km pěší túry. Letos
se běhu zúčastnilo 37 závodníků, kteří byli
rozděleni do kategorií podle svého věku.
Nejvzdálenějšími závodníky byli manželé
z Liberce, kteří jsou tady na dovolené a při
návštěvě rozhledny se závodu zúčastnili.
Všichni museli překonat 149 schodů a přeběhnout po lávce na druhou věž, kde byl
cíl. Na startu i v cíli byly umístěny fotobuňky digitální časomíry, kterou jsme si
znovu pronajali od Sboru dobrovolných
hasičů z Vraclávku. Na letošní ročník jsme
připravili dva putovní poháry. Jeden pro
celkově nejrychlejšího muže a druhý pro
celkově nejrychlejší ženu. Důvodem byla
malá pravděpodobnost, že by celkově nejrychlejší čas měla žena, a také proto, že
jsou kategorie mužů a žen. Na ten pro ženy
se zpětně napsala vítězka prvních dvou
ročníků Zuzka Vrbová, která byla v ženské

kategorii nejrychlejší. Během závodu jsme
byli svědky překonání nejrychlejších časů
z předešlých ročníků. V mužské kategorii
získal putovní pohár Daniel Veleba neuvěřitelným časem 29,45 sekund a vytvořil
nový rekord, kterým překonal nejrychlejší
čas 30,13 Martina Pobuckého z 1. ročníku.
V ženské kategorii putovní pohár získala
Zuzka Vrbová, která časem 34,08 sekund
stanovila nový rekord a překonala svůj
předchozí čas 36,55 z roku 2016. Získala tím třetí vítězství v řadě, tzv. hattrick.
Na putovní poháry budou napsána jména
a časy obou vítězů a ti je budou vlastnit
do dalšího ročníku. Všichni vítězové jed-

notlivých kategorií získali pohár ve tvaru
rozhledny, diplom a nově triko s emblémem rozhledny. Všichni ostatní závodníci obdrželi účastnické listy a občerstvení s malým dárečkem. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na zajištění a zdárném průběhu této akce.
Všem závodníkům od nejmladších
až po ty nejstarší patří veliký dík za bojovnost a odvahu, kterou se na věžích
prezentovali, protože ne každý vystoupá
na naši rozhlednu, natož vyběhne.
Již nyní se můžeme těšit na další ročník
závodu „Město běží na věže“.
Martin Špalek, místostarosta

Výsledky jednotlivých kategorií:
Dívky do 15 let

Ženy do 40 let

Muži do 60 let

1. Zuzana Vrbová

- 00.34,08

1. Lenka Halászová

- 00.42,65

1. Rudolf Jarkulisch

- 00.35,09

2. Pavla Hudeczová

- 00.49,98

2. Magda Labajová

- 00.49,90

2. Milan Kohoutek

- 00.38,16

3. Ema Trautenbergerová

- 00.57,29

Chlapci do 15 let
1. Jakub Herman

- 01.00,60

2. Samuel Halász

- 01.55,31

Ženy do 30 let
1. Františka Hudeczová

- 00.40,17

2. Eliška Rollerová

- 00.41,13

3. Veronika Špalková

- 01.08,11

Muži do 30 let
1. Daniel Veleba

- 00.29,45

2. Lukáš Bártek

- 00.31,07

3. Tomáš Dvořáček

- 00.31,41

Muži do 40 let
Nikdo

Ženy 60 let a více

Ženy do 50 let
1. Kateřina Hermanová

- 00.42,96

2. Zdeňka Banovcová

- 01.04,54

3. Jana Kalová

- 01.05,03

Muži do 50 let
1. Jiří Gruna

- 00.31,35

2. Jaroslav Herman

- 00.35,16

3. Rudolf Vávra

- 00.37,40

Ženy do 60 let
Nikdo
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1. Alena Velebová

- 01.26,90

2. Marie Dohnalová

- 01.28,74

3. Zdeňka Pelouchová

- 01.49,22

Muži 60 let a více
1. Miroslav Vyroubal

- 00.57,35

2. Michal Greguš

- 01.10,07

3. Jan Handlíř

- 01.17,57

Veškeré informace a fotografie ze všech
ročníků můžete nalézt na http://www.
mesto-albrechtice.cz/navstevnik/rozhledna-hranicni-vrch/beh-na-rozhlednu/

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nová školní kuchyň v mateřské škole
V době hlavních prázdnin byla mateřská škola
uzavřena na celé dva měsíce z důvodu velkých oprav.
Na školní kuchyni se podepsal zub času, a tak se začalo
s postupnými opravami. Loni proběhla 1. etapa oprav
prostoru myčky a tmavého nádobí a letos o prázdninách
2. etapa oprav kuchyně, včetně vybavení interiéru novými elektrospotřebiči a nerez příslušenstvím. Celá akce
proběhla v daném termínu a nové prostory se v září
otevřely pro vaření. Doufáme, že i nadále nám všem
bude chutnat jídlo připravené našimi kuchařkami. Jim
i ostatním provozním zaměstnancům patří poděkování
za úklid po opravách.
Poděkování ředitelky školy patří firmě Lovás, která
se zhostila celé akce, zřizovateli Městu Město Albrechtice za poskytnuté finanční prostředky a rodičům dětí
za vstřícnost při omezeném uzavření provozu v důsledku oprav. Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma
a chutnalo jim jako od maminky.
Bc. Dagmar Lapuníková, ředitelka MŠ

