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Vážení spoluobčané,
se začátkem turistické sezóny se nám v našem městě začínají naplno rozbíhat stavební práce a také dlouhodobě
připravované a naplánované investiční akce. Letošní rok
bude pro většinu obyvatel vilové čtvrti z důvodu dostavby
kanalizačního systému a kvůli výměně vodovodního řadu
nepříjemný, jak z hlediska častých uzávěr místních komunikací, pohybu stavební techniky, tak také zvýšené prašnosti.
Tato složitá a komplikovaná stavba zasáhne většinu obyvatel
našeho města, a to hlavně z důvodů častých odstávek pitné
vody. Vodovodní řad v této části města je ve špatném stavu,
jsou zde časté poruchy a vede tudy po ulici Sokola Tůmy
hlavní přivaděč pitné vody do celého města.
Žádáme vás proto o strpení a shovívavost při realizaci
díla. Stavba nebude pro nikoho jednoduchá, ale
čekali jsme na vyhlášení dotační výzvy
několik let s využitím jedné z posledních příležitostí na čerpání prostředků z Evropských
fondů v oblasti životního prostředí. Občané,
kterých se stavba dotkne přímo, budou
včas
informováni
zástupci
dodavatelské firmy Gasco
spol. s.r.o., se sídlem
v Pardubicích.
Během měsíce června nastane také stavební ruch v okolí rozhledny
Hraniční vrch, kde budeme
realizovat akci nazvanou „Zvelebení okolí rozhledny Hraniční
vrch“, podpořenou 100% dotací z Programu rozvoje venkova částkou 449.226,- Kč.
V rámci projektu dojde k instalaci mobiliáře a herních prvků v této turisticky atraktivní lokalitě. Návštěvníci tak budou moci formou aktivního odpočinku využít příjemné
prostředí. K dispozici zde bude např. workoutová fitness
sestava kombinující několik prvků, včetně laviček. Děti se
budou těšit na interaktivní zábavu ve formě lanového centra, houpaček a dalších herních prvků.
V prvním čísle letošního Zpravodaje jsem se zmínil, že
bych byl rád, kdybychom investovali do našich přidružených obcí, které jsou nedílnou součástí našeho města.Dnes
již máme první výsledky. Zastupitelstvo schválilo přípravu
projektu „Protipovodňová opatření města Město Albrechtice“ jehož cílem je vydání digitálního povodňového plánu

a bezdrátového vysílacího zařízení tzv. bezdrátový rozhlas.
Toto zařízení bude umožňovat odvysílat buď verbální informaci, nebo informace z libovolného zvukového záznamu
a také přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Současně se dokončuje projektová dokumentace včetně žádosti
o dotaci a k samotné realizaci by mohlo dojít během příštího
roku.
Tento záměr je zatím v zárodku,ale už máme jeden úspěšný projekt.
V dubnu 2017 byl doporučen ke schválení projekt mikroregionu Krnovsko „Separace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko“
v rámci 40. výzvy Operačního programu Životní prostředí.
Projektem dojde ke zvýšení úspory směsného komunálního odpadu a využívání
biologicky rozložitelného komunálního odpadu jako cenné
suroviny. Do projektu je
zapojeno celkem 11
členských obcí mikroregionu Krnovsko.
Město Albrechtice je jedním
ze zakládajících
členů a aktivně
se podílí na jeho
činnosti. Součástí
seskupení je 25 obcí.
V současné době zastávám funkci předsedy Mikroregionu Krnovsko.
Naše město pořídí díky projektu pro své občany celkem 400 kompostérů o objemu 1 050 litrů v celkové předpokládané hodnotě 1 560 000 Kč s DPH, finanční spoluúčast
města je pouze 15%.
Projekt plynule navazuje na naši strategii v rámci odpadového hospodářství a bude zaměřen v první řadě na majitele
nemovitostí, kteří nemohou využít svoz bioodpadů. V současnosti chystáme výběrové řízení. Předpokládám, že kompostéry by mohli občané, chataři a chalupáři dostat v měsíci
říjnu nebo listopadu.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidnou dovolenou, dětem příjemné a hlavně slunné prázdniny, abychom všichni
načerpali novou pozitivní energii do druhé poloviny roku.
Luděk Volek, starosta města

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 22. 3. 2017)
17/26/474 schválilo

17/26/483 schválilo

program 26. zasedání zastupitelstva města.
17/26/475 odvolalo

Ing. Jitku Hanusovou z funkce člena kontrolního výboru.
17/26/476 schválilo

člena Kontrolního výboru města Město Albrechtice paní
Dagmar Hanzlíkovou s platností od 1. 4. 2017.
17/26/477 schválilo

člena Kontrolního výboru města Město Albrechtice pana
Ing. Ivo Vykopala s platností od 1. 4. 2017.

spolku KST Město Albrechtice, IČ 03962113, se sídlem
Hašlerova 483/2, 793 95 Město Albrechtice, poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy celkem
ve výši 42 600 Kč.
17/26/484 rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Město Albrechtice pro rok 2017 v sociální oblasti a schválilo
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli:

17/26/478 schválilo

170 000 Kč

Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení

105 000 Kč

Slezská diakonie, sociální asistence

spolku TJ Město Albrechtice, IČ 48771422, se sídlem
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, celkem
ve výši 157 000 Kč, z toho:
TJ Město Albrechtice - tenisový oddíl

Help-in, o.p.s. - pečovatelská služba

26 000 Kč

67 000 Kč

17/26/485 schválilo

změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017
- rozpočtové opatření č. 3/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů
o 2 190 496 Kč a výdajů zvýšení o 2 406 174 Kč a zvýšení
financování o 215 678 Kč.

TJ Město Albrechtice - oddíl karate

52 000 Kč

TJ Město Albrechtice - cvičení rodičů s dětmi

12 000 Kč

TJ Město Albrechtice - florbalový oddíl

17 000 Kč

17/26/486 schválilo

TJ Město Albrechtice - turistický oddíl

50 000 Kč

stanovení měsíční odměny novému členu zastupitelstva
města, p. Janu Bartošovi, ve výši 600 Kč s platností od 22.
3. 2017.

17/26/479 schválilo

spolku Golfový Club Město Albrechtice, IČ 22752251, se
sídlem Zámecká 121/8, 793 95 Město Albrechtice, poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
celkem ve výši 60 000 Kč.

17/26/487 schválilo

stanovení měsíční odměny nově jmenovaným členům
kontrolního výboru p. Dagmar Hanzlíkové a p. Ivo Vykopalovi ve výši 400 Kč s platností od 1. 4. 2017.

17/26/480 schválilo

17/26/488 neschválilo

spolku TJ Tatran Město Albrechtice, IČ 47656336, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy celkem
ve výši 145 000 Kč.

záměr prodeje pozemku p.č. 903/1 části ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra dle GP, k.ú. Město Albrechtice.
17/26/489 schválilo

17/26/481 schválilo

záměr prodeje pozemku p.č. 1189 o výměře 887 m2, TTP,
k.ú. Město Albrechtice jako stavební parcela.

spolku FK Město Albrechtice, IČ 47656549, se sídlem Osoblažská 1, 793 95 Město Albrechtice, poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy celkem ve výši 320 548 Kč.
17/26/482 schválilo

spolku Sbor dobrovolných hasičů Město Albrechtice, IČ
65471199, se sídlem Jiráskova 4903/4, 793 95 Město Albrechtice, poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Město Albrechtice pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy celkem ve výši 31 000 Kč.

17/26/490 neschválilo

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.
17/26/491 neschválilo

záměr odkoupení pozemku p.č. 256/2 zahrada o výměře
2 519 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 22. 3. 2017)
17/26/492 schválilo

17/26/493 schválilo

prodej pozemku p.č. 334/3, ostatní plocha, jiná plocha,
výměra 39 m2, k.ú. Město Albrechtice, odděleného geometrickým plánem 1142-5079/2016 z pozemku p.č. 334/1, k.ú.
Město Albrechtice, panu Ing. Petru Sosíkovi za celkovou
cenu 5.690,00 Kč, včetně vynaložených nákladů.

zahájení přípravy k podání žádosti o dotaci z OPŽP
na zapojení se města do výzvy č. 63 na podporu projektů
zaměřených na snižování rizika povodní, Prioritní osa 1.
Martin Špalek, místostarosta

ČESKOPOLSKÉ SETKÁNÍ
V sobotu 22. 4. 2017 proběhlo první letošní setkání zastupitelů a občanů města Město Albrechtice s občany polského
partnerského města Komprachtice. Tak jako v minulých
letech jsme připravili pro partnery výlet za poznáním naší
země. Tentokrát navštívili štolu v rudných dolech ve Zlatých
Horách, kde nás odborně provedl zastupitel našeho města
pan Ing. Vladimír Vranka. Za to mu patří veliké poděkování. Dozvěděli jsme se o historii těžby zlata a rud, kolik zlata
bylo za celou dobu vytěženo a jak těžká to byla práce v celoročně nízkých teplotách uvnitř štoly. Poté jsme jeli na poutní místo Panny Marie Pomocné nad Zlatými Horami. Cesta nesjízdná pro autobus nám nedovolila vyjet až nahoru,
a proto musel řidič autobusu couvat cca 300 m zpět na hlavní silnici. Další zastávkou bylo Africké muzeum na farmě
Bellama na Jelení, kde byl pro nás připraven výborný guláš

a následovala prohlídka muzea a také výstup na rozhlednu
Na skalce. Při prohlídce muzea nás obklopila horká atmosféra Afriky, přestože ráno venku pršelo a sněžilo. Poděkování patří panu Jiřímu Čížkovi a jeho spolupracovníkům
za veškerou pozornost, kterou nám věnovali. V 16:30 hodin
byl návrat a společné setkání v tělocvičně ZŠ na Hašlerově
ulici v Městě Albrechticích. K poslechu a tanci hráli domácí
Pupíci Zdeňka Břicháčka a o občerstvení se postaral nejen
MÚ, ale také naši občané, kteří připravili domácí dobroty
a podělili se o ně s přáteli z Komprachtic. O vzornou obsluhu se starali paní Zdeňka Kodešová a pan Jan Borský.
Tančilo se a zpívalo a dobrá nálada byla po celý večer.
Poděkování patří všem lidem, kteří se podíleli na přípravě akce, organizování a následném úklidu.
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Martin Špalek, místostarosta

ZASTUPITELÉ V LESE
Na čtvrtek 23. března 2017 v 15:30 hodin pozval odborný
lesní hospodář (OLH) Města Albrechtic Ing. Jaroslav Herman všechny zastupitele města na prohlídku a kontrolu lesa,
který je v majetku města Město Albrechtice. Prohlídka proběhla v lese na Láči. OLH chtěl všem zastupitelům vysvětlit
situaci v lesích a ukázat proč jezdí denně tolik nákladních
aut se dřevem. Této schůzky se z 21 zastupitelů účastnilo
jen pět. Paní Michálková, pp. Košulič, Bartoš, Volek, Špalek. Omluveni byli tři zastupitelé a ostatní neprojevili zájem
o stav lesa a problémů kolem něho. Dále se zúčastnil pan

Hlaváček, který vše zdokumentoval. Při takřka dvouhodinové procházce po lese jsme se dozvěděli zajímavé informace, ať už to byl kůrovec, václavka nebo těžba a odvoz dřeva.
Ing. Herman odpovídal na různé otázky a také vysvětlil, jak
probíhá kontrola nakládky dřeva na vozidla. Dále jak se pozná, které je dřevo města a které Lesů ČR apod.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Jaroslavu Hermanovi za pozvání do městského lesa a veškeré informace, které nám dal.
Martin Špalek, místostarosta

Reakce zastupitelky k článku Zastupitelé v lese
V reakci na povzdechnutí pana místostarosty Špalka
v článku „Zastupitelé v lese“ chci za normálně pracující
zastupitele podotknout, že v navrženou hodinu schůzky (15:30 hod) jsme ještě v pracovním procesu. Pokud
by byl termín schůzky zvolen tak, aby vyhovoval většině zastupitelů, byla by účast na takovéto schůzce zcela

jistě reprezentativnější. Až schůzku svoláte na sobotní
dopoledne (kdy máme všichni volno), teprve pak bych
podle účasti hodnotila, jaký je mezi zastupiteli zájem
o technický stav lesa a problémů kolem něho.
Jaroslava Veselá

ANKETA ZASTUPITELŮ
Které kulturně-sportovní akce ve městě během roku navštěvujete?
Musím uvést, že nad otázkou, které
kulturní akce v našem městě navštěvuji, jsem nemusel dlouho přemýšlet.
To proto, že v našem městě se celkem
nic neděje. Srovnávám kulturní dění
s okolními obcemi, které naše město zcela zastiňují. Představitelé našeho města přehrávají celé kulturní dění
města na Linhartovský zámek. Zde byl
na různých výstavách snad každý Albrechtičak a také jsem byl na několika
výstavách a představeních na zámku
v Linhartovech i já. Když zamířím přímo do našeho města, tak zde se pravidelně účastním vánočního jarmarku
na náměstí. Tím končí kultura města
Město Albrechtice. Do tohoto seznamu
nepočítám výlety do polských Komprachtic, jelikož se neztotožňuji s programem těchto „družeb“. Co se týká
sportovního vyžití zajišťovaného přímo
městským úřadem, tak nalézám pouze jedinou sportovní akci pořádanou

městem, a to akci „Město běží na věž“.
Sám jsem se nikdy této akce neúčastnil,
ale jako předseda tělovýchovné jednoty
vím, jak je organizačně náročná obdobná akce. Organizování sportovních akcí
je pro TJ Město Albrechtice mnohem
složitější, jelikož my, členové TJ Město
Albrechtice, na rozdíl od akcí pořádaných městem pořádáme všechny akce
bez nároků na odměnu či jiný honorář.
Dále navštěvuji kulturní a sportovní akce pořádané oddíly naší tělovýchovné jednoty, jako např. společenský
Sportovně myslivecký ples, volejbalovou Rybičku, hokejový turnaj Winter
Classic na Celňáku, tenisový KK Cup
nebo Lady Cup, vycházky turistického oddílu, zápasnické turnaje oddílu
tradičního karate, florbalové turnaje
a další. Některé akce navštěvuji jako
aktivní sportovec, některé jako divák
nebo host. Oddíly TJ pořádají různé
závody a turnaje, ale z časových důvo-

Společně s rodinou navštěvuji především akce, které
zaujmou také naše děti a při kterých se společně bavíme.
S oblibou navštěvujeme dětský den, rozsvícení vánočního
stromu nebo vánoční koncert. Osobně však mám nejvíce
ráda novoroční výšlap na chatu Anna, při kterém mě velmi těší každé srdečné přání do nového roku nebo i pouhý
pozdrav s ostatními účastníky. Dává mi to jistotu, že tady

dů se na všech nemohu účastnit.
O další kulturní a sportovní dění,
které navštěvuji se starají spolky nebo
organizace jako např. školní ples pořádaný ZŠ Město Albrechtice nebo
ples SŠZaS Město Albrechtice nebo
akce Dny obce pořádané fotbalovým oddílem FK Město Albrechtice.
Na této akci se v minulosti pořádaly
i taneční zábavy, které představitelé
města také zrušili. Tedy z mého pohledu nevyslyšeného opozičního zastupitele města naše město kulturně
umírá a co se týká sportovního dění,
to bude zanedlouho následovat kulturu, jelikož vedení města rázně okleštilo finanční podporování sportu.
Není mi lhostejné společenské, kulturní a sportovní dění v našem městě,
a proto píši tento článek s vidinou lepších zítřků.
Libor Švec,
Sdružení nezávislých kandidátů

pospolu rádi žijeme. Naopak vánoční ohňostroj považuji
za přežitek a každoroční vynakládané prostředky na tuto
akci bych navrhovala přesunout na zatraktivnění dětského dne, na který bychom měli pro děti pozvat nějakého
skutečně oblíbeného zpěváka a zároveň zorganizovat
kvalitní večerní zábavu pro mládež.
Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D., KDU-ČSL
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NEJEN PRO DIVÁKY KABELOVÉ TELEVIZE
Už je to tady, už je to tady
aneb další revoluce nám začíná!
Konečně 20. dubna 2017
bylo zahájeno vysílání DVB-T2
HEVC i z vysílače v Ostravě.
Špatná zpráva je, že technická
norma zvaná „D-Book“ byla
v naší republice vydána Českým
telekomunikačním úřadem až
v srpnu 2016. Mnozí výrobci
televizorů totiž uváděli v loňském roce na český trh televizory, které neumí tento kódový systém HEVC vůbec
zpracovat. Na tento nešvar jsme naše občany zde ve Zpravodaji vícekrát upozorňovali, aby si při nákupu nových
televizorů dali pozor na ošizené televizory. Televizory
modelového roku 2017 už tuto normu povinně zvládají.
V souvislosti s vysíláním v této nové normě se otvírají pro
vysílatele možnosti, jak zpoplatnit také pozemní vysílání.
Na Slovensku už s tímto obchodním modelem začínají.
Každý nový televizor je totiž vybaven otvorem pro vložení kódovacího modulu se zaplacenou kódovou kartou.
Blíží se doba, kdy se na klasickou pozemní anténu chytne
bezplatně velmi málo programů. Ve stávající staré normě
DVB-T by se mělo vysílat do roku 2021.
Před měsícem došlo k faktickému rozdělení Českoslo-

venska i po stránce televizního vysílání. Desítky let se
tolerovalo šíření za hranicemi. V ČR je zhruba 400 000
lidí původem ze Slovenska a naopak na Slovensku zůstalo po rozdělení federace mnoho lidí z ČR. Mnoho let se
nad tímto stavem zavíraly oči a nikomu to nevadilo. Časy
se však mění! Nadnárodní společnost CME, která vlastní
Novu, Dajto, Joj... soudně docílila zákazu přeshraničního
příjmu svých programů. Nyní je u nás přípustné pouze
placené vysílání programů speciálně vyrobených pro náš
trh, a to v podobě programů Joj Family a Markíza International. Na oplátku také naše komerční stanice vyrábějí
programy určené speciálně pro Slovensko.
Doslova před pár dny byly vyhlášeny v prvním kole výzvy na pokrytí mnohých oblastí ČR vysokorychlostním
internetem. V našem katastru se jedná téměř o všechny
místní části, kde by se mělo během 3 let něco funkčního
vystavět. Jedná se totiž o obce a místní části obcí nebo
měst po celé ČR, kde se komerčním operátorům nevyplatí
výstavba sítě pro vysokorychlostní internet. Podmínky výzvy jsou ovšem takové, že výstavbu může realizovat velká
firma. Uvidíme, jak se tato záležitost bude řešit. Myšlenka je to totiž výborná, ale v našich končinách bývá mnoho vynikajících myšlenek přetvořeno v tragicky fungující
paskvil.
Bc. Vladislav Hlaváček

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 13. května 2017 se uskutečnila velkolepá oslava
dechové hudby, když naše Dechová hudba Město Albrechtice
oslavila 70 let od svého založení. Dovolte nám, abychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem, kteří se podíleli na této
akci. Pracovníkům sběrného dvora za přípravu parku B. Smeta-

ny, všem členům Dechové hudby Město Albrechtice za prezentaci a především organizátorům p. Petru Volnému, p. Bohumilu
Vopelkovi, p. Václavu Kuřecovi a p. Zdeňku Břicháčkovi, kteří
od začátku roku trávili spoustu času přípravami na tuto akci.
Martin Špalek, místostarosta

BLAHOPŘÁNÍ
V uplynulých dnech oslavili svá životní jubilea dlouholetí občané Města Albrechtic, bez kterých si sportovní činnost v našem městě nedovedeme představit.
Pan Josef Zikl, který je stále aktivní fotbalový nadšenec, pravidelný pořadatel turnajů, člověk který má
v archivu veškeré tabulky týkající se fotbalistů Města Albrechtic. Pan Josef Zikl oslavil krásných 85 let a ze srdce
mu přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a elánu při další
aktivní činnosti.
Pan Karel Kotrla, vynikající tenista a dlouholetý
sportovní nadšenec, spoluzakladatel tenisových kurtů
v parku B. Smetany oslavil 80 let. Panu Karlovi Kotrlovi
také ze srdce přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a hodně
es v tenisových zápasech.
Město Město Albrechtice
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OPUSTIL NÁS SKVĚLÝ PEDAGOG, KOLEGA A PŘÍTEL, PAN ZBYNĚK PÍCA
V pátek 12. května 2017 jsme doprovodili
na poslední cestě našeho spoluobčana, výborného učitele, dobrého přítele a především skvělého člověka, pana Zbyňka Pícu. Opustil nás
po dlouhé a těžké nemoci ve věku 88 let. Obětoval pro naše město 58 let svého příkladného
života, kdy za sebou každodenně zanechával
za podpory své milované rodiny nesmazatelnou
stopu poctivě odvedené práce.
Neuměl odpočívat, nedíval se za sebe, neuspokojoval se tím, čeho již dosáhl, věnoval se tomu,
co má ještě vykonat. A to od chvíle, kdy úspěšně dokončil studia, která mu otevřela cestu k jeho celoživotnímu
kantorskému poslání. Nejdříve působil na školách v hustopečském
okrese a od roku 1959 již stále v naší pohraniční oblasti. Zpočátku
jako zástupce ředitele na místní osmiletce, od roku 1965/1966 jako
její ředitel. Od roku 1970 začal vyučovat na ZŠ v Třemešné, kde
jeho profesní dráha skončila odchodem do důchodu.
Zbyněk Píca patřil k nejuznávanějším pedagogům, kteří nemalou měrou přispěli k dobrému jménu naší základní školy, se
kterou obětavě po mnoho let spolupracoval i v době zaslouženého odpočinku. Zařadil se mezi ty učitele, na něž mají příslušníci starších generací jen ty nejlepší vzpomínky, jako byli manželé
Schmidtmayerovi, Suchánkovi, Tkadlečkovi a Matouškovi, pan
učitel Vltavský, paní učitelky Milada Hrubá a Josefa Dvořáková
– co jméno, to legenda provázená vzpomínkami jejich vděčných
žáků. Pátého května vstoupil do pomyslné síně těchto nezapomenutelných učitelů i pan učitel Zbyněk Píca.
Rozloučili jsme se s ním jménem mnoha generací žáků, na jejichž výchově a vzdělávání se podílel, přenášel na ně své zkušenosti a předával jim životní moudrosti s přístupem citlivého
a zkušeného učitele. Zbyněk Píca pomáhal jako občan nezištně
i mimo školu. Všude, kde mohl být prospěšný lidem. Pracoval
na nejrůznějších postech v ROH, ČSČK, Svazarmu, v branné
a sportovní komisi při MNV nebo jako soudce z lidu. Coby mi-

lovník hudby a zpěvu působil řadu let jako člen
známého pěveckého sdružení Moravských učitelů i místního farního sboru.
Je dobré připomenout i Zbyňkovo nadšení
pro sport, jeho zálibu největší. Byl aktivním
basketbalistou, členem okresního a krajského
výboru svazu košíkové i krajským rozhodčím.
Působil jako trenér mládeže v ledním hokeji,
košíkové, odbíjené a tenisu. Po mnoho let byl
aktivní jako člen výboru místní tělovýchovné
jednoty. Nelze nevzpomenout jeho práci cvičitele při opakovaných přípravách albrechtických
mužů na spartakiádní vystoupení. Podílel se na organizaci hromadných sportovních akcí. Místního Běhu ulicemi Města Albrechtic, stejně jako celostátních soutěží zemědělské a vesnické
mládeže.
Za svoji celoživotní záslužnou činnost na poli tělovýchovy
a sportu opakovaně obdržel řadu ocenění. Z poct nejvyšších
získal společně s další sportovní a učitelskou legendou našeho
města, panem Josefem Ziklem, v roce 2002 Školní cenu Fair play
od Olympijského výboru a v roce 2009 získal Čestné uznání ÚV
ČSTV.
Nejednoho z nás dokázal svým příkladem nadchnout pro dobrou věc. Zanechal nesmazatelnou stopu jako brigádník na výstavbě tělocvičny při SOUz, lyžařského vleku s technickým zázemím
nebo při výstavbě tenisových kurtů s klubovnou. Byl spolutvůrcem výborné party mužů odboru Základní a rekreační tělesné
výchovy při TJ, kteří se s ním téměř do jednoho rovněž přišli
v pátek 12. května rozloučit.
Pan Zbyněk Píca byl skromným, vstřícným a obětavým člověkem, a pokud mu to zdraví dovolovalo, plným energie a optimismu. Po celý život rozdával víc, než sám přijímal. Byl velkým příkladem člověka, jenž neúnavně a poctivě pracoval pro naši školu,
město i veřejnost. Čest jeho památce. (Vzpomínající kolegové,
sportovci a přátelé)
Karel Knapp

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Vyhodnocení literární soutěže pro děti s názvem „Moje město – můj domov“
Soutěž proběhla ve spolupráci se Základní školou Město Albrechtice, Opavická 1.Velké poděkování patří učitelkám českého
jazyka paní Janě Pokorné, Renatě Doležalové a Nele Akritidis
Čtvrtníčkové, za vstřícný přístup k soutěži a následné vyhodnocení nejlepších prací.

Jako nejlepší jsme ocenili: Adélu Kurečkovou z 6.B
Kláru Krasovou ze 7. A
Elišku Hajnou z 8. A
Děvčatům byly předány malé dárky a vítězné práce otiskujeme.

redakce

Moje město – můj domov
Žádný z mých rodičů nepochází z Města Albrechtic. Hlavním
důvodem, proč se sem přistěhovali, bylo, že tu maminka začala
pracovat.
Když jsem se narodila já, rodiče se rozhodovali, jestli se odstěhujeme pryč, nebo si tady postavíme rodinný domek. Protože si našli v Albrechticích spoustu přátel a objevili volné místo
skoro ve středu města, kde si mohli vysněný domeček postavit,
bylo rozhodnuto. A protože k takovému domečku patří pejsek,
tak jsme si před čtyřmi lety pořídili německého ovčáka.
S pejskem jsme začali podnikat delší procházky po okolí
a objevovat jeho tajná zákoutí. Hlavně jsme si oblíbili vycházky

do přírody směrem k Hraničnímu vrchu. Když vyšlapeme kopec a sedneme si na dřevěnou lavičku, vidíme před sebou celé
Albrechtice. Občas počkáme, až se trochu setmí, a pak se před
námi rozsvítí celé městečko ve tvaru hvězdy. Je to nádherný pohled! Další naše zamilované místo je nově otevřená naučná stezka Krtečkova studánka. Podle zápisků ze sešitu u studánky se líbí
i turistům. Je jenom škoda, že kvůli kůrovcové kalamitě bylo vykáceno mnoho stromů a místní lesy teď vypadají smutně.
Přesto jsem ráda, že žiju právě v Městě Albrechticích a že je
to moje rodné město.
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Adéla Kurečková, 6. B

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Moje město
Milá Verčo, jsem moc šťastná, že tento rok konečně přijedeš o prázdninách k nám domů do Města Albrechtic. Protože
jsi tady nikdy nebyla, tak Tě trošku seznámím s naším městem. Město Albrechtice se nachází v Moravskoslezském kraji,
v okresu Bruntál a leží v podhůří Hrubého Jeseníku nedaleko
polských hranic. Naše městečko je malé, žije zde pouze 3500
obyvatel. V okolí je několik menších vesniček. Například Linhartovy, kde se nachází krásný zámek. Můžeme se tam jet
podívat. Opravdu to stojí za to. Pořádají se zde jarmarky a nejrůznější výstavy. Kolem zámku se rozprostírá nádherný park.
Když bude horko, můžeme se zajít vykoupat na místní
koupaliště. Na nedalekém Hraničním vrchu stojí rozhledna,

ze které uvidíme nádhernou krajinu. Máme tady i rybník
Celňák, kam rádi chodí rybáři.
Při různých slavnostech se většina obyvatel schází na náměstí, kterému dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie
a zajímavý je i rodný dům Františka Gela. Naši fotbalisté
mají možnost hrát i na multifunkčním hřišti. Pro děti je zde
park nebo hřiště s průlezkami.
Nedaleko města se pokusíme objevit zříceninu hradu
Burkvíz. Mám tohle město ráda. Až přijedeš, zažijeme společně spoustu zábavy. Moc se na Tebe už těším. Ahoj Klára.

Klára Krasová, 7. A

Město Albrechtice
Jako každá holka v tomto věku bych ocenila velký nákupák, fitko nebo kavárnu na každém rohu, což v Městě Albrechticích nenajdu. Ale máme tady něco lepšího, něco, co
se dá ve velkých městech jen těžko najít. Krásnou přírodu.
Celé Město Albrechtice obklopují nádherné lesy plné srnek, zajíčků a divokých prasat, která můžeme pozorovat při
západu slunce. Jako malou mě můj táta bral s sebou do lesa,
kde jsme na posedu sledovali dovádějící zvířata na polích
a dýchali letní voňavý vzduch. Vždy, když jdeme s rodiči
na procházku, poslouchám ráda historky o tom, jak si hráli

u hrobky nebo osídlili „ostrov Mompracem“ na střelnici.
Představa zimy ve mně vyvolává vzpomínku na bobování na kopci nad vodárnou. Tam mě vždy doprovázela
babička. S rodiči jsme zase z tohoto místa pozorovali novoroční ohňostroj. Na oblohu plnou barevných světýlek
nad Albrechticemi a okolím se nedá zapomenout.
Nejraději ze všeho poznávám albrechtickou přírodu
z koňského sedla. V každém ročním období mě něčím novým překvapí.

Eliška Hajná, 8. A

Eliška Hajná

Adéla Kurečková

Klára Krasová
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čarování v mateřské škole
Čáry máry, čáry máry,
čokolády na dvě káry.
Čáry máry, muří očka,
ať je z tebe černá kočka.
Konec měsíce dubna patřil ve školce čarování, kouzlům
a přípravě elixírů. Společně jsme se připravovali na čarodějnický slet. Dopoledne plné zábavy proběhlo ve 3. třídě U Sluníčka, kde p. uč. Hela a Jana připravily pro děti program
v duchu této tradice. Děti si tak užily příjemné dopoledne
plné tanců, řádění s košťátky a experimentování. Poděkování patří rodičům za přípravu nápaditých kostýmů a masek.

Bc. Dagmar Lapuníková

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co se děje ve školní dílně
Žáci naší školy dělají svým blízkým radost vlastnoručně
vyrobenými dárky. V rámci pracovní výchovy pracují jednou
za čtrnáct dní ve školní dílně, a to již od šestého ročníku. Seznamují se s různým nářadím na obrábění dřeva. Na každém
výrobku se naučí něco nového. Šesťáci si umí vybrat vhodný
materiál, orýsovat ho a trénují rovné řezání. Mnozí z nich už
také vrtali do dřeva. Sedmáci zvládnou navíc řezání tenčích
materiálů a spojování pomocí vrutů. Osmáci se učí na rustikální polici materiál tvarovat a spojovat jednotlivé díly kulatinkou.
Deváťáci si docela samostatně vyrobí stoličku. V tomto školním
roce si žáci osmých a devátých tříd osvojili novou dovednost
– tvarování lupenkovou pilou. V právě probíhajících hodinách
vyrábějí stojánky na ubrousky, které si sami navrhli.

foto Regína Hajná, text Radka Žlebčíková

V Praze bylo blaze
Naši páťáci (Jakub Herman, Ludvík Remešek a Jiří Vyslucha) společně se studenty 2. ročníku SPŠ Krnov (Jáchymem Hammerem, Danielem
Koníkem a Lukášem Dvořákem)a s kapitánem týmu Jakubem Skopalem
z firmy ELFE reprezentovali Moravskoslezský kraj v celorepublikovém finále soutěže Talenty pro firmy „T-Profi“.Cílem této soutěže je zvýšit zájem
o studium technických oborů a také rozvíjet kreativní myšlení žáků, jejich
spolupráci a komunikaci.
Finále se zúčastnilo 14 týmů ze všech krajů ČR. Úkolem bylo sestrojit
plošinu, regulátor a dopravníkový pás ze stavebnice Merkur v časovém
limitu, který neúprosně běžel.
Kluci měli plné ruce práce. Třídili šroubky, matičky a různé díly potřebné k sestavení modelů podle zadání. Přemýšleli, konstruovali, plnili
také vědomostní kvízy a asi za dvě a půl hodiny byly modely hotové.
Pak už jen všichni netrpělivě čekali na posouzení odborné poroty a vyhlášení výsledků. Náš tým obsadil krásné 6. místo. Gratulujeme.
Během pobytu bylo o soutěžící dobře postaráno v hotelu Aquapalace.
Dostatek občerstvení, přátelská atmosféra a různé aktivity pro děti nám
pobyt v Praze velmi zpříjemnily.
Odpolední čas v den před soutěží jsme si zpestřili návštěvou Národního
muzea a procházkou po Praze. Kluci byli moc spokojení.
Velké díky za zprostředkování ubytování a sponzorství patří panu Tomáši Tuhému a firmě Elfe.

Foto a text Erika Kynická
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vernisáž se vydařila
Příjemné odpoledne prožili návštěvníci vernisáže s názvem „Kdo šije naše boty?“ ve čtvrtek 27. dubna v komunitním centru školy. Všichni zájemci zhlédli výstavu fotografií
a plakátů, jež jsme obdrželi darem od nevládní organizace
NaZemi. Výstava se zaměřila na pracovní podmínky dělníků
a dělnic, kteří zpracovávají kůži a vyrábějí z ní boty. Jejich
příběhy si mohli návštěvníci pročítat vedle fotografií mezinárodně oceňovaného bangladéšského fotografa GMB Akashe.
Dozvěděli se tak, že dělníci v Bangladéši na předměstí Dháky musí čelit dlouhým nuceným přesčasům, nedostatečnému
dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. A to vše
za velmi nízké mzdy. Běžná je zde také dětská práce a tzv.
domácí práce. Druhý pohled na daný globální problém byl
očima žáků naší školy. Ti pracovali společně s vyučujícími
na jednotlivých projektech. Zapojili se žáci šesté, osmé a deváté třídy a také děti z družiny. Téma výroby bot v zemích
třetího světa propojilo výuku hned v několika předmětech.
Žáci si tedy danou problematikou prošli z pohledu ekonomického, ekologického, toxikologického, sociálního i právního.

Výsledkem bylo hned několik posterů, maleb, úvah a obrazů.
Společně s paní učitelkou Glötzerovou žáci vytvořili texty
dvou písní, které na vernisáži zazpíval školní pěvecký sbor.
Atmosféru doladily obrázky dětí z prvního stupně a skutečné boty, ty symbolizovaly luxus naší doby. Součástí výstavy byla i kavárnička a mini obchůdek s fairtrade dobrotami.
Ochutnat jste mohli např. buchtu a sušenky z fairtrade kakaa
upečené našimi žáky v kroužku vaření paní vychovatelky
Liďákové. Peníze získané prodejem budou použity do dalších
projektů a akcí týkajících se problematiky globálního vzdělávání a udržitelného rozvoje. Na závěr vernisáže vystoupila
paní lektorka Hana Svačinková z NaZemi, která dala celou
problematiku do souvislostí a v dopoledních hodinách navíc zrealizovala pro dobrovolníky z osmých a devátých tříd
workshop „Poznej svoje boty“. Jsme vděční za velkou účast
z řad žáků i veřejnosti. Děkuji organizaci NaZemi a skupině
nadšenců z řad žáků i učitelů, bez nichž by akce podobného
rozměru nešla uspořádat.
Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Práce s TOGlicem nás baví
Každý čtvrtek si žáci 4. a 5. tříd zpestřují výuku anglického jazyka s aplikací TOGlic. Software nabízí výukové aktivity pro týmovou spolupráci ve třídě
a rozvíjí komunikační dovednosti dětí. Malí angličtináři při své práci využívají školní tablety z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město
Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597 nebo vlastní mobilní telefony. Během minuty se celá skupina přihlásí do systému a výuka může začít.
V připravených úkolech si žáci procvičují nejen gramatické učivo, ale i slovní
zásobu. Sestavují věty ve správném pořadí, doplňují vynechaná písmena nebo
slova, skládají co nejvíce slov ze zadaných písmen, luští křížovky a hrají bingo.
Pomocí aplikace mohou také odesílat správné odpovědi na otázky nebo hlasovat. Na interaktivní tabuli pak sami sledují, zda odpověděli správně. Práce
s TOGlicem je zajímavá a všechny baví.
Foto a text Regína Hajná
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Ze vzpomínek

Dnes vám připomenu domy a provozovny na levé straně ulice Míru (dříve maršála
Stalina) a náměstí ČSLA (dříve E. Beneše).
V rohovém domě č. 2 na ulici Osvobození
byl před válkou komfortně vybavený hotel
Eck. Ten i přilehlá budova (Mrazík) byly výbuchem mostu natolik poškozeny, že nemohly být v r. 1946 v provozu. Po opravě
v něm od r. 1947 až do 70-tých let sídlilo
velitelství SNB, později i spořitelna. Ve vedlejším domě se dlouhou dobu prodával textil, později se tam provozovalo holičství
a kadeřnictví. Směrem k náměstí jsem už
o zbouraném domě č. 2 psala. Jen doplním,
že v zadní části přízemí byl malý soukromý
byt, který obývala sl. Zbranková, a ze dvorku byl vjezd do garáže. Tam trůnila velká
černá hranatá sanitka (jako z hororu) pana
Zbranka. Toho později vystřídal s modernějšími vozy pan Hasta. V knihovně po paní
Parmové a uč. Vrbatovi působil pan Vratislav Sedlář, jinak duchovní správce církve
pravoslavné. Nejdéle a velmi dobře vedla
pak knihovnu jeho žena paní Olga Sedlářová. To už byla knihovna na náměstí a v domě
č. 2 zřídili sběrnu prádla pro čistírnu a prádelnu v Krnově. Velký prostor ulice Míru
zabírala patrová restaurace U bílého beránka s národním správcem Vladimírem Grygarem. Po znárodnění se pan Grygar odstě-

hoval a do budovy byla přemístěna soukromá čalounictví. V přízemí v dílnách se pracovalo, v patrech bylo skladiště materiálu.
Tzv. „matracárnu“ si vybavuji ve spojení
s rodinou p. Emericha Santariuse i jeho bratra Gustava, tenkrát velmi pohledného mladíka. Oba tam pracovali jako vedoucí a mistři. Následovalo malé zahradní restaurační
posezení a za ním hotel národní dům, jehož
správcem byl Alfons Kupča. Hotel byl starý
a jeho zázemí (výčep, kuchyň, sklad, WC)
naprosto nevyhovující. Ale svůj účel plnil.
Chodila jsem tam s krásně malovaným
skleněným džbánkem v sobotu a neděli pro
čepované pivo. Tatínek měl rád světlé, maminka černé a toho jsem si občas i s pěnou
lízla. Několikrát jsme byli v hotelu na svátečním rodinném obědě a to byl velký zážitek. Okna restaurace směřovala na náměstí
a jižní prosluněnou stranu. Kolem stěn stály
ošuntělé, ale pohodlné boxy a střed místnosti zaujímal kulečník, u kterého bylo
vždy plno. Některé stálé „štamgasty“ si dokonce vybavuji, ale jmenovat je nebudu.
Všichni jsou už na věčnosti. V zadní části
hotelu se vařilo a umývalo nádobí a skladovaly potraviny. Také tam byla společenská
místnost, kde se scházeli členové různých
spolků a stran. Zvláštní vchod měl taneční
sál, kde se konaly různé zábavy, plesy a čaje
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o páté pro mladé. Sál nebyl moc velký, měl
verandový charakter, ale dnes nemáme ani
takový. V 1. patře byly skromně vybavené
hostinské pokoje, kancelář a byt správce. Ze
síně vedl vchod do místnosti, kde se zpočátku scházeli místní muzikanti. Byl mezi
nimi i můj otec. Jejich první veřejné vystoupení letos slaví 70 let. V rohové části hotelu
s vchodem z náměstí provozoval holičství
p. Josef Hykel. Asi se divíte, že ten hotel tak
dobře znám. Moje maminka občas zastupovala kuchařku a já jí chodila pomáhat.
Kolem hotelu vede ulice Vodní, dříve Fierlingerova. Po levé straně stálo několik menších, tenkrát obývaných a potom zbořených
budov. Na konci ulice si pamatuji patrový
dům, v jehož přízemí bydlel můj spolužák
Karel Sharpio s maminkou a v patře rodina
p. Adolfa Herodka. Dodnes slyším jeho
paní (rozšafnou a příjemnou ženu), jak
s německým přízvukem svolává své tři
chlapce: Bubi! Dito! Peto! a dceru Inge.
V domě č. 6. je uváděno přechodné velitelství SNB, to si ale nepamatuji. Po pravé
straně ulice dosud stojí výstavná vila,
ve které měli sídlo východomoravské elektrárny VME a jejich správce pan Vilč, dobrý
přítel naší rodiny. V přízemí byly kanceláře
a v patře nádherný velký byt pro jednu rodinu a dvě služebné. Celý interiér se mi jevil

Ze vzpomínek
jako překrásný, vybavený původním německým nábytkem. Zahrada měla nádherný parkový ráz s magnoliemi, rododendrony a jinými vzácnými keři. Uprostřed poutal pozornost letohrádek, v němž později
bydlela rodina Křístkových. V přízemí dalšího pěkného měšťanského domu provozoval v r. 1946 Obchod s kůží a koženými výrobky p. Adolf Vašenda. Asi po roce přemístil obchod na náměstí (dnes tam není
nic) a změnil sortiment. Z jeho prodejny
vznikl fotoateliér pana Michálka s rohovým
vchodem z ulice. Jeho fotografie byly velmi
kvalitní a určitě je mnozí starší občané mají
ve svých albech. V patře jsou a byly pěkné
dva byty, z nichž jeden tenkrát obýval veterinář pan Vopalecký, jehož paní prodávala
knihy v obchodě po p. Vašendovi na náměstí. V zahradě u řeky stávala další obytná
budova s pozdějšími nájemci rodinou Kevrekidisovou, ale ta už je také zbořena.
Za průchodem k řece dosud stojí starý měšťanský dům, několikrát postižen povodněmi. Dnes je pěkně opraven. Původními majiteli byla rodina Fuksíkova, která se přesídlila do NSR. Dům č. 1 na levé straně náměstí už neexistuje. V r. 1946 zde bylo Kožešnictví - prodej čepic a klobouků p. Gabriela
Tomana. Úplně mě fascinoval „tygří“ kožich z jeho výlohy. Obchod brzo vyměnil
správce a po znárodnění jsme tam chodili
nakupovat potraviny. Z vedoucích si pamatuji pana Šolce a p. Lubomíra Klegu. Měšťanský dům č. 2 je pěkně opraven a má i zajímavou historii. Sídlil zde okresní soud
s úředníkem p. Hvižděm. Na opravené
omítce tohoto domu mi v průčelním trojúhelníku chybí reliéf Božího oka, který byl
v 50-tých letech odstraněn, a ke kterému
jsme jako děti měly velkou úctu. V přízemí
bydlela rodina Holubova. Starý pán, už tenkrát dědeček, dělal zvoníka v místním kostele. V přízemí byla také velmi dlouho místní knihovna. V dalším domě bylo Sklenářství s prodejnou skla a porcelánu p. Josefa
Grufíka. On s manželkou a rodina p. Karla
Jančíka bydleli nad prodejnou. Později se
přestěhovali a byla zde zřízena prodejna zeleniny a ovoce. Z těch dlouhých front, které
jsem tam vystála, si nejvíc pamatuji vedoucího p. Měrku a paní Holišovou. Následovala velmi dobře vybavená mediciální Drogérie p. Vladimíra Koblihy, potom Trafika –
prodej tabáku a novin p. Richarda Reka.
Dále Módní dům – konfekce p. Arnošta
Hrabala, za ním Střižní a módní zboží – ga-

lanterie p. Jaroslava Štěpána. Tyto dva obchody byly později spojeny v jednu prodejnu Textil, jejíž dlouholetou a oblíbenou vedoucí byla paní Zdeňka Veselá. Za tímto
domem vedla úzká průchozí ulička na ulici
Slezskou. Před dