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Vážení spoluobčané,
letos si připomínáme 20. výročí ničivých povodní. Při
této příležitosti jsme pro vás
připravili výstavu fotografií, která byla zahájena 1. 7.
v 18 hodin na zámku Linhartovy. Škody, která tato
povodeň v České republice
i v Polsku napáchala, byly
nesmírné. Červencové povodně v roce 1997 ve střední Evropě byly největší
přírodní katastrofou a také
ekonomické škody jimi

20 let
po
povodni

způsobené byly nedozírné.
Tato pohroma si vyžádala
v České republice 50 obětí
na lidských životech (z toho
v povodí Odry 20) a v Polsku 54 životů. Připomeňme
si povodňovou katastrofu
před dvaceti lety a porovnejme tehdejší stav se současností.
Luděk Volek,
starosta města

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 24. 5. a 21. 6. 2017)
17/27/495 schválilo
program 27. zasedání zastupitelstva města.

tečněn s věcným břemenem průchodu a průjezdu pro Povodí Odry, které provádí opravy a úpravy břehů, a záměr
prodeje pozemku p.č. 913/5, orná půda, výměra 786 m2,
k.ú. Město Albrechtice.

17/27/496 schválilo

stanovení měsíční odměny novému členu zastupitelstva
města, p. Jaroslavu Hýžovi.
17/27/497 schválilo
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně z platebního výměru č.j. Mě 3259/2017, spolku FK Město Albrechtice,
z.s., Osoblažská 374/1, 793 95 Město Albrechtice.
17/27/498 schválilo
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně z platebního výměru č.j. Mě 3867/2017, spolku TJ Tatran Město Albrechtice, z.s., nám. ČSA 10/23, 793 95 Město Albrechtice.
17/27/499 schválilo
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně z platebního výměru č.j. Mě 2583/2017, Službám obce Město Albrechtice,
s.r.o., Nemocniční 13, 793 95 Město Albrechtice, IČ 25844067.
17/27/500 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 4/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 3 629 724 Kč
a výdajů zvýšení o 1 380 060 Kč a snížení financování
o 2 249 664 Kč.
17/27/501 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2017
Plán hospodářské činnosti: náklady
15 097 750,00
zvýšení o
9 366 300,00
Celkem náklady:
24 464 050,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
15 098 531,00
zvýšení o
15 413 500,00
Celkem výnosy:
30 512 031,00
Zisk
6 047 981,00

17/27/502 schválilo

revokaci usnesení 15/11/225 z 18. 11. 2015.
17/27/503 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 909 ostatní plocha, neplodná půda, výměra 568 m2, p.č. 914, TTP, výměra 570 m2, k.ú.
Město Albrechtice. Podmínkou prodeje je odstranění velikých kamenů na pozemcích p.č. 918 a p.č. 919 na vlastní náklady. Prodej pozemku p.č. 914 a p.č. 909 bude usku-

17/27/504 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 851/2 část, ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra 113 m2 a p.č. 189/17 část, ostatní
plocha, ostatní komunikace, výměra 12 m2, k.ú. Valštejn.
17/27/505 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1762/8, ostatní plocha, zeleň,
výměra 472 m2, k.ú. Město Albrechtice.
17/27/506 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1166/36 TTP, výměra 191 m2,
k.ú. Město Albrechtice.
17/27/507 odložilo
schválení záměru prodeje p.č. 792/3 části TTP, výměra dle
GP, p.č. st. 245 části zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra dle GP, p.č. st. 246 zastavěná plocha, zbořeniště, výměra
80 m2, k.ú. Hynčice u Krnova do příštího ZM.
17/27/508 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 610/1 zahrada, výměra 146 m2,
k.ú. Hynčice u Krnova.
17/27/509 odložilo
neschválení záměru odkoupení pozemku p.č. 183/2 části,
k.ú. Hynčice u Krnova
17/27/510 schválilo
prodej pozemku p.č. 162/2, TTP, výměra 4.920 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic
17/27/511 schválilo
záměr bezúplatného převodu 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.
17/27/512 schválilo
Architektonickou studii „Knihovna Města Albrechtic“ vypracovanou společností Studio - D Opava v prostorách II. NP
Měšťanského domu nám. ČSA 22, Město Albrechtice a souhlasí s pořízením projektové dokumentace pro stavební povolení
a realizaci stavby v prostorách II. NP Měšťanského domu nám.
ČSA 22, na parc.č. 1313 v k.ú. Město Albrechtice dle Architektonické studie.
17/28/514 schválilo
program 28. zasedání zastupitelstva města.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 24. 5. a 21. 6. 2017)
17/28/515 schválilo

b)

změny v rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 5/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 238 300 Kč a výdajů zvýšení o 1 189 120 Kč a snížení financování o 49 180 Kč.

Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily
územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí
škodu:

b.1)

Nedostatky uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice IČ
00296228 za rok 2016 vznikla městu škoda.

b.2)

Zastupitelstvo města přijme závěry vůči osobám, které
svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému
celku škodu, na základě závěrů orgánů činných v trestním řízení.

17/28/516 schválilo
účetní závěrku Města Město Albrechtice za rok 2016.
17/28/517 schválilo
závěrečný účet za rok 2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových organizací zřízených městem
a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami.
17/28/518 schválilo

konkrétní doplnění původního návrhu nápravných opatření
o konkrétní odpovědné osoby:
Nápravná opatření
a)

a.1)

a.2)

K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi, aby v termínu
do 30. 09. 2017 zajistil, aby smlouvy, k jejichž podpisu
bude starosta zmocněn radou obce, byly před jejich
podpisem v radě obce prověřeny z hlediska celkové
správnosti.
Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu, aby zajistil, že město bude postupovat při péči o majetek s péčí
řádného hospodáře, proto dále ukládá, aby

a.2.1) Starosta v termínu do 15. 07. 2017 podal trestní oznámení ve zjištění schodku na svěřených hodnotách
v hlavní pokladně a ve zjištění ztráty vytěžené dřevní
hmoty v městských lesích,
a.2.2) Starosta v termínu do 15. 07. 2017 dostatečně vyčíslil
škodu na majetku při manku vytěžené dřevní hmoty,
a.2.3) Tajemník v termínu do 30. 11. 2017 zajistil správný postup při inventarizaci účtu 123 – Vytěžená dřevní hmota,
a.2.4) Tajemník v termínu do 30. 11. 2017 změnil postupy
účtování zásob tak, aby byly zajištěny lepší evidence
a předcházení škodám
a.2.5) Tajemník v termínu do 30. 06. 2017 zajistil organizační strukturu úřadu tak, aby personálně oddělil výpočet
a výplatu mezd.

17/28/519 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1508 –TTP- výměra 164 m2,
k.ú. Město Albrechtice.
17/28/520 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 471/4 část, ostatní plocha, zeleň, výměra dle GP, cca 130 m2, k.ú Město Albrechtice.
17/28/521 schválilo
záměr prodeje 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.
17/28/522 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 331/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, výměra 100 m2, k, ú, Hynčice u Krnova.
17/28/523 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2241/1- ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 370 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
17/28/524 schválilo
2. SPRSS Albrechticka na období 2017 – 2020 a příspěvek
na mzdu koordinátora komunitního plánování dle počtu obyvatel.
17/28/525 schválilo
znemožnění průjezdu nákladních vozidel přes hranici
do Polska na ulici Celní a umožnění vjezdu hasičům uzamykatelnou překážkou.
17/28/526 pověřilo
místostarostu p. Martina Špalka a Ing. Jaroslavu Veselou
Ph.D. k předběžnému jednání s majitelem objektu hotelový
dům na nám. Míru 14/2 Město Albrechtice o možnosti odkoupení hotelového domu do majetku města. Schůzka bude iniciována ze strany pana místostarosty a o výsledku schůzky bude
podána zpráva na příštím ZM.
17/28/527 schválilo
Příští termín jednání zastupitelstva, 20. 09. 2017.
Martin Špalek, místostarosta
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CHODNÍK V HYNČICÍCH UŽ NENÍ JEN UTOPIE
Chtěl bych seznámit
občany s následujícími informacemi, které se týkají výstavby chodníku pro
pěší podél silnice II/453
v Hynčicích. Ten má vzniknout po pravé straně silnice
od budovy staré pošty (dnes
obchod a volební místnost)
až po autobusovou zastávku u odbočky na Valštejn.
Celková délka chodníku
bude cca 700 m. V nejbližších dnech budeme obcházet
vlastníky dotčených parcel
a předkládat jim Smlouvou
o právu provést stavbu. Pokud vše půjde hladce a majitelé parcel budou souhlasit s odkoupením, měla by
být stavba chodníku hotová
v příštím roce 2018. Pokud
se vše povede, můžeme plánovat další etapy výstavby
chodníku. Veliký problém
s plánováním dalších úseků je, že silnice vede z jedné
strany v těsné blízkosti řeky
Opavice a na druhé straně jsou oplocené pozemky
a sloupy elektrického vedení. Přemístění těchto sloupů
s elektrickým vedením by
stálo nemalé peníze, protože
tam není místo, kam by se
ty sloupy přesunuly. Muselo
by se hledat náhradní řešení. Je to v úseku od odbočky
na Valštejn, až po odbočku
na Dlouhou Vodu. Podobné problémy mohou nastat
i v úsecích na začátku Hynčic ve směru od Města Albrechtic.
Také je v plánu přesunutí
autobusové zastávky u bývalého lesního závodu (U rybníčka) v obou směrech cca
o 50 metrů směrem na Holčovice a vybudování zálivu
pro autobus u zmiňované bývalé pošty ve směru na Město Albrechtice. Vše z důvodu
bezpečnosti jak občanů, tak
dopravy. Věřím tomu, že se
tyto akce uskuteční a konečně budou v Hynčicích chodníky, na které občané čekají
hodně dlouho.
Martin Špalek,
místostarosta
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VÝSTAVA 20 LET PO POVODNI
V sobotu 1. července v 18 hodin byla na zámku v Linhartovech
zahájena výstava fotografií připomínající 20 let od povodně, která
v roce 1997 napáchala v Městě Albrechticích a v širokém okolí
velké škody a také ztrátu lidského života. Tato výstava probíhala
do konce července a její součástí byla videoprojekce, kde běžela

30 minutová smyčka s nejpodstatnějšími událostmi, od začátku
povodně až po odstraňování škod. Lidé si mohli připomenout
ohromnou sílu řeky Opavice, kterou už nechce nikdo z nás znovu zažít. Mnozí tuto přírodní katastrofu pamatují, ale naše děti
a mladší občané ji znají jen z vyprávění.

Veliké poděkování patří všem autorům, kteří zapůjčili své dokumenty na výstavu.
Fotografie povodně ze sbírek:
p. Květuše Byrtusové
p. Ireny Křehlíkové
p. Ivy Poláchové
manželů Ludmily a Josefa Kubinových
manželů Jiřiny a Milana Adamíkových
p. Heleny Pečivové
p. Radky Gavendové
p. Anety Bikárové
Ing. Kateřiny Fochtové – Povodí Odry
Ing. Jiřího Biksadského – Povodí Odry

Použita videa od:
p. Jana Konopky
pp. Oldřicha a Milana Kopečných
Bc. Vladislava Hlaváčka
Ing. Igora Kozelka
Neznámého autora
Kopie části reportáže ČT 1 z 10. 7. 1997
Sestříhané video povodně:
Mgr. Karel Knapp
Martin Špalek, místostarosta

NEJEN PRO DIVÁKY KABELOVÉ TELEVIZE
Dne 19. července 2017
schválili také senátoři Zákon
o elektronických komunikacích (dále ZEK) a nyní se čeká
už pouze na formalitu – podpis
prezidenta. Pro nás je důležité,
že tento zákon dává rámec pro
budování nových celoplošných
sítí v České republice a také povinnost pro Českou televizi šířit svůj signál v rozlišení FULL
HD. Přechod na novou technologii si nevymyslel nikdo v naší republice. Jednalo se jaksi o „vyšší rozkazy“. O uvolnění současného
televizního pásma nad 700 MHz pro využití mobilními operátory
se rozhodlo v roce 2015 na světové telekomunikační konferenci
v Ženevě. Proto se tomuto rozhodnutí podřizují všechny státy
v EU, že do roku 2020 toto pásmo předají mobilním operátorům

pro své nejmodernější technologie. Nyní se musí vyjasnit skutečný časový plán přechodu tak, aby se vyřešil problém s případným
rušením našeho televizního signálu mobilními operátory ze sousedních států, které ukončí své pozemní vysílání ve staré normě
DVB-T v dřívějším termínu. Pokud vezmeme v úvahu ještě fakt,
že podle stávajících licencí skončí v tomto roce pozemní vysílání
asi 20 televizních programů šířených v ČR pomocí regionálních
vysílačů, tak se bude muset nějaké řešení velmi rychle vymyslet. Vzhledem k tomu, že jsme pohraniční oblast, kde všechno
fakticky schvaluje nějaký polský telekomunikační úřad, tak zde
máme mnoho otazníků. Nakonec to asi dopadne tak, že se přejde
na nový standard DVB-T2 HEVC mnohem dříve, než je v našem
novém zákoně zmíněný termín v roce 2021. V Rakousku a Německu se má totiž vysílat již v roce 2019. V tu chvíli by totiž naše
vysílače rušily mobilní operátory v zahraničí a naopak zahraniční mobilní operátoři by zarušili naše televizní vysílání.
Bc. Vladislav Hlaváček

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLÁM A JEJICH ŽÁKŮM
Protože skončil školní rok a je doba prázdnin, chtěl bych touto cestou poděkovat všem ředitelům a učitelům mateřské školy,
základní školy a základní umělecké školy za práci, kterou vykonali k výchově a vzdělání našich dětí. A především žákům děkuji
za vzorné vystupování a propagaci našeho města na různých soutěžích, olympiádách nebo akcích. Na webových stránkách škol
www.zsma.cz; www.msma.cz; www.zusmestoalbrechtice.cz se
můžeme podívat, co jednotlivé školy dělají a kolik bylo dosaženo
úspěchů. Při vánočním jarmarku nebo dětském dnu se snažíme
spolupracovat s našimi školami a vyplňovat kulturní program
vystoupením našich dětí. Přitom se pravidelně přesvědčujeme, že

nám vyrůstají nadějní zpěváci a také hráči na hudební nástroje.
Na všech dětech je vidět snaha a především mnoho hodin usilovné práce při nacvičování kulturního programu nejen ve škole, ale
i doma. A poté není nic krásnějšího pro rodiče, prarodiče a učitele, než když děti před velikým publikem ohromí svým vystoupením a sklidí obrovský aplaus.
Vážím si práce všech dětí, žáků a učitelů, kteří naše město proslavují a nejen jim přeji krásné, slunečné prázdniny s načerpáním
nových sil do dalšího školního roku.
Vám všem ještě jednou díky.
Martin Špalek,místostarosta
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ANKETA ZASTUPITELŮ
Účastníte se česko-polské spolupráce našeho města s městem Komprachtice?
Co byste na ní zlepšili nebo změnili?

D

ne 16. dubna 2004 v Ostravě podepsali tehdejší starosta
Města Albrechtic Petr Šolc a starosta Komprachtic Pavel
Smolarek „Prohlášení o partnerství mezi obcí Komprachtice a Městem Albrechtice“.
Po tomto podpisu partnerství začalo společné setkávání zastupitelů
a občanů obou měst. Na straně
Komprachtic má na starosti spolupráci od začátku Janek Przywara
a na naší to byl starosta Petr Šolc
a místostarosta Karel Gančarčík,
poté místostarostka Ing. Jitka Hanusová. Každá obec připravila pro tu
druhou celoroční program, ve kterém byly naplánovány společenské
akce nebo výlety. Za tu dobu vznikla
mezi občany obou obcí řada přátelství a pevných pout. Je potřeba připomenout, že o tuto družbu nemají
zájem všichni zastupitelé, a proto
mne zajímá, co v této anketní otázce
budou odpovídat ostatní. Především
ti, co na žádné akci s Komprachticemi nebyli. Samozřejmě ne každý zastupitel souhlasí s takovými akcemi,
nebo ho vzájemná spolupráce
nezajímá. Možná má jinou
představu o spolupráci
a něco by na ní změnil. Já
jsem převzal jako místostarosta tuto štafetu a snažím se
ve spolupráci obou měst pokračovat. Dnes se už na spolupráci podílí také naše mateřská škola, kterou v červnu navštívily učitelky z Komprachtic a Nové Vsi u Komprachtic.

N

a počátku funkčního období jsem se jako zastupitelka společných akcí tzv. mezinárodní spolupráce s Komprachticemi
několikrát zúčastnila, protože jsem byla přesvědčená, že je povinností zastupitele zapojit se aktivně do spolupráce s partnerskými
městy v zahraničí.
Po absolvování několika akcí jsem zjistila, že prakticky funguje
pouze tato spolupráce s přáteli z polského města Komprachtice.
Vzájemná spolupráce s ostatními partnerskými městy, kterými
se chlubíme na webových stránkách města (například s italským
městem Precenicco), je nulová.
Mám-li se tedy vyjádřit ke spolupráci s Komprachticemi, pak
musím konstatovat, že vzájemné akce jsou z velké části zredukovány především na organizaci poznávacích výletů a společenských večírků pro poměrně omezenou skupinu lidí. Všimla jsem
si také, že za naše město se těchto akcí účastní minimálně z poloviny stále stejní spoluobčané. Praktický přínos pro naše město
z takto organizované mezinárodní spolupráce je pramalý.
Jsem toho názoru, že je třeba spolupráci s polskými Komprachticemi posunout kupředu. Byla bych ráda, aby vedení města

Tato delegace si prošla celou školku a bylo pro ně připraveno
kulturní vystoupení dětí. Poté následovala vzájemná debata.
Velice se jim v naší školce líbilo. Na podzim pojedou naše
učitelky k nim. Základní školy
pořádaly společné akce, mladí
fotbalisté startují na turnajích,
polští mladí hasiči jezdí na naše
memoriály a naši starší hasiči zase k nim.
Někomu se to možná zdá být zbytečné
a kritici to hodnotí jako vyhozené peníze,
ale já to vidím úplně jinak. Každá obec
se snaží pro tu druhou připravit hodnotný kulturní zážitek, dále se prezentujeme
svou kuchyní, kdy se upečou, uvaří nebo
jinak připraví místní jídla a speciality.
Dělí nás od sebe necelých 70 km, a přesto
máme každý jinou řeč a jinou kulturu.
Ale mohu všechny ubezpečit, že se vždy
dobře pobavíme a rozumíme si. Nebudu
vnucovat nikomu svůj názor a nechám
to na těch, co už na společných setkáních
s Komprachticemi byli, jestli má nebo
nemá tato spolupráce smysl a má se v ní
pokračovat. Ta setkání patřila hlavně
zastupitelům, ale pokud odmítli, tak se
místa nabídla občanům. V poslední době je z řad občanů
o spolupráci veliký zájem
a jezdí také občané z Hynčic.
Navíc zazněla otázka, zda by se nezačala psát o spolupráci kronika, protože společných zážitků
za těch 13 let již bylo tolik, že se na ně pomalu zapomíná a je
třeba si je připomínat.
Martin Špalek, KSČM
otevřelo pořádané akce všem obyvatelům města tím, že plánované akce předem zveřejní na internetových stránkách města
a ve Zpravodaji a dá možnost všem, aby se (budou-li mít zájem)
na společné výlety přihlásili. Přednost by pak měla být dána vždy
těm, kteří ještě žádnou z akcí mezinárodní spolupráce dosud neabsolvovali. Tak zapojíme do společných akcí více spoluobčanů
a to by nám mohlo pomoci vzájemnou spolupráci nejen utužit,
ale do budoucna i rozšířit.
Navrhuji zkusit zapojit do aktivní spolupráce také rodiče s předškolními dětmi, žáky naší základní školy, děti z výtvarné dílny
pana Hrubého, mladé hasiče a všechny aktivní spoluobčany ze
spolků, které vykonávají aktivní činnost na území našeho města.
Měli bychom se také zamyslet nad tím, jak více podpořit mezinárodní spolupráci naší základní umělecké školy s německými
partnery. Letos naše město velmi pěkně reprezentovali v Německu a je škoda, že vedení našeho města se v této akci více neangažovalo. I tady je co zlepšovat.
Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D.,
zastupitelka za KDU-ČSL
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Převzali jsme titul Fairtradová škola

Během posledních dvou let žáci společně se svými učiteli pracovali na projektech zaměřených na problematiku ekologie, lidských práv a spravedlivého obchodu - fair trade. Za práci jsme
byli 19. června oceněni titulem Fairtradová škola. Stali jsme se
tak první fairtradovou školou v Moravskoslezském kraji. Celkem
je v České republice oceněno tímto titulem 21 škol. Titul nám předala paní Lenka Dvořáková z Fairtrade Česko – Slovensko a pan
Stanislav Komínek z NaZemi. V rámci projektu „Obuj se do toho“
vznikly ve spolupráci paní učitelky Veroniky Glötzerové a žáků 2.
stupně dva videoklipy upozorňující na nelehkou situaci dělníků

v obuvnickém průmyslu. Fotografie do videoklipů jsme obdrželi
jako dar od pana Stanislava Komínka, který je nafotil společně
s kolegou Adamem Čajkou v indickém městě Agra. Celý příběh
jejich cesty si žáci vyslechli na přednášce pana Komínka v odpoledních hodinách 19. června. Klipy nazpíval školní pěvecký sbor,
texty složili žáci na základě poznatků získaných během jednotlivých workshopů probíhajících na škole, při kterých se snažili
předat informace široké veřejnosti.
Foto Karel Knapp, text Michaela Kubiszová

Rozloučení s deváťáky
Ve středu 28. června se všichni žáci devátých tříd loučili se
svou základní školou závěrečným programem, na který pozvali své mladší spolužáky, učitele, rodiče, sourozence a ostatní
členy rodiny. Program zahájila 9. A, která velmi vtipně parodovala současné televizní reklamy, soutěž Riskuj, v podání
chlapeckého baletního souboru „vystřihla“ ukázku z baletu
Labutí jezero, zahrála pohádku o Něhurce a pěti trapaslících
a zazpívala mimo jiné vlastní úpravu populární písně skupi-

ny Horkýže Slíže s názvem Devět let bylo fajn. Následně 9. B
předvedla opět originálně pojaté ukázky ze seriálů jako Ordinace v růžové zahradě, Hra o trůny a internetový Vyšehrad
a největší aplaus sklidila za imitaci populární slovenské dvojice Cuky a Luky. Obě třídy poděkovaly dnes již bývalým učitelům, pronesly projevy ke svým třídním učitelkám a vydaly se
vstříc dalším dobrodružstvím.
Foto Regína Hajná, text Mirka Tupá
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Šachovým přeborníkem je Jiří Veselý
Týden před koncem školního roku
2016/17 se dvacítka mladých šachistů z prvních až osmých tříd sešla na 11.
ročníku Přeboru ZŠ Město Albrechtice
v šachu. Neúčast loňského vítěze Tomáše
Grčka (studuje na G Krnov), loni třetího
Janise Raptise či šestého Daniela Galušky
dala možnost vyniknout dalším nadějným
hráčům. A deváťáci? Raději upřednostnili
školní soutěž ve skoku do výšky. A tak se
za dvojicí favoritů z 8. tříd rozpoutala bitva
o bronzový stupínek celkově a o medailové pozice v kategorii mladších žáků. K vidění byly opět překrásné partie, které ocení pouze znalci královské hry. V soubojích
se projevily zkušenosti z turnajových a ligových utkání v rámci okresu, kraje a také
mistrovství České republiky mladších
žáků, kterého se 16. - 18. června 2017 zúčastnili 4 žáci naší školy! Hrálo se tradičně
na 7 kol 2x15 minut švýcarským systémem. Dvacet účastníků (také letos pouze
jediná dívka Berenika Galušková) sehrálo
celkem 70 partií, které sledovali jako hosté
a zároveň rozhodčí trenéři oddílu TJ Tatran ing. Karel Handlíř a Miroslav Hrbáček. Podívat se přišla také paní ředitelka
Regína Hajná a jako divák tatínek pan Jan
Hudecz. Zatímco o vítězi prakticky rozhodlo již čtvrté kolo předčasným finále
mezi Jirkou Veselým a Pavlem Kohutem,

o dalším pořadí až kolo závěrečné, v němž
vyhrál (na čas) David Štilecz nad nakonec pátým Františkem Veselým. Pochvalu
zaslouží také čtyři nejmladší hráči z prvních tříd, mezi nimiž vynikl celkovým
sedmým místem Matyáš Grček. Poslední
sedmé kolo a vyhlášení vítězů již všichni
absolvovali v novém bílém tričku s emblé-

mem oddílu TJ Tatran. Vítěz získal putovní pohár, rozdány byly diplomy, poháry,
medaile kovové i čokoládové, nejmladším
udělaly radost drobné věcné ceny. Poděkování patří šachovému oddílu a SRPDŠ při
ZŠ. Šachům zdar a zase za rok!
Foto a text Milan Pokorný,
organizátor turnaje

HISTORIE A SOUČASNOST
Základní škola Město Albrechtice, Hašlerova 2
Zvláštní škola v Městě Albrechticích byla založena před šedesáti lety 15. srpna 1957. Dlouholetý učitel Jaroslav Suchánek dospěl k názoru, že i v naší oblasti bude potřeba zřídit školu pro
mentálně postižené děti a získal pro zvláštní školu dvě místnosti
v budově bývalého zájezdního hostince na křižovatce ulic Hašlerovy a Osoblažské. Spolu s panem učitelem Květoslavem Dudou
získávali pro zvláštní školu vytypované děti z rodin, mateřských
škol a základních škol a vytvořili tak dvě třídy. Díky aktivitě učitelů a pomocí žáků obou tříd byl vykonán kus práce na vylepšení
školní budovy a ve školním roce 1958/1959 bylo ke školní docházce na zvláštní škole přihlášeno už 39 žáků ve třech třídách.
Novým ředitelem školy byl jmenován p. Květoslav Duda,
po něm nastoupila p. Ludmila Mašínová. V roce 1962 se stal ředitelem pan Ladislav Juráň z Města Albrechtic, kterému se zpočátku nedařilo stabilizovat učitelský sbor, protože tato práce vyžadovala značnou dávku obětavosti, trpělivosti, odříkání i sebezapření a také prostředí bylo spíše frustrující, nedařilo se získávat
větší množství finančních prostředků k nutným opravám a k základnímu vybavení zvláštní školy. S obrovskými potížemi nechal
ředitel školy vyměnit okna na budově, opravit fasádu školy, ale
problémy s budovou přetrvávaly. Všechny opravy a řemeslnické

práce se prováděly za plného provozu školního vyučování. Velkým nedostatkem pro učitele byla skutečnost, že nebyly vytištěny
učebnice pro vyšší ročníky. Učitelé si texty vybírali z jiných učebnic nebo si je tvořili sami, byli hybnou silou nejen vyučovacího
procesu, ale i přeměn školní budovy. Celá šedesátá léta vyučování
probíhalo i v odpoledních hodinách a počátek sedmdesátých let
byl ve znamení zvýšeného množství politické práce na škole.
V červnu 1976 náhle zemřel ředitel školy p. Ladislav Juráň.
Tato událost velmi citelně zasáhla všechny učitele, žáky školy i albrechtickou veřejnost. Novým ředitelem školy byl jmenován pan
Zdeněk Klapal. Další tragickou událostí bylo úmrtí vynikajícího
pana učitele Raimunda Tkadlečka v lednu 1977.
Významnou událostí v životě školy bylo v roce 1984 zřízení
elokovaného pracoviště v Základní škole v Osoblaze, aby mladší žáci z osoblažského výběžku nemuseli dojíždět. Od roku 1985
byla uvedena do chodu školní družina při zvláštní škole.
Od 1. 8. 1989 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Jiří Kropáč,
když stávající ředitel Z. Klapal odešel do starobního důchodu,
a setrval v této funkci 26 let. Reorganizací školství a státní správy v roce 1991 škola přešla z Okresního národního výboru pod
Školský úřad Bruntál a stala se zálohovou organizací. Škola se tak
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mohla postupně modernizovat a vybavovat didaktickou technikou a pomůckami pro výuku. Prvořadým úkolem ředitele bylo
stabilizovat pedagogický kolektiv a modernizovat školu. Znamenalo to sehnat peníze na ministerstvu školství, zařídit změnu
územního plánu, získat stavební povolení na rekonstrukci a přístavbu školy a připravit školu na přechod do právní subjektivity
od 1. 1. 1995. Hned v lednu 1995 proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci a dodavatele stavby, v únoru byly podepsány smlouvy, v červnu se začalo stavět a koncem srpna proběhla
kolaudace školy. Celkově stála přístavba a rekonstrukce školy 5,6
milionu korun.
Od školního roku 1996/97 měla škola nový název zanesený
v síti škol: Zvláštní škola a Pomocná škola, Město Albrechtice,
Hašlerova 2 a celková kapacita školy byla 75 žáků zvláštní školy,
pomocné školy 30 žáků a školní družiny 24 žáci. V tomto školním
roce byly zřízeny 2 třídy kurzu pomocné školy, které navštěvovali
klienti Ústavu sociální péče v Městě Albrechticích. Práce v těchto
třídách byla velice namáhavá, neboť se zde učili i žáci s tělesným
postižením, epileptickými záchvaty a na rozdíl od žáků zvláštní
a pomocné školy plnícími povinnou školní docházku zde byli tito
klienti dobrovolně. Kurz pomocné školy byl ukončen v roce 2014.
V roce 2001 přechází zřizovatelská pravomoc na Moravskoslezský kraj. Od 1. 9. 2004 byla zřízena v jindřichovském sociálním ústavu třída, kde se vzdělávalo šest žáků s těžkým mentálním postižením podle rehabilitačního vzdělávacího programu,
který jim umožnil získat elementární vědomosti, dovednosti
a návyky. V tomto roce byla založena Školská rada a také bylo
při škole ustanoveno Občanské sdružení přátelé speciální školy.
V rámci činnosti sdružení začala spolupráce se speciální školou
v polském městě Prudnik, která trvala 11 let.
Od března 2006 pracovali pedagogové na svém školním vzdělávacím programu, který nazvali Hašlerka a vyučování podle
něho začalo 1. 9. 2007. Vzdělávací programy Speciální škola a Rehabilitační program byly vytvořeny podle rámcového vzdělávacího programu a vyučováno bylo podle nich od 1. 9. 2010. Podle
těchto školních vzdělávacích programů získávali žáci s lehkým
mentálním postižením základní vzdělání a žáci se středně těžkým a těžkým postižením základy vzdělání.
Od roku 2006 zřizovatel přejmenoval školu na Základní školu,
Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace. V naší
škole se od roku 2010 v maximální míře projevovala změna systému v českém školství, okolní běžné základní školy si ponechávaly děti s mentálním postižením hlavně z ekonomických důvodů
a od 1. 9. 2016 podle platného zákona o inkluzi. Proto v průběhu
těchto let velmi klesal počet žáků a bylo zřejmé, že Moravskoslez-

ský kraj nepočítá s touto školou do budoucna jako se samostatným subjektem. Vzhledem k tomu nebylo vyhlášeno výběrové řízení po odchodu Mgr. Jiřího Kropáče do důchodu v roce 2015, ale
byla jmenována Mgr. Nataša Richtárová jako statutární zástupce.
Za dobu působení ředitele p. Kropáče se škola velmi modernizovala, všechny učebny byly vybaveny novým nábytkem, televizory s DVD přehrávači, učitelé používali veškeré dostupné názorné pomůcky a dokonale byla vybavena rehabilitační třída pro
těžce postižené žáky. V rámci projektu Internet do škol byla škola
vybavena čtyřmi počítači a dalších 28 počítačů (z toho 13 notebooků) bylo zakoupeno z provozních prostředků školy. Učitelům
byla velmi usnadněna práce, protože do dvou tříd byly instalovány interaktivní tabule. Pro imobilní žáky škola vybudovala bezbariérový přístup do školy.
V průběhu dvou let byla škola nabídnuta MÚ Město Albrechtice, který by jako zřizovatel tuto školu připojil k místní základní
škole a získal by tak zároveň opravenou budovu s tělocvičnou.
Jednalo se pouze o 2 třídy, protože 2 elokované třídy v Osoblaze
byly nabídnuty tamnímu obecnímu úřadu, který nabídku ihned
přijal. Naopak zastupitelstvo Města Albrechtic ji dvakrát zamítlo,
a to hlavně díky vedení ZŠ Opavická 1, které považovalo spojení těchto dvou škol za nereálné. Dodnes je tato skutečnost pro
širokou veřejnost nepochopitelná. Druhou možností řešení pro
naši školu bylo spojení s místní střední školou, která má stejného
zřizovatele a zde jsme se od samého počátku setkali se vstřícností
a pochopením vedení školy i ostatních pedagogů.
Dne 15. 6. 2017 rozhodlo zasedání zastupitelstva kraje o zániku této školy k 1. 7. 2017. Kromě výše uvedených zde působili tito
pedagogové a provozní zaměstnanci z Města Albrechtic: J. Vyhlídal, D. Macková, V. Sedláková, A. Matoušková, J. Matoušek, J. Albrechtová, A. Kotrlová, F. Tkadlečková, K. Knapp, P. Knappová,
M. Juráňová, T. Hazuchová, J. Kuzník, M. Kuzníková, M. Fofová,
L. Břicháčková, D. Kuřecová, B. Tkadlečková, D. Franková, M.
Kropáčová, B. Bílková, M. Pícová, D. Hanzlíková, A. Bradová, A.
Krátká, J. Janošcová.
Přejímající organizací se stala Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice a nový název této organizace je Střední
odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková
organizace. Tímto krokem se zamezilo hrozbě úplného zrušení
školy a spojení školy s větší organizací zajistí našim žákům, že nebudou muset v budoucnu dojíždět do Krnova. V příštím školním
roce 2017/2018 bude výuka probíhat ve stejné budově, takže pro
děti a jejich rodiče se nic nemění a jistě budou navštěvovat všichni
naši školu rádi jako doposud.
Mgr. Nataša Richtárová
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie České republiky
Město Albrechtice za kalendářní rok 2016
Vážený pane starosto, představitelé, radní a zastupitelé města,
vážení občané. Následující zprávou, kterou Vašemu městskému
úřadu předkládáme, bychom Vás rádi informovali o naší činnosti a předložili Vám výsledky práce policistů Obvodního oddělení policie České republiky Město Albrechtice za kalendářní rok
2016.
V roce 2016 jsme v působnosti obvodního oddělení PČR Město Albrechtice zpracovali celkem 171 trestných činů, z nichž se
nám podařilo 109 skutků objasnit, což činilo objasněnost 63,74
procent. Mezi trestnými činy, stejně jako v předešlých letech, opětovně převládají majetkové přečiny, zejména krádeže vloupáním
do rekreačních objektů, krádeže dřevní hmoty a pohonných
hmot. Objevují se zde však i krádeže finanční hotovosti a na vzestupu jsou krádeže spotřební elektroniky, například mobilních
telefonů či tabletů. Naopak díky celorepublikovému zavedení
opatření ve sběrných surovinách, kterými jsou cílené evidence
občanů nabízejících kovový odpad do výkupu a možnost vyplácení finančních částek plynoucích z prodeje kovů pouze prostřednictvím peněžních poukázek nebo bankovním převodem,
dochází k výraznému poklesu krádeží kovů, a to nejen v území
služebního obvodu Město Albrechtice. Často se setkáváme s přečiny výtržnictví, ublížení na zdraví, poškození cizí věci, ohrožení
pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, podvod a v souvislosti s odcizenými platebními
kartami řešíme přečiny neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V roce 2016 bylo řešeno celkem
804 přestupků, což je nárůst oproti roku 2015. Z tohoto počtu
bylo 531 přestupků vyřízeno v blokovém řízení. Celková částka
vybraná na blokových pokutách byla 168700,-Kč. Rovněž u této
méně závažné trestné činnosti převažují přestupky proti majetku, kdy se jedná o drobné krádeže a poškození majetku. Dalším
velmi rozšířeným přestupkovým jednáním jsou přestupky proti
občanskému soužití, veřejnému zájmu a přestupky v dopravě. Co
se dopravy týče, v loňském roce jsme zaznamenali 105 dopravních nehod, při kterých byla usmrcena 1 osoba, 3 osoby byly těžce
zraněny a 34 osob zraněno lehce. Řidičů pod vlivem alkoholu
bylo zadrženo 22 a pod vlivem psychotropních a omamných látek
13. Zmínit však musím i existenci tzv. institutu domácího násilí,
který jsme v loňském roce šetřili ve 3 případech a vždy byla vykázána násilná osoba ze společného obydlí na 10 dnů.
V samotném Městě Albrechticích a jeho přilehlém okolí bylo
policisty Obvodního oddělení Město Albrechtice šetřeno 54

trestných činů, 279 přestupků a 41 čísel jednacích. Byla provedena řada policejních bezpečnostních akcí zaměřených na kontrolu veřejného pořádku, pátrání po hledaných osobách, akce
na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kontroly
se zaměřením na podávání alkoholických či jiných omamných
látek mládeži. Avšak ani zmíněné akce nejsou jediné, kterých se
policisté zdejšího útvaru účastnili. Podíleli jsme se na zabezpečení veřejného pořádku na kulturních akcích nejrůznějšího charakteru pořádaných okolními obcemi, kde policie působila převážně preventivně. Aktivně jsme se účastnili řady besed (celkem
24) v základních i v mateřských školách se zaměřením zejména
na bezpečnost v dopravě, ochranu před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, bezpečný domov, šikanu v kolektivu, nebezpečí
při používání zábavné pyrotechniky atd. V domově s pečovatelskou službou jsme provedli besedu pro seniory s tématickým
zaměřením na jejich bezpečnost, zejména na podvodné jednání
s cílem získat na seniorech majetkový prospěch.
Během školního roku se naše pozornost soustředila také na zajištění bezpečné cesty dětí do škol, převážně v ranních hodinách,
kdy se děti pohybují v okolí místních škol ve zvýšeném počtu.
Činnost policistů OOP Město Albrechtice se však nesoustředila
pouze na samotnou oblast Města Albrechtic, ale i na jeho přilehlé obce. Aktivně jsme se účastnili při zajišťování bezpečnosti
silničního provozu a veřejného pořádku na společenských akcích
pořádaných na zámku v Linhartovech. Stranou nezůstaly ani
místní části jako jsou Česká Ves, Burkvíz, Opavice, Biskupice
nebo Pelhřimovy. Zde se činnost policistů soustředila převážně
na chatoviště, kde byly prováděny pátrací a preventivní akce s cílem odhalit pohyb nežádoucích osob a chránit majetek občanů.
I v loňském roce pokračovala osvědčená spolupráce s policisty z Polské republiky v rámci tzv. projektu společných hlídek,
který dlouhodobě vnímáme jako přínosný. V jeho důsledku se
českým policistům působením na polském území prohlubují nejen znalosti polského jazyka, ale zvyšuje se také právní povědomí současné legislativy Polské republiky. Tyto zkušenosti nám
umožňují adekvátní řešení situací při komunikaci s řidiči a občany sousední republiky nebo s pachateli protiprávního jednání
téže země na našem území. Stejné výhody čerpají i polští policisté, kteří dojíždějí vykonávat službu do České republiky společně
s našimi policisty.
pprap. Bc. René Herodek, vrchní asistent
npor. Bc. Libor Včelný, vedoucí oddělení

Zajištění nemovitostí před odjezdem na dovolenou
Během letních prázdnin mnoho rodin odcestuje na kratší či
delší dobu na vytouženou dovolenou a prožije krásný čas v naší
vlasti či v zahraničí. Před odjezdem bychom však rozhodně neměli podcenit zabezpečení bytu či domu, ať nás nečeká nemilé
překvapení při návratu. Byty, domy jsou na čas dovolených opuštěny a právě v tomto období jsou lákadlem pro páchání majetkové
trestné činnosti. Ke vloupání do rodinných domů či bytů dochází
jak během dne, tak v nočních hodinách.
Je tedy důležité udělat pár bezpečnostních opatření a neulehčovat „bytařům“ práci v podobě lehce přístupné a nezabezpečené

nemovitosti. Zde je několik rad a doporučení:
Řádně zamkněte a ujistěte se, že všechny přístupové cesty
(okna, dveře) jsou zabezpečené a zavřené. Vhodné je mít bezpečnostní dveře či dveře s bezpečnostním zámkem. Za zvážení stojí
také monitorovací systémy včetně kamer, které můžete mít napojeny na mobilní telefon, který v případě spuštění alarmu přijme
zprávu. Zloděje může odradit také okenní fólie, v případě přízemních bytů mříže a tato opatření dokáží znepříjemnit či zcela
zamezit pachateli cestu do objektu.
Zbytečně nikomu neříkejte, že odjíždíte na dovolenou a nebu-

— 10 —

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
dete doma a tyto informace nesdílejte vy, vaše děti ani na veřejných diskusích na sociálních sítích, což je v dnešní době velký
trend.
Požádejte někoho z blízkých či známých, aby dohlédl na domácnost (vyvětrat, stáhnout a roztáhnout žaluzie), aby byt budil
dojem, že není opuštěný. Vhodné je zajistit i vybíraní poštovní
schránky, která může být zdrojem informací o nepřítomnosti
majitele. Svůj účel splní také elektronický časovač na rozsvěcování světla, či zapnutí rádia.
Na zahradě nenechávejte zbytečně ležet věci jako je žebřík,
nářadí nebo sekačka a ukládejte je do zabezpečené kůlny. Zahradu opatřete osvětlením s pohybovým čidlem, které udrží prostor
dostatečně přehledný i v noci. Nenechávejte žádné hodnotné věci
na balkoně a terase, i když nebydlíte v přízemí. Pokud odjíždí-

te na delší dobu, je důležité udržovat také prostor před domem
např. sekání trávníku, zalévání zeleně.
Nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cenné
předměty či větší finanční hotovost. Poznamenejte si sériová
čísla a zvláštní označení cenných předmětů, elektronických výrobků a případně si je vyfotografujte. Nechte si cennosti označit
dostupnými identifikačními metodami a prostředky. V případě,
že se stanete obětí zlodějů, tak tato opatření usnadní jejich nalezení, identifikaci a urychlí řešení celé události.
Pokud byste po příjezdu domů zaznamenali, že váš byt navštívil nezvaný host, v žádném případě nevstupujte dovnitř, ale
ihned volejte na linku 158 a o celé události informujte policii.
Přejeme všem pohodovou dovolenou, šťastný a bezproblémový návrat domů.
Komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Dovoluji si čtenáře Zpravodaje seznámit s činností Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Město Albrechtice za první pololetí
tohoto roku. Od 1.ledna do 30. června naše jednotka zasahovala
celkově u 49 událostí.
Bylo to: 12 požárů
14 dopravních nehod
19 technických pomocí
1 únik ropných produktů
1 planý poplach
2 ostatní pomoc
Za jeden z nejnáročnějších zásahů považuji technickou pomoc
při odstraňování následků sněhové kalamity na silnici I. třídy č.
57 mezi Městem Albrechticemi a Linhartovy, když zůstalo uvězněno na této silnici více jak 50 nákladních automobilů. U této
události jsme pomocí naší CAS 30 T 815 museli postupně vytáhnout v Linhartovských zatáčkách 16 kamiónů a jedno osobní vozidlo s dvěma italskými občany, aby se zprovoznila tato silnice
alespoň v jednom jízdním pruhu. Osobní doprava byla odkláněna Policií ČR přes Opavici a Linhartovy. Z dopravních nehod byla

velice komplikovaná nehoda mezi Linhartovy a Krásnými Loučkami, kdy došlo ke střetu nákladního vozidla převážející krmivo
a tahače s cisternou horkého asfaltu. Cisterna s asfaltem zůstala
po nehodě ležet v příkopu na boku a docházelo k úniku motorové
nafty do příkopu a na vodní hladinu, a proto nejdříve z tahače
musela být odčerpána motorová nafta a následně ve spolupráci
s odbornou firmou z Hradce Králové byl přečerpáván horký asfalt do náhradní cisterny. Až poté mohla být cisterna postavena
zpět na kola a odtažena. Tyto zásahy se vyznačují společným faktorem, a to velice dlouhou dobou zásahu a velice náročnými povětrnostními vlivy. U jednoho jsme řešili velké množství sněhu
na jaře a u druhého vysoké denní teploty. Rovněž se rozvíjí spolupráce se záchrannou službou, a to hlavně při transportu pacientů
do sanitky.
Nesmíme zapomínat ani na práci pro město, a to hlavně na ořezy veřejné zeleně pomocí vysokozdvižné plošiny AP27 T148, které se provádějí zpravidla v době vegetačního klidu stromů. Letos se hodně času věnovalo ořezům v parku Bedřicha Smetany
Pokračování na další straně.
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Pokračování z předchozí strany.
a na hřbitovech v Linhartovech a v Městě Albrechticích. Jednalo
se vždy o velmi náročné ořezy nad hroby, neboť pádem špatně
odříznuté větve hrozí jejich poškození.
Od března pokračuje po zimní přestávce v činnosti kroužek
mladých hasičů. Na schůzkách se mládež zdokonaluje v disciplínách požárního sportu, požární všestrannosti, první pomoci,
střelby ze vzduchovky nebo práce s buzolou a mapami. V červnu
se naše mládež zúčastnila soutěže v Krnově, kterou naše družstvo vyhrálo. Dále naše mládež doplnila družstvo dospělých 24.
června na hasičské soutěži v rámci 44. ročníku Štítu Albrechtic.
Po tříleté přestávce uspořádal náš sbor soutěž mladých hasičů
v požárním útoku mládeže „Memoriál Petra Šolce a Josefa Klepáče 2017“. Je samozřejmé, že se na této akci podílelo i grantem
město. Na cvičiště u základní školy se sjelo 10 družstev mladších
a starších žáků, což je 80 účastníků. Z toho dvě družstva byla
z Polska – Komprachtice a Nowa Wies Glubczicka. Naši mladí
hasiči se na této domácí soutěži představili po dlouhých čtyřech
letech bohužel neplatným pokusem. Tak to na hasičských soutěžích bývá – jednou se vyhraje, podruhé se soutěž totálně pokazí.
Obě polská družstva si pro odlišný způsob provedení požárního útoku odnesla ceny za účast. Po ukončení soutěže pro děti se
uskutečnila v rámci doprovodného programu zábavná soutěž pro
dospělé hasiče, které se zúčastnila čtyři družstva (naše družstvo,
dvě polská družstva a smíšené družstvo složené z vedoucích mládeže z Vrbna a Holčovic). Dále byla pro zájemce k dispozici prohlídka hasičské techniky. Největší zájem byl o vysokozdvižnou
plošinu AP 27 T 148, na které se mohli všichni zájemci povozit.
Nejvíce zábavy si však děti užily v pěně a následném koupání
v kádi s vodou. Rovněž byla provedena ukázka zásahu u dopravní nehody s následným vyproštěním zraněné osoby pomocí

hydraulického vyprošťovacího zařízení. Bez ohledu na výsledky
jednotlivých družstev se tato soutěž vydařila. Nikdo se na soutěži
nezranil a hlavně průtrž mračen dorazila až po ukončení všech
soutěží a doprovodného programu.
Konečné pořadí v kategorii mladších žáků:
1. Holčovice
2. Osoblaha
3. Slezské Rudoltice
- OSP Nowa Wies Glubczicka nebyla hodnocena
Konečné pořadí v kategorii starších žáků:
1. Holčovice
2. Vrbno pod Pradědem
3. Slezské Rudoltice
4. Osoblaha
5. Město Albrechtice
- OSP Komprachtice nebyla hodnocena
Děkujeme soutěžícím, návštěvníkům a sponzorům za skvělou
atmosféru na soutěži.
Tuto soutěž podpořilo Město Město Albrechtice.
Více informací najdete na www.hasicimestoalbrechtice.webnode.cz
Dále počítáme s tím, že od září bude naše mládež zapojena
do celého seriálu soutěží celostátní hry Plamen. Proto stále provádíme nábor nových členů do kroužku mladých hasičů, ale
i do výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Ing. Petr Křištof, velitel jednotky
sboru dobrovolných hasičů
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KLUB DŮCHODCŮ V HYNČICÍCH
Ani jsme se nenadáli a půlka letošního roku je již minulostí.Jaro se opozdilo, a tak jsme všechnu energii věnovali našim
zahrádkám. Přesto se jednou měsíčně pravidelně scházíme
v našem klubu důchodců.
Nedávno nás navštívili dva členové Policie ČR, aby nás
seznámili s prevencí kriminality páchané především na seniorech. Přednáška vzbudila velký ohlas a všichni jsme si uvědomili zodpovědnou práci naší policie.

Koncem června jsme do našeho klubu pozvali p. Hlaváčka,
který nám na velkoplošné obrazovce pouštěl záběry z povodní před dvaceti let, které postihly Albrechtice a okolí.
Zajímavé bylo jeho vyprávění o práci místního hasičského
sboru a tímto mu děkujeme. Poděkování patří i městskému
úřadu, že díky grantu nám vytváří podmínky pro činnost
našeho klubu.
Marie Vitásková

SPOLEK VALŠTEJN
Spolek Valštejn, započal v roce 2017 svou čtvrtou sezónu.
Hned v jejím úvodu, 15. ledna 2017, jsme u nás v údolích v mrazivém počasí přivítali velmi vzácnou návštěvu – manžele Jacka
a Gwen Kassel z Kanady v doprovodu genealoga Martina Pytra.
Jack Kassel se zabývá genealogií svého rodu, a jelikož je přímým
potomkem valštejnských rodin Theinert, Weber a Gross, doputovaly jeho kroky až k nám. Jeden z jeho předků, praděd Karel
Gross, odešel na počátku 20. století z Valštejna do Kanady. Prošli
jsme si proto společně východní údolí a našli místa, kde stávala
původní stavení zmíněných rodin. Pro pana Kassela bylo silným
emotivním zážitkem stanout v místech, kde se kdysi v minulosti
procházel jeho praděd Karel.
První společnou spolkovou akcí letošního roku byl v půli dubna Velikonoční okruh Valštejnem. Konal se v rekordním počtu 41

účastníků a 6 psů, a tak jsme mohli mezi námi mimo jiné přivítat
pana místostarostu města Město Albrechtice Martina Špalka, delegaci z Holčovic, zahraniční delegaci ze Slovenska nebo umělecké kováře ze společnosti Fajnakovarna.cz. Počasí bylo příznivé,
i když vskutku aprílové – slunečné, větrné, deštivé i sněhové.
Zároveň jsme cestou doplnili Valštejnský okruh osmi směrovkami, aby se na něm návštěvníkům snadněji orientovalo. A když
je už řeč o okruhu, chystáme letos další informační panel věnovaný Vlastimilu Beranovi, poustevníku ztracenovodskému.
Když v polovině dubna zasáhla velkou část ČR včetně Jesenicka sněhová kalamita, říkali jsme si, že do valštejnského Upalování
čarodějnic a stavění májky to určitě bezpečně roztaje. Jak šel postupně čas a sněhu neubývalo, zmocňovala se nás lehká nervozita.
Pokračování na další straně.
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Pokračování z předchozí strany.
A když v podvečer čarodějnického dne leželo na Valštejně 15 cm
sněhu, další padal společně s deštěm a teplota byla lehce nad bodem mrazu, nevypadalo to příliš optimisticky.
A možná právě proto, že jsme ani na chvíli nezaváhali a připravovali vše tak, jako by se nechumelilo, dostali jsme v sobotu 29.
dubna úžasný dárek. Nebe bez mráčků, teplota rychle stoupala
vzhůru a slunce po šedivých dnech nutilo přivírat naše oči. Sníh
mizel rychlostí blesku a ty, kteří se stejně jako my nevzdali, čekal
krásný jarně-letní den se spoustou zábavy.
I přes do poslední chvíle nevlídné počasí se nakonec dětského
programu zúčastnilo více jak 40 spokojených dětí. V této souvislosti bychom rádi poděkovali našim donorům a sponzorům, kteří
nám letos umožnili zase o trochu více rozšířit program a všeobecné možnosti naší akce – městu Město Albrechtice za finanční dotaci a technické zázemí, obci Holčovice za zapůjčení technického
vybavení, společnosti Kofola, a.s., za poskytnutí nápojů pro děti,
Kateřině Bugrisové, Andreji Solawovi a Josefu Židkovi za peněžní dary, firmě Kamil Lovás za srovnání pozemku kolem májky,
manželům Márii a Janu Šiškovým za poskytnutí pozemku pro
vystoupení Agentury LENA+ a zajištění elektrické energie, Ondřeji Čížkovi za poskytnutí dřeva pro pálení čarodějnice a večerní
oheň, Věře Vahalikové za omalovánky a vystřihovánky, společnosti BOSCH za kancelářské potřeby a dárky pro děti a také všem
ostatním, kteří nás podpořili v průběhu samotné akce.
Ale ten úplně největší dík patří těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci. Bylo to skutečně velmi

náročné, mnohdy až beznadějné. Díky všem, kteří v neustálém
mokru přenášeli technické vybavení, hrabali sníh, ačkoliv věděli, že ráno tam bude ležet zase a všem, kteří nám během příprav
poskytli potřebné zázemí, teplo domova a komfort. Díky, že jste
to nevzdali!
O měsíc později, 27. května, se konal valštejnský dětský den
(rozšířený letos o maškarní rej pro děti i dospělé) a kácení májky.
Nakonec se sešlo více než 20 skvělých převleků tematicky zaměřených na „zvířátka“. Vybrat ty nejlepší masky bylo skutečně velmi těžké, a tak je zapotřebí vzdát hold všem, kteří se akce aktivně
zúčastnili a přispěli ke skvělé zábavě a dalšímu oživení našich
údolí. Poděkování rovněž patří našim malým dámám za akrobatické a zábavní vystoupení.
V polovině června jsme na Valštejně přivítali početnou skupinu německých turistů Wanderwoche vedenou panem Peterem
Freitagem. Jednalo se převážně o potomky původních obyvatel
z bývalého krnovského okresu (Jägerndorf). Vedoucí organizátor
Peter Freitag je pak dokonce přímým potomkem rodiny Freitagů
ze Ztracené Vody, která zdejší osadu v 17. století spoluzakládala. Mezi dalšími vzácnými hosty byli kupříkladu pánové Curt
Schmidt a Meinhard Schütterle nebo paní Květoslava Kukelková
z Krnova, kteří Valštejn v posledních letech navštívili opakovaně. Společně jsme dopoledne vystoupali ke kamenné rozhledně
na Biskupské kupě a odpoledne si prošli celou trasu Valštejnského
okruhu. Zpočátku mlhavé, nakonec však slunečné a teplé počasí
prozářilo velmi příjemný den.
A co nás letos ještě čeká? 9. září se koná tradiční Poutní pochod
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SPOLEK VALŠTEJN

ke kostelu Panny Marie Pomocné nad Zlatými Horami, v nejbližších dnech po něm by se mělo uskutečnit setkání s potomky bývalých obyvatel zdejšího kraje na Valštejně v rámci Česko-německých dnů, které ve spolupráci s městem Krnov pořádá sdružení
krnovských rodáků Heimatkreis Jägerndorf (Domovský okres
Krnov). Na konci října proběhne Drakiáda, broučkiáda a kotlíková vaječina a konec roku uzavřeme jako vždy Zdobením vánočního krmelce na Štědrý den a ohňostrojem. Rovněž by v letošním
roce mělo dojít k opravě jediné zachované místní sakrální stavby
– kapličky na Malém Valštejně.
Na internetových stránkách spolku (www.valstejn.cz) pokračuje pravidelná rubrika Valštejnská toulání, letos vyšlo již 7
článků, například o bývalém kostele sv. Františka Xaverského

nebo o vraždě dívky roku 1911. Shromáždili jsme také podklady a informace k 20. výročí katastrofálních povodní se zaměřením na Valštejn a Ztracenou Vodu, pokračujeme ve vzájemné
spolupráci se zámkem Linhartovy. Všechny informace o spolku
i o uskutečněných a plánovaných akcích najdete na výše uvedených internetových stránkách a na spolkové nástěnce na Valštejně.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám pomáhají v naší
činnosti. Stále velmi rádi poznáme kohokoliv, kdo ví něco z historie Valštejna a Ztracené Vody a měl by zájem si s námi o tom
popovídat. V takovém případě, prosím, pište na e-mail valstejn@
centrum.cz. nebo nás osobně navštivte.
Za Spolek Valštejn Robert Kořínek, předseda

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Mistrovství ČR v šachu
TJ Tatran Město Albrechtice spolu s mládežnickým ŠO Lokomotivy Krnov, uspořádal
ve dnech 16. - 18. června Mistrovství České
republiky družstev mladších žáků v šachu.
Slavnostní zahájení proběhlo v pátek
ve 20,00 hod v Městském divadle. Státní hymna v podání dětského souboru Brumendo ze
ZŠJN, nastavil vysokou laťku celému turnaji.
Tento prestižní dětský šachový turnaj byl
přítomnými družstvy a Českým šachovým
svazem hodnocen jako jeden z nejlepších

za posledních 10 let. Jsem hrdý na to, že jsme
dokázali jako malá tělovýchovná jednota,
zorganizovat akci celorepublikového významu. Turnaje se zúčastnilo 28 šestičlenných
družstev a náhradníci. Včetně doprovodu to
pro nás znamenalo zajistit ubytování a stravování pro cca 300 osob. Více se můžete dovědět na: www.sachykrnov.cz , www.facebok.
cz/sachykrnov
Ing. Karel Handlíř,
ředitel turnaje
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ HARMONIE
Oslavy 15. výročí zahájení provozu

V pátek 30. června, kdy se školáci rozeběhli na prázdniny
a mnozí s nejbližšími oslavovali vysvědčení, byl také u nás v Harmonii v tento den důvod ke slávě. Před patnácti lety totiž započala
v organizaci éra chráněných bydlení, a to vznikem prvního domu
v ulici Petra Bezruče, rekonstrukcí bývalé lékárny. Patnáct let je
doba pro někoho dlouhá, pro jiného krátká. Jinak plyne v rodině
a jinak v zařízení, jež se stalo domovem pro osoby s mentálním
a vícenásobným postižením. Ale jedno máme všichni společné,
umíme se bavit, umíme se radovat. A jelikož v průběhu těch
patnácti let nezůstalo pouze u jednoho domu, ale vznikly další,
a to nejenom v Městě Albrechticích, ale i v Krnově a Osoblaze,
rozhodli jsme se oslavu uskutečnit u benjamínka v organizaci,
na jeho velké zahradě. Po úvodním slovu paní ředitelky Harmonie, Mgr. Miroslavy Fofové, jež zhodnotila dobu existence
chráněných bydlení u nás, vypukla ta správná zábava. A co by to
bylo za zábavu bez dobrého jídla a pití. Každý dům chráněného
bydlení a také sociálně terapeutická dílna i údržba, si připravili delikatesní občerstvení. Všichni, kdo se zúčastnili oslavy, si
mohli pochutnat na velkém množství sladkého i slaného, a to
dle své chuti a apetitu. Cukrová vata, pizza, langoše, ukrajinský
boršč i mexický guláš, ovoce, saláty, klobásky na grilu, a pak
koláče, zákusky, štrůdly…no prostě paráda. Kdo měl odvahu
a chuť, mohl se projet na koni, kdo byl chrabrý, mohl zhlédnout
vystoupení mladých karatistů, kdo chtěl zavzpomínat, nenechal
si ujít videoprojekci z minulosti, kdo chtěl být na chvilku hrdinou, vyprávěl si s hasiči z Jindřichova, obhlížel jejich techniku
a pak plaval v jimi vytvořené pěně. Někteří se stali zpěváky či

tanečníky, k čemuž jim napomáhal skvělý DJ. Současně také
probíhal turnaj v přehazované, do kterého jednotlivá chráněná
bydlení postavila týmy z řad obyvatel i pracovníků. Ačkoliv vítěz vyhlášen byl, stali se vítězi vlastně všichni, neboť se sluncem
v duši si užili úžasný den.
Petr Lindenthal

ZE VZPOMÍNEK
V tomto čísle uvedu část seznamu firem a jejich správců z r.
1946. Jména vám mnoho neřeknou, ale tito lidé si opravdu zaslouží, abychom si je připomněli. Až na výjimky (a ty jsou v každé
době) to nebyli žádní zlatokopové, jak se někdy uvádí. Většinou
to byli poctiví a pracovití lidé, kteří obnovovali život v tomto vylidněném, ale krásném kraji. A dařilo se. Kdyby nedošlo k politickým a společenským změnám, většina by tady jistě zakořenila.
Je tu ale to „kdyby“. I tak zanechali stopy v dějinách našeho města, aby ti další v nich mohli pokračovat. Tolik úvodem a začnu

pohostinstvím. Kromě hotelu Národní dům byl nejznámější zájezdní hostinec U Štorků, který nabízel cizinecké pokoje, stáje,
garáže a teplá jídla po celý den. Stál na ulici Osvobození tam, kde
je dnes autobusové nádraží. Správu později převzal pan Válečko.
Před válkou to byl Německý dům, po únoru 1948 Dělnický dům,
tzv. Dělňák. Kromě restaurace byl v něm i sál pro tanec a různá
varietní vystoupení. V 60. letech jsme tam nacvičovali na spartakiádu. O restauraci U bílého beránka ve správě p. V. Grygara jsem
již psala. Na ulici B. Němcové stál jednopatrový dům s prostor-
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ZE VZPOMÍNEK
nou restaurační místností a nevelkou kuchyní. To bylo království
paní Anežky Krumlové, výborné kuchařky. Hostinec se nazýval
U bílé růže a měl mnoho stálých strávníků. Z druhé strany měl
řeznictví pan Josef Kruml. Oba manželé byli velmi oblíbeni a pro
děti zákazníků nešetřili kolečky salámu. A to byl lístkový systém.
Po znárodnění restauraci uzavřeli, ale řeznictví fungovalo velmi
dlouho. Dům vzal za své při povodni v r. 1997. Na jeho místě dnes
stojí nový rod. dům. Na Nádražní ulici v č. 33 provozoval restauraci p. Fr. Laník. Velký otáčecí reklamní sloup nabízel ubytování a různé služby. Na ulici Celní č. 21 měl výrobu sodové vody,
minerálek a limonád spojenou s pohostinstvím pan Vladimír
Hikl, nár. správce fy H. Gross. Gross byl starosta města a fanatický nacista, který nadšeně vítal Hitlera a na konci války nechal
vyhodit do povětří dva důležité městské mosty. Soudem v Opavě byl po válce odsouzen a popraven. V r. 1947 převzal výrobnu
pan František Fuksa, jehož paní v květnu oslavila 90. narozeniny.
Žluté a červené limonády byly velmi dobré a měly odběratele v širokém okolí. Také tuto budovu zničila voda. Pekařství byla tři.
Na náměstí Št. Kupča, v Hašlerově ulici č. 6 pekl Oldřich Panec,
ale nejlepší chléb měl pan Cyril Měrka v Slezské ulici č. 45 (dnes
Videcký). Pan Měrka po zrušení soukromníků ještě dlouho pracoval v městské pekárně u kláštera a svými výrobky šířil Albrechticím dobré jméno a tradici. Řezníci byli čtyři. Kromě p. Hatoně
na náměstí a p. Krumla měl řeznictví i p. Karel Nuc, a to v ulici
Slezské č. 10. a také pan Eduard Sehnálek na Poštovní 13. Obě tyto
provozovny po znárodnění zanikly a pan Nuc nahradil p. Hatoně
na náměstí. Malý domek na rohu Slezské ulice patřil obuvníku
Bohumilu Braunerovi a bot k opravě jsem tam nanosila nepočítaně. V domě č. 10 byla v r. 1947 otevřena mateřská škola, která
do té doby sídlila v budově měšťanské školy. První ředitelkou byla
paní Klementina Rampachová a učitelky Jarmila Erbová a Miluše
Jančová. V našem městě byly dva mlýny. Jeden na ulici B. Němcové ve správě p. Josefa Janoška. Během let se zde vystřídalo několik
mlynářů. K nejznámějším patřil pan Gabriel. Další byl válcový
mlýn na ulici Celní č. 46, ve správě Antonína Macka, kterého brzo
nahradili manželé Pavlíčkovi, kteří zde zakotvili natrvalo. Zatímco první z mlýnů byl zbourán a nahradila ho výstavba rodinných
domů, budovy druhého mlýna dosud stojí, jsou zrekonstruovány
a slouží bydlení.
A teď vám vypíšu podle ulic jednotlivé firmy bez osobních
vzpomínek, abych toto téma mohla dokončit a příště se věnovat
jiné oblasti místní historie. V Poštovní ulici sídlil Poštovní a te-

legrafní úřad s vedoucím p. Kaštovským. V č. 11 měl čalounictví
Emerich Santarius, naproti v č. 8 Robert Klega obchod s nádobím
a smaltovaným zbožím. V ulici P. Bezruče č. 2 sídlil mistr pokryvačský p. Rudolf Vyroubal, v č. 8 zubní technik Fr. Pokluda
a dentista dr. Karel Blumayer. Toho později vystřídal dr. Kaminský. Malíř a natěrač Ludvík Piskoř bydlel v domě č. 14. Dále v č.
18 byl registrován plakátovací a pohřební ústav se správcem Št.
Kupčou. V tomto areálu později zřídili STS – strojní traktorovou
stanici. Poslední v řadě č. 20 patřilo Miroslavu Havlíčkovi a jeho
zahradnictví. Na nádraží vedl staniční úřad p. Drlík. Vraťme se
zpět na ulici Tyršovu č. 1 (dnes ZUŠ) s rozsáhlým areálem pily
a závodu na zpracování dřeva fy Herman Proksch. Byl to bohatý
a vlivný člen NSDAP. Po válce skončil stejně jako starosta Gross.
Správcovstvím fy byli pověřeni ing. Karel Šmerák a ing. Krýza. Oddělení finanční stráže sídlilo na Krnovské č. 6, kam se se
svým sklenářstvím a rámováním obrazů přestěhoval pan Grufík
a Jančíkovi. Obvodní lékař MUDr. J. Šťastný měl ordinaci v ulici Gottwaldova (dnes B. Smetany) č. 5. Už po roce ho vystřídal
MUDr. Zdeněk Říman. Hned vedle bylo rozsáhlé zahradnictví J.
Grygara. Na ulici B. Němcové mohli lidé nakupovat v obchodě
se smíšeným zbožím u paní Ireny Kolářové. Tento dům č. 1 stojí
dodnes, ale rohový vchod do krámu je zazděn. Na této ulici je
v seznamu firem uváděna pila a bednárna se správcem Bohumilem Adamcem. Číslo není uvedeno a já si nepamatuji ani místo
této firmy. V Zámecké ulici č. 5 bylo městské muzeum a v č. 1
úřadoval správce velkostatku Mečislav Valášek. A jsme na ulici
Osvobození. V čísle 3 mělo zázemí Bio Hvězda ve správě p. Josefa Kurfűrsta. Za ním stála tělocvična, v níž měla sídlo tělocvičná
jednota Sokol. Oběma objektům se budu jindy věnovat podrobněji. Hned u cesty provozoval kovářství a podkovářství p. Vladimír
Balas, za ním v č. 13 měl prodejnu nábytku a stavební truhlářství
a nábytkářství p. Rudolf Křižák. Na protější straně v č. 18 měli
v národní správě zámečnickou a mechanickou dílnu Jar. Vondrák
a Břet. Moj. V čísle 18 provozoval strojní truhlářství Břet. Štupalský, výrobu hosp. a secích strojů fy Koppitz řídil správce Jos.
Welsgärber. Na č. 14 byly dvě provozovny: Holičství a kadeřnictví
p. Boh. Jurka a modistství – výroba klobouků. Jméno modistky
není uváděno, ale já si na ni dobře pamatuji. V domě č. 24 měl
stolařství pan Fr. Milián a na konci ulice měla svůj malý salonek švadlena pí Šimečková. Ulice Osvobození končí křižovatkou.
O ulici Hašlerova, Odboje a dalších v jiných částech města zase
příště.
Anna Tuhá
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BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v měsíci červenci 2017
Karel Vašina, Ing. Ivan Kubik, Jiřina Slonková, Zdeňka Formánková, Lenka Návratová, Karel Mura, Milan Kuřec, Ludmila Grečnárová, Blanka Oravová, Paris Michailidis, Ludmila Juhasová, Peter Janočko, Marie Savická, Pavel Křištof, Jindřiška
Sedláčková, Radovan Václavík, Ildigo Barkociová, Růžena Parchavá, Irena Franková, Drahomíra Tichavská, Bohuslav Fiala,
Jana Cilečková, Ivana Kissová, Renáta Czödörová, Vladimír
Hlaváček, Ludmila Homolová, Eva Chromcová

Jubilantům v měsíci srpnu 2017
Anna Topitzerová, Antonín Mrkva, Alena Videcká, Kristián
Jurčík, Miroslav Lyčka, Alena Varechová, Anna Akritidu, Ludmila Rakošanová, Elpida Lapuníková, Božena Sobotová, Lubomír Klega, Zdeněk Kopřiva, Karel Tichavský, Helena Šustková,
Jana Fojtová, Dagmar Škrabalová, Petr Janiš, Josef Placek, Marcela Strnadová, Bc. Danuše Dědicová, Marie Ryšánková, Zdeněk Adamík, Alena Švrčková, Magdalena Metzlová

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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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
Telefon: 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

13.00 – 16.30

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

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

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

Soukr. ortopedická amb. MUDr. Jiří Sztefek, tel. 554 690 518
Pá
8.00 – 15.00

 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)

 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

 Úřední hodiny správce hřbitova:
Úterý
9.00 – 11.00
Čtvrtek
15.00 – 16.00
Telefon: 777 788 476

 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

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. 9. 2017.
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