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
První den ve škole
V pondělí 4. září oznámilo školní zvonění zahájení vyučování pro všechny žáky naší školy. Plné očekávání byly
hlavně děti, které nastoupily do 1. ročníku. Na společnou
plavbu se svou kapitánkou Erikou Kynickou se vydaly děti
1. A. Poznávaly písmenka, číslice, pojmenovávaly obrázky.
Většina z nich si už dokázala přečíst své jméno na kartičce
a odnesla si ho s sebou do lavice. Rodiče s dětmi hned první den plnili společný úkol, kterým bylo skládání lodičky.
Na závěr si každé z dětí připevnilo kotvičku se svým jménem
a tím zakotvily ve třídě 1. A. Také děti z 1. B s p. uč. Zdenkou
Závodnou vyhledávaly na tabuli začáteční písmenka svého
jména a zařazovaly do nakresleného obrázku. Svým spolužákům a přihlížejícím rodičům se představily a za odvahu
byly odměněny kartičkou, která jim druhý den pomůže najít svou třídu 1. B. Prezentací si děti připomněly, jaké školní
potřeby si musí už dnes nachystat do aktovky. Všem dětem
přejeme, aby se jim ve škole líbilo a vzdělávání je těšilo.
Foto Milan Pokorný,
text Erika Kynická a Zdenka Závodná
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Klub zábavné logiky
a deskových her
Nově na škole pracuje od září Klub zábavné logiky
a deskových her. Žáci se během šestnácti dvouhodinových lekcí seznámí s řadou společenských deskových her, hlavolamů, rébusů. Scházejí se každou středu od 13. 50 do 15.20 hodin v učebně u šaten.
Lekce jsou směřovány na zlepšení matematické
představivosti, zvyšování a rozvoj komunikačních
i logických dovedností, plošnou a prostorovou představivost, kreativitu. Vedoucím klubu je paní učitelka Michaela Kubiszová.
Do klubu byly zakoupeny hry mezinárodně oceněné, které se liší různými úrovněmi náročnosti, logiky, strategie, náhody a potřebou
komunikace. Veškeré vybavení je financováno z projektu „Cesta ke vzdělávání“ regist. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002972.
Foto a text Michaela Kubiszová

Závod s GPS
GPS znamená Global Positing System - globální polohový
systém. Díky projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ
Město Albrechtice“ získala naše škola satelitní navigace Garmin, které mají sloužit k výuce v hodinách zeměpisu. Proto žáci
8. tříd nelenili a za krásného letního počasí si procvičili práci se
satelitními navigacemi při závodě dvoučlenných družstev. Cílem závodu bylo v co nejkratším čase proběhnout vyznačenou

trať. Do pracovního listu pak měli závodníci vyznačit body zdolané trasy a správně odpovědět na testové otázky. Týmy startovaly v rozmezí 2 minut. Nejrychlejší a nejpřesnější byla dvojice
Daniel Koudelka a Daniel Švec. Ostatním se také dařilo, jejich
ztráta na vítěze nebyla velká. Všichni úspěšně doběhli do cíle
a závod si užili.
Foto a text Janis Busios
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CO DĚLAJÍ ZAHRÁDKÁŘI
Během léta pracovali usilovně na pozemcích – pleli, zalévali a také sklízeli. Rok
se ukázal jako štědrý, pokud šlo o okurky,
rajčata a brambory, ale ovoce se letos neurodilo. Pokud nebylo zničeno jarními sněhy, postarali se o ně ptáci, kteří si zvlášť pochutnávali na dozrávajícím rybízu a na jahodách. Smutek nad ztrátami vyvážila
na druhé straně radost z bohatě kvetoucích
muškátů, petúnií, surfinií, begonií, gladiol,
aster a jiřin.
Koncem srpna byla uzavřena soutěž
Rozkvetlé město 2017. Členové hodnotících
komisí, kteří procházeli městem, museli
konstatovat, že je naše město pěkně upraveno, že občané dbají o vzhled místa, kde
žijí. Bylo jim líto, že nemohli ocenit všechny přičinlivé obyvatele. Spolek se snaží dodržet zásadu, že jsou každý rok oceněni občané, kteří něčím novým rozšíří řady těch,
kdo zkrášlují okolí svého domova. Členové
výboru společně se členy hodnotících komisí se shodli na tom, že letos budou nákupní poukázkou v hodnotě 500,-Kč oceněni tito občané: - Siudovi, V Sadě 10
• Kozelkovi, Pod Hůrkou
• Měrkovi, Pod Hůrkou 3
• paní Andělová, Linhartovy
• paní Carbolová, Linhartovy
• pan Kožušník st., Linhartovy
• Pustkovi, Hynčice
• Vitáskovi, Hynčice
• úklidová četa vedená paní Bělunkovou

Se značnými obavami se v první polovině září pustili zahrádkáři do příprav
na výstavu ovoce, zeleniny a květin, která
se konala ve dnech 19. a 20. září. Obavy
pramenily ze skutečnosti, že během roku
buď byla zima a sníh, nebo zas bylo horko a sucho a když přišel déšť, byl to liják.
Ukázalo se však, že všechny obavy byly
zbytečné. Nádhernými rajčaty, paprikami, dýněmi a bramborami se brzy zaplnila celá výstavní plocha. Ovoce se objevilo
méně, ale zato byly vystaveny bohatě kvetoucí begonie různých druhů a barev, nádherné jiřiny, sandevilly a bougainvillie.
Krásnou kolekci výtvorů s podzimními
náměty vystavily děti ze školní družiny
a už tradičně se bohatou expozicí pochlubily děti z mateřské školy. Jejich nápaditě
aranžované košíky s ovocem a zeleninou
byly výsledkem spolupráce dětí, rodičů
a paní učitelek. Každá třída mateřské školy a také školní družina obdrží věcnou odměnu v hodnotě 400,-Kč.
O vytvoření silného estetického dojmu
se zasloužila paní R. Gavendová, která
květiny velmi citlivě aranžovala. Výstavu
si prohlédlo asi 150 dospělých návštěvníků a více než 250 dětí. I s přihlédnutím
k jejich názorům byli nákupními poukázkami v hodnotě 400,- Kč oceněni tito
vystavovatelé :
• manželé Pokludovi z Opavice
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•
•
•
•

manželé Vyhlídalovi, ul. K. Čapka
manželé Tomíčkovi, ul. Celní
rodina Růžičkova, ul. Celní
M. Ledererová za květiny
a Z. Comorková za květiny a kolekci
sirupů získaly každá nákupní poukázku
v hodnotě 2OO,-Kč.
Součástí výstavy byla letos i soutěž
o nejchutnější sirup a likér domácí výroby.
Degustátoři rozhodli, že diplomem budou
oceněni tito účastníci :
Sirupy:
1. A. Horňáková ( aronie)
Likéry :
1. paní Starečková ( bezinky)
2. H. Zahradníková ( bezinky
2. Vitáskovi, R. Gavendová ( višně)
3. Z. Comorková ( bez, máta)
3. H. Pečivová (aronie)
Domníváme se, že výše uvedené akce
stály za námahu a byly úspěšné.
Zahrádkáři jsou vděčni těm zastupitelům a pracovníkům městského úřadu,
kteří jim pomáhají a podporují je. Upřímně a z celého srdce děkujeme také za finanční podporu a snažíme se vděčnost
projevit usilovnou prací. Vyžadovanou
klauzuli: „ Akce spolku jsou podporovány
MěÚ M. Albrechtice“ považujeme za byrokratickou, chladnou a neupřímnou.
Za výbor spolku
Z. Šlagorová

ALBRECHTICKÉ ZÁMKY
Když jsem skončil povídání o historii
Albrechtic do skončení 2. světové války
v roce 1945, myslel jsem, že budu pokračovat o nedávné historii, kterou většina
starších občanů pamatuje. Ale nedalo mi,
abych se nevrátil. Starší události města
a okolí jsou tak poutavé, že je nemožné je
přejít. Tak jsem zavřel opis místní kroniky,
kterou jsem psal od roku 1957 s přestávkou, o které se zmíním při jiné příležitosti, do roku 1967. V roce 1968, kdy se tuhý
politický režim dosti uvolnil, jsem kroniku přestal psát z důvodů, které mi bránily
psát tak, jak jsem události viděl a prožíval,
a také proto, že jsem nesouhlasil s cenzurou, co je vhodné psát a co ne. Využil jsem
politického uvolnění a událostmi v našem
městě jsem se přestal zabývat.
A tak tahle nedávná historie musí počkat, než vyčerpám to zajímavé, co se zde
událo v dobách dřívějších.
V mnoha zápisech o našem městě
byla uváděna vrchnost a místo, kde sídlila. V nejstarší době šlo zejména o hrad
Lugsland nedaleko Burkvízu, který byl
dlouhou dobu sídlem majitelů albrechtického panství. Podle pověsti dal hrad
zbudovat syn knížete Oldřicha Břetislav
na hoře Porubě (Berghau 657m). Měl
sloužit jako ochrana obyvatel proti vpádu Poláků, kteří předtím ovládali Moravu
i Slezsko. Prvním známým držitelem panství Albrechtice je jmenován rytíř Heřman
u Ratiboře. Od něho hrad koupil moravský
vévoda Brutislav z Olomouce a věnoval jej
roku 1198 klášteru premonstrátů v Hradišti u Olomouce. Z té doby nejsou o dění
na panství žádné zprávy. V téže době
vpadly do Ruska mongolské vojenské tlupy, podmanily si zemi a táhly dále dvěma
proudy do Uher a Slezska. V roce 1241 došlo k bitvě u Lehnice, Mongolové porazili
Poláky a táhli přes Kladsko do Čech. Podle

dochovaných zpráv se utábořili nedaleko
Oldřichova (Albrechtice), potom táhli dál
na Bruntál a Olomouc. Místní obyvatelstvo bylo téměř vyhubeno, celý kraj byl
vylidněn.
O další osídlení kraje se zasloužil olomoucký biskup Bruno, rádce krále Přemysla Otakara II. Po Dětřichu Brodovi
z Fulštejna získali panství Stošové z Kounic. Jiří Stoš stál v bojích mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem při Jiřím,
ale potom si řekl, že je lepší loupiti než poctivě živu býti. Matyáš přitáhl s vojskem
k Lugslandu, vypálil a pobořil jej, a také
obec a starou tvrz v místě dnešního zemědělského statku.
Od roku 1492 patřilo panství rodu
Makrotů ze Studnice. Albrechtice získaly od krále Vladislava II. městská práva
a Adolf Makrota nechal obnovit Matyášem
poničenou tvrz. Další držitelé panství, Supové z Fulštejna, pravděpodobně nechali
přestavět zmíněnou tvrz na jednopatrový čtyřkřídlý renezanční zámek. Ten byl
dobře opevněn, kolem byl zbudován vodní
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příkop. Sňatkem Alžběty Supové z Fulštejna s Janem z Valštejna získali panství Valštejnové, ale přišli o ně, když se -postavili
v letech 1618-20 proti Habsburkům. Po vítězství císařských bylo albrechtické panství
zkonfiskováno a darováno jezuitské koleji
v Nise. Po jezuitech drželi panství Skrbenští z Hříště a ti je prodali opavským podnikatelům Vincentu Tlachovi a Vincentu
Keilovi. Těm starý zámek nevyhovoval,
a proto si nedaleko své válcovny postavili
rezidenci nazývanou Nový zámek. Kolem
zámku byl zřízen park s oranžerií a na svahu kopce Dubí nechali postavit rodinnou
hrobku von Eichenthurnů (rodina Vinc.
Keila). Starý zámek pronajali rakouské vládě. Sloužil jako vojenské skladiště, později
jako ústav pro choromyslné a nakonec tu
byla Slezská zemská polepšovna. Po jejím
přeložení zde byly byty pro chudé.
Po roce 1945 – již značně poškozený
– byl využíván státním statkem a ČSAD.
V roce 1956 byly odstraněny zbytky opevnění a v roce 1980 byl zbořen. Dnes patří
pozemek i s přilehlými budovami soukromé zemědělské společnosti v Olomouci.
Zachovala se tu část pivovaru, jedna z budov na dvoře a stáje, které po úpravě slouží
obchodním účelům.
Zakladatelé Nového zámku Tlach a Keil
zemřeli pár let po jeho zbudování. Panství
získala Anna Hirschová, rozená Talachová, jejíž manžel Gustav Hirsch nechal
postavit dvoukřídlý jednopatrový dům
a rodina Brunnerova vybudovala patrovou
secesní vilu s věží. Obě stavby se nacházejí nedaleko Nového zámku a dnes jsou
neprávem označovány jako Nový zámek
nebo zámeček. Jedna z nich sloužila jako
ředitelství státního statku.
S použitím některých údajů pana
Jaromíra Bally zapsal Josef Vyhlídal

ZE VZPOMÍNEK
Když jsem začala s uváděním firem, působících v r.
1946 v našem městě, tak jsem netušila, že zaberou tři
vydání ve Zpravodaji. Dosvědčuji, že Albrechtice ožily
po válce velmi brzy nejen hospodářsky, ale i kulturně
společensky zásluhou těch, kteří sem přišli. O tom v dalších vzpomínkách, pokud mi paměť nevypoví.
Minule jsem skončila ulicí Osvobození na křižovatce.
Benzínová pumpa tam tehdy ještě nebyla. Pohonné hmoty čerpalo to malé množství řidičů u velkostatku v blízkosti kina (viz foto). A jsme na ulici Hašlerově. V dnešní
ZŠ byl před válkou hotel Adler s parkovištěm taxíků. Já
ji pamatuji jako válečnými událostmi poškozenou budovu, která dlouho hledala využití. Počátkem 50tých let se
uvažovalo o zřízení Pionýrského domu, dokonce jsme
tam nějaký čas mívali pionýrské schůzky. Nakonec zde
vznikla zvláštní škola, o jejíž historii jste se mohli dočíst
v minulém čísle. Dál po pravé straně v č. 6 měl pekařství Oldřich Panec a v č. 12 naproti hřbitova (dnes už zbořeno)
kamnářství pan Jan Zaoral st.. Ten svoje řemeslo záhy přestěhoval
na ulici Fierlingerovou (Vodní) vlevo před můstkem. Dnes jsou
tam byty. Velký prostor v č. 14 zaujímal Velkoobchod s uhlím,
dřevem a stavebním materiálem fy Strauch pod správou Rudolfa
Latošinského. Jeho firma měla velký obrat, poněvadž jiný způsob
vytápění nebyl možný a válečné i poválečné zimy byly tuhé, zvláště v r. 1946-47. Pan Latošínský se ženou obýval tehdy krásnou vilku na ulici K. Čapka č. 8. Jeho paní byla polské národnosti, velmi
vzdělaná a bezdětná. Často k nám chodila a zajímala se o okultní
vědy. Za železničním přejezdem provozoval zámečnictví František Ryška. Výškové budovy Sila tam samozřejmě ještě nestály.
Na č. 20 je v adresáři uváděn Rudolf Vavřínek, který krátce provozoval autobusovou dopravu na lince M. Albrechtice – Krnov.
A nyní se vraťme zpátky na křižovatku. Po levé straně hned
za ní bylo Centrální a hospodářské skladiště Opava, filiálka M.
Albrechtice. V jedné části je dnes obchod a druhá budova se opravuje zřejmě pro bydlení. Dále stojí několik vilek, které si mohli
občané na splátky odkoupit. Nikdo nic nedostal zadarmo, jak se
dnes mnozí domnívají. V č. 7 se usídlila rodina p. Kristka, která
krátký čas bydlela na nádraží. Pan Kristek sice neměl firmu, ale až
do důchodu pracoval jako výpravčí a přednosta stanice. Velkou
měrou se podílel na obnově a zprovoznění jak poničené nádražní budovy, tak vlakového spojení. Vzpomínám na něj také proto,
že byl výborný muzikant a hrával v malém komorním smyčcovém orchestru. I jeho zeť Lojza Kaleta, pokračoval v muzikantské
tradici v místní dechovce. V domě č. 11 měl zámečnictví Adolf

Ulice Osvobození, vpravo kino, vzadu benzínové čerpadlo

Toška, také výborný houslista a sportovec. Poblíž hřbitova v č. 17
provozoval sochařství a kamenictví Josef Krpálek. Pamětní desky
v parku jsou jeho dílem. Za přejezdem v č. 25 měl povoznictví
Frant. Kučera, v č. 27 byla Pila a hoblovna tesařského mistra Richarda Dittla, kterou převzal zednický mistr Jan Škubal. V místě
dnešní zahrádkářské osady se rozkládalo fotbalové hřiště, kam
jsem někdy se svou sestřenicí, zub. laborantkou dr. Blumayera,
chodila fandit místním hráčům. Ulice Odboje měla tehdy jen
čtyři domy po jedné straně. V č. 8 poskytoval kominické služby
Michal Skočovský. Když k nám přišel, nezapomněla jsem na něj
sáhnout pro štěstí. Na ulici Čes. Legií provozoval lakýrnictví a natěračství Karel Kubla, jeho syn Richard pak pokračoval v znárodněných službách v jiných prostorách ve stejném řemesle. V dnešním Tipsportu v r. 1946 ještě nebylo nic, ale brzo se tam otevřela
prodejna pana Velšara. Pamatuji i pozdější vedoucí manžele Strnadovy a různé prodavače i prodavačky. Ráda jsem tam chodila
nakupovat. Za průchodem stál větší starosvětský dům, v němž bydlel kapelník pan Štefánek s rodinou a kde se konaly zkoušky dechovky. Měl dceru Helgu, výbornou žákyni a skvělou kamarádku.
Vedlejší domek byl menší a v něm provozoval autoopravnu Karel
Szokala. Obě budovy byly zbourány a místo nich tam ulici hyzdí
nedokončená nástavba nad bývalou nově postavenou prodejnou
masa. Proč? V ulici Lázeňské naproti můstku stojí budova, ve které bydlel první předseda MNV velkostatkář Valášek. Prostranství
okolo i za tímto domem nebylo průchozí ani zastavěné. Rozkládalo se tam pole až k silnici Osoblažská a za ní až k Nádražní. Hřiště vzniklo až později. Další dům, který je udržován, patřil a patří
rodině Kopečných. O panu Kopečném nejst. Jsem už
psala. Také Oldřich Kopečný, jeho syn, vykonal pro
město hodně užitečné práce jako elektroradiomontér. Doba mu nedovolila mít svou vlastní firmu. Zato
jeho syn Milan má své vlastní stolařství. Zůstal našemu městu věrný. Na protější straně ulice fungovaly
velmi dobře Městské lázně s letním koupalištěm pod
správou pana Jaroslava Dvořáka. Ty si také zaslouží,
abych se o nich jindy zmínila podrobněji. Nádražní
ulice, která byla v okolí mostu hustě zastavěna, velmi
utrpěla jeho výbuchem. Po pravé straně za troskami
bývalé továrničky zůstaly jen dva přízemní obývané domky (dnes Solawa) a zemědělská usedlost pana
Horny (dnes paneláky), který byl rovněž členem místní dechovky. Po levé straně kromě dvou vilek bylo
Pokračování na následující stránce.
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ZE VZPOMÍNEK
Pokračování z předchozí stránky.
jen volné prostranství. Celní ulice patřila
většinou drobným zemědělcům. Z větších
usedlostí si pamatuji statek rodiny Adámkových (dnes areál MŠ), kam jsme chodili
pro mléko, dále Kajnarových, usedlost Michalčíkových (později Frančáků), Růžičkových, Topičových (zbouráno) a také celnici, tenkrát ještě neobývanou. Kromě již
dříve zmíněné sodovkárny p. Fuksy měla
salon v č. 27 dámská krejčová Blažena Hajná a hned za podjezdem po pravé straně
provozoval stolařství Erhard Sekanina.
O válcovém mlýně v č. 46 naproti rybníka Celňák jsem se již v minulých číslech

zmiňovala.
Na Štefanikově ul. č. 14 (dnes ul. Jiráskova) bylo kolářství pana Ludvíka Lyčky.
Dílna se později přemístila na dnes již
neexistující odbočku k řece (asi naproti
ulice Krátké) z ulice B. Smetany. Všechny
firmy, o kterých jsem psala, byly uvedeny
v Informativním hospodářsko průmyslovém adresáři Krnovska z r. 1946. Některé
již po krátké době vyměnily správce, jiné
vznikly. Těší mě, že mi mnozí dáváte najevo, jak vás tyto zápisy zajímají, i když
nejste pamětníky. Dokonce mi dlouholetý občan – pamětník pan Petr Lexa připomněl, kde se nacházela pila p. Adamce

v ul. B. Němcové. Moc mu děkuji. Všichni
drobní poskytovatelé služeb, hlavně švadleny a řemeslníci však nebyli registrováni.
Namátkou si vzpomínám na tabuli, která
byla upevněna na plotě domu Krnovská 2
a upozorňovala, že porodnické služby poskytuje dipl. sestra Marie Zichová.
Tím bych skončila s přáním, aby se
ve městě dále rodilo hodně dětí a také aby
zde našly stálý domov a práci. Snad se nestane naše město jen útočištěm seniorů
a postižených. Příště zase o vzpomínkách
z jiného okruhu.
Anna Tuhá

Určitě se poznáme
Tentokrát dám „vale“ své oblíbené historii a povím vám, jak si mohou zkrášlit stáří lidé, kterým je
75 nebo 76 let. Jde o učitele a bývalé žáky zdejší školy,
kteří se po 43 letech dali dohromady a od roku 1999 se
scházejí rok co rok, vyprávějí si, zpívají a radují se ze života. A že si nevymýšlím, to dokazuje krásná kronika našich setkání, kterou píše a mnoha fotografiemi doplňuje Boženka Fousová, dnes Jandová pod
názvem: Kronika ročních setkání a vzpomínek
spolužáků z Osmileté střední školy Město Albrechtice.
Iniciátory setkání byli dva spolužáci JUDr. Milan Štíbr a PhDr. Pavel Homola, které po letech
svedla náhoda. Společné vzpomínky je přivedly na myšlenku sejít se se spolužáky a učiteli.
Školní docházku ukončili v roce 1956 a na 19.
6. 1999 pozvali ke schůzce své spolužáky a bývalé učitele.
Součástí setkání byla návštěva a prohlídka školy. Po tolika letech

se někteří účastníci museli představit, aby se poznali, ale zábava při harmonice se protáhla do pozdních
hodin.
Prvního setkání se zúčastnili i učitelé A. Matoušková, J. Matoušek, F. Tkadlečková, M. Hrubá a J.
Vyhlídal. Při příležitosti prvního setkání složil
třídní básník P. Homola básničku a každé další
setkání se koná ve znamení ústředního motta. Např.: Směj se, kdykoliv můžeš. Nech
plavat věci, které nemůžeš změnit. Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech
(J.Cocteau).
Jak léta běží, většina učitelů už není mezi
námi a také řady žáků prořídly. Ti zbývající se
však scházejí, vzpomínají a rádi si zazpívají.
Pár slov o svých bývalých žácích napsal
J. Vyhlídal
Zkráceno a upraveno redakční radou

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
Začíná šachová sezona 2017 / 18
Předcházející šachový rok byl pro naše Krajské
tréninkové centrum mládeže velmi úspěšný. Postupy čtyř našich mládežníků na MČR a hlavně tvrdě
vybojovaný postup našeho družstva do 1. ligy, nás
v nadcházející šachové sezoně zavazuje k tomu, abychom systém práce s mládeží zkvalitnili.
Byl vydán podrobný termínový šachový kalendář, ve kterém jsou zaznamenány všechny akce,
které nás čekají do 30. 6. 2018. Mezi ně patří všech
pět okresních velkých cen, pět KP Grand Prix, kvalifikační postupové soutěže jednotlivců a družstev
na MČR, šachové tábory, turnaje v polském Prudniku, šachové soustředění, rozpis 1. ligy mládeže atd.
Podrobnosti o činnosti našeho KTCM najdete na:
www.sachykrnov.cz, www.facebook.com/sachykrnov
Mezinárodní profesionální šachový velmistr Robert Cvek školí naše prvoligové hráče v Karlově.
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Ing. Karel Handlíř, vedoucí KTCM

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
Turisti „Albrechtického puchýře“ informují:
Sobotou 9. 9. 2017, vstoupili albrechtičtí turisti do závěrečné
fáze letošního turistického roku. Tentokrát jsme si vyšlápli do oblasti Horních Holčovic, Jelení a bývalého Adamova, po známé
stezce na rozhlednu Skalka. Zcela mimořádně na nás zapůsobila
nově instalovaná „Naučná stezka k rozhledně“. Vedení Lesní farmy Bellama zde na patnácti informačních tabulích podává dokonalé profesionální, komplexní poznání o rozvoji této holčovické
oblasti od dávných dob, včetně osídlení a vývoji obyvatelstva. Návštěvník má možnost seznámit se na dobových fotografiích s tím,
jak se v této oblasti dříve žilo, až po současnost. Navíc zde najde
poučení, jaké rostlinstvo zde má svoje místo, a to od běžných druhů, až po ty chráněné a rovněž tak to je s ptactvem, zvěří i hmyzem. Navíc u tabulí je instalováno pěkné posezení kryté stříškou,
takže návštěvník má možnost si odpočinout a skrýt se před případným deštěm, nebo příliš ostrým sluncem. Přidáme-li k tomu
pečlivě ošetřené cesty, je tím dána možnost každému zájemci pokochat se krásami nejen naučné stezky, ale pohledem do širokého
okolí až k Pradědu. Albrechtičtí puchýři (a bylo nás tam 53) děkují touto cestou vedení „Lesní farmy Bellama“, zejména majiteli,
panu Jiřímu Čížkovi za tento další významný krok ve zvelebování
naší venkovské krajiny, včetně ukázky příkladného hospodaření.
O tom, že je na Bellamě a v okolí co vidět, nás v ten den přesvěd-

čila i výprava návštěvníků až z Francie, kterým se vůbec nechtělo
odjet. Byli bychom rádi, kdyby těchto několik řádků bylo i trvalou
pozvánkou k návštěvě této kultivované krajiny pro zájemce nejen
z Albrechticka a Krnovska, ale i ze širokého okolí. Ještě jednou,
díky pane Čížku, budeme i nadále Vašimi sympatizanty, děláte
hodně i pro nás turisty.
Abychom se vrátili k informaci o turistice. Na Bellamě proběhla i předběžná „Valná hromada“ oddílu, zhodnotili jsme plnění
plánu činnosti s konstatováním, že až na výšlap H. Lipová – Vápenná, který jsme kvůli sněhové kalamitě museli odložit, máme
téměř splněno, zbývají ještě tři akce – Maria Hilf – Edel - Z. Hory,
Rejvíz - Drakov a došlapná po MTO a plán bude naplněn. Příznivě jsme zhodnotili i stav členské základny, která se ustálila na 78
členech, uvítali jsme i 9 nových členů, seznámili jsme se s hospodařením oddílu, kvitovali jsme s povděkem příspěvky grantu
od MěÚ, ČUS a J. Husera a stanovili jsme nástin činnosti pro příští rok. Že turistika přitahuje, svědčí skutečnost, že v rámci oddílu
se utvořila skupina 10-15 turistů, kteří mimo plán absolvují další
náročnější výšlapy-Trosky – Litultovice – Turzovka – Radegast.
Věříme, že i v příštím roce bude turistika přitažlivá pro další
zájemce, vždyť chůze a pobyt v přírodě je tou nejpřirozenější činností, kterou můžeme přispívat ke zdraví.
Ing. J. Jiřík
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
TJ ROTARY
Letošní sezóna byla z našeho pohledu
velmi úspěšná. Oddíl žáků dokázal i přes
neúčast na prvním z 6 turnajů zabojovat a dosáhl na skvělé celkové umístění.
V konkurenci zkušených týmů se dokázal
posouvat tabulkou vzhůru až na 3. místo.
Konkurence byla v tomto ročníku obrovská. Trojnásobní vítězové ligy tým Bruntál
– Okružní, ambiciózní tým z Vrbna pod
Pradědem a nebezpečný tým Bruntálu –
Jesenická, jenž je složený z hráčů hrajících
celostátní soutěže. Tyto 3 týmy měly být
největšími konkurenty v bojích o celkové
umístění. Jelikož jsme na prvním turnaji
chyběli, měli jsme ihned od počátku velikou ztrátu na největší konkurenty. Navíc
do druhého turnaje jsme nastupovali s herním hendikepem. Ostatní týmy byli již
rozehrané z prvního turnaje. Vše jsme ovšem doháněli zarputilostí a týmovou hrou.
Druhý turnaj jsme dokončili na skvělém
třetím místě před prozatím suverénní dvojicí Bruntál - Okružní a Vrbno pod Pradědem. Třetí turnaj se nám náramně vyvedl.
Na domácí palubovce Bruntálu – Okružní
jsme dokázali dokráčet až do finále, kde

jsme si po velkém boji poradili s Vrbnem
pod Pradědem. Byla to veliká vzpruha pro
náš tým. Dokázali jsme si, že můžeme hrát
i s těmi nejlepšími vyrovnané partie a dokonce je dokážeme i porazit. Vítězství bylo
o to cennější, že další turnaj se uskutečnil
na našem hřišti. Domácí turnaj, v pořadí
již čtvrtý, jsme dokázali opanovat suverénním způsobem. Během turnaje jsme ztratili
body pouze za remízu s týmem Bruntál –
Jesenická. Skvělou ofenzivou a ještě lepší
defenzivou jsme si dokráčeli pro druhé
vítězství v řadě. Celkové skóre z pěti zápasů jsme měli 11:1. V tabulce jsme se pevně
usadili na třetím místě s nevelkou ztrátou
na první dva týmy. Dali jsme všem najevo,
že to s námi letos nebudou mít vůbec jednoduché. Páté kolo se uskutečnilo v Karlovicích. Chtěli jsme opět hrát co nejlépe
a pokusit se opět zvítězit a tím živit naději
na celkový triumf. Tento turnaj se nám ovšem nevyvedl tak, jako ty předchozí. Herně
jsme se velmi trápili. Přesto jsme dokázali
opět dosáhnout na velmi dobré třetí místo. Před závěrečným turnajem byly karty
rozdány jasně. Jen naše obrovské zaváhání

a výhra Bruntálu – Jesenická v turnaji by
nás mohly připravit o celkové medailové
umístění. Myšlenky na první nebo druhé
místo byly také pouze ve fázi teorie. Oba
dva vedoucí týmy by se musely v turnaji umístit na spodních dvou místech a my
naopak jasně vyhrát. Závěrečný turnaj jsme
odehráli se ctí. Nechtěli jsme celou sezónu
podtrhnout nějakým velikým neúspěchem.
Přesto jsme poprvé v sezóně nedokázali
dosáhnout na stupně vítězů. Turnaj a celou
sezónu jsme zakončili krásným čtvrtým
místem. Celkové třetí místo bylo v nabité
konkurenci velikým úspěchem. Dalo by
se polemizovat, jak bychom se umístili,
když bychom se účastnili prvního turnaje.
Možná jsme mohli celou soutěž vyhrát, ovšem také jsme se mohli prvním turnajem
zaseknout a celá sezóna by vypadala úplně
jinak. V kanadském bodování se na krásnou desátou pozici propracoval Michal Šlor
(13+12), o jednu příčku lépe, tady na deváté
pozici byl Vít Drahotušský (19+9). Jiří Veselý byl vyhlášen třetím nejlepším brankářem celého ročníku.
Jan Šperl

FOTBALOVÝ KLUB MĚSTO ALBRECHTICE
Koncem prázdnin nám začala nová
fotbalová sezóna 2017/2018. Výkonný výbor FK je potěšen, že se podařilo udržet
všechny soutěže, které jsme odehráli v minulé sezóně. Jen dorostence jsme nahradili
novým mužstvem – MUŽI „B“, kteří hrají
v okrese III. třídu. Samozřejmě v rámci přípravy proběhla u všech týmů různá
přátelská utkání a turnaje. Mimo jiné i třetí ročník nohejbalového „Letního turnaje“
tříčlenných družstev. Do turnaje se přihlásilo 6 družstev, která hrála systémem
každý s každým. Bylo odehráno celkem 15
utkání, z nichž 6 skončilo nerozhodným
výsledkem 1:1. O vítězství v turnaji se rozhodlo ve vzájemném utkání dvou nejlepších družstev, které skončilo 1:1 a tak přišly
ke slovu uhrané míče.Zisk jediného míče
navíc rozhodl o tom, že si cenu pro nejlepší
družstvo odvezli rozhodčí: OFS Bruntál.

Přátelské klání přípravek FK Město Albrechtice, FK Krnov a SK Říčany u Brna se
konalo dne 24.8.2017. Na dobře připraveném hřišti a za krásného počasí bylo k vidění mnoho pohledných akcí se spoustou
gólů. V prvním utkání domácí FK porazilo SK Říčany, v druhém utkání FK Krnov
hladce porazil SK Říčany a v pomyslném
finále domácí FK poráží Krnov 8:4. Pro
nově složené mužstvo naší přípravky to
byla výborná zkouška do nové sezóny. Sestava FK: Včelný, Dlouhý, Vyležík, Tkaczyk, Mužík, Kvasnica, Baron, Doležal.
Od začátku nového školního roku, jsme
také vyhlásili nábor do tzv. fotbalové ško-

Konečná tabulka:
1. Rozhodčí OFS
5 3 2 0 8:2 8
2. Mim trio
5 3 2 0 8:2 8
3. Ogaři
5 2 2 1 6:4 6
4. Mladé pušky
5 1 2 2 4:6 4
5. Veteráni
5 0 3 2 3:7 3
6. Tučňáci
5 0 1 4 1:9 1
Na závěr turnaje byla všechna družstva
oceněna věcnou cenou.
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ličky pro ty nejmenší fotbalové zájemce.
Nebojte se kluci a dívky od 5 let přijít mezi
nás a naučit se něco nového. Stačí si s sebou vzít míč, fotbalovou obuv a dobrou
náladu. Nový kolektiv se na vás velmi těší!
Děkujeme všem našim sponzorům
za podporu, fanouškům a příznivcům našeho fotbalu za přízeň. Věříme, že nám ji
zachováte i nadále.
Dále velmi děkujeme Městu Město Albrechtice, za veřejnou finanční podporu,
kterou můžeme podpořit a zajistit naši
mládež.
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK Město Albrechtice, z.s.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU  KST MĚSTO ALBRECHTICE
Nový ročník 2017/2018 hraje naše
A družstvo v divizi jako jediný kolektiv
okresu Bruntál. Budeme hrát s takovými
soupeři jako je Pramet Šumperk A, KST
Jeseník B, TTC Mohelnice, SK Přerov B,
Sokol Šternberk, Sokol Olomouc - Neředín a další. Postupující hráče Lukáše Sopčáka, Jaromíra Vyvíala, Davida Palivce
a Štěpána Adamce posílili hráči Krnova
- Martin Štěpánek a Vladimír Žatecký.
První utkání hrajeme již 16.září doma se
Sokolem Šternberk.
B družstvo hraje krajský přebor I.třídy společně s jediným zástupcem okresu Olympií Bruntál. Ostatní družstva
z okresu hrají nižší soutěže. Kolektiv tvoří hráči -Vítězslav Kadlec, Roman Vojtek,
Gustav Santarius, Jaroslav Matyáš, Zdeněk Vyhňák, Petr Kozák, Bohumil Bláha
a Daniel Ponížil.
C družstvo bude hrát okresní přebor
a budou za ně nastupovat někteří hráči

z B družstva, dále Nikola Frančáková, Filip Hanzelka a Jan Chovaniok.
Mládež bude navíc hrát bodovací turnaje v rámci okresu a kraje.
Všem družstvům přejeme hodně
úspěchů a vzornou reprezentaci našeho

města. Poděkování patří hlavně Městu
Město Albrechtice a dále drobným sponzorům za podporu našeho oddílu.
Gustav Santarius,
předeseda KST

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: 12:45-17:45Čtvrtek: 12:45-17:45Pátek: 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, 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, Město Albrechtice
Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním a zdravotním postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.krnov.charita.cz – záložka „Dům
dobré vůle Žáry“
Kontaktní osoba: Bc. Daniel Jurčík, tel.: 595 170 379
 Lůžka sociální péče - poskytovatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ KRNOV
Nemocnice - Nemocniční 4, Město Albrechtice, 793 95
Pobytová sociální služba - péče o osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajistit péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.szzkrnov.cz – záložka „Pobytová
sociální služba“
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, tel.: 603 557 265
 Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE p.o.
B.Smetany 35, P.Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou, Město Albrechtice
Pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a vícenásobným postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna – info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bc. Yvona Marečková, tel.: 731 692 321
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci září 2017
Marie Krkošková, Miroslav Tichý, Václav Svoboda, Radomíra Jurčíková, Marta Hatalová, Zdeněk Lederer, Jaroslav
Palůch, Marie Jangosová, Rostislav Kožušník, Miloslav Holaza, Ing. Vítězslav Závodný, Anna Kyšková-Štantejská, Milan Magdziak, Ing. Vlastimil Sedláček, František Wenda,
Václav Hatala, Jaromír Veleba, Eva Varechová, Vítězslav
Zahradník, Ludvík Pietras, Božena Nekudová, Zdeňka
Orlíková, Ludmila Polková, Josef Ulčák, Jiří Sigmund, Jaroslav Kotrla, Václav Pořízka, Vladimír Dlouhý, Karel Blažek,
Jaroslav Procházka, Emil Kolesa, Anežka Krkošková, Štefan
Varecha, Veronika Tarabiková, Mgr. Magdaléna Ostružiarová, Helena Kyselá

Jubilantům v měsíci říjnu 2017
Milada Vyhlídalová, Emília Petreková, Bohumil Vopelka,
Evprepia Koparanidisová, Jarmila Prušková, Helena Pavelková,
Milan Kuřec, Nataša Richtárová, Alois Holub, Ladislav Német,
Zdenka Laníková, Stanislava Vranková, Anna Orságová, Jaroslav Fojt, Marie Gavendová, Stanislav Marek, Josef Boček, Jaroslav Paciorek, Katarína Kaštovská, Marie Pícová, Marie Piskořová, Emilie Tesařová, Dagmar Bumbarisová, Lubomír Měrka,
Boleslava Pejčochová, Anna Hluštíková, Jiřina Vrbová, Štefanie
Bilková, Stanislav Hibler, Pavlína Fialová, Stanislav Ivánek

Placená reklama
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Informační servis
 MĚSTSKÝ ÚŘAD

 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

 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
telefon 554 637 360, starosta 777 781 191
místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz

 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 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
- veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 399 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

 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.

 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

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
telefon
554 652 637
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

 LÉKÁRNA U JANA
Po – pá
8.00 – 12.30
 SBĚRNÝ DVŮR
tel.: 777 781 195
Provozní doba

 POŠTA MĚSTO ALBRECHTICE
Po-Pá
8.00-12.00
13.00-17.00
Sobota
8.00- 10.00
Telefon
554 653 065
 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
Telefon
956 762 460

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

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

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

 ZUBNÍ POHOTOVOST KRNOV
So-Ne
8.00 - 12.00 informaci o pohotovostní ordinaci
získáte na tel. 554 690 111 (nemocnice Krnov)
 Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici
Soukr. ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek, tel. 554 690 518
Pá
8.00 - 15.00
 Gynekologie, tel. 554 690 522
Po, Čt
7.00 – 12.00
13.00 – 15.00
 Interní amb., tel. 554 690 518
St
8.00 – 11.30
12.30 – 15.00

13.00 – 16.30

 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)
 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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Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 11. 2017.
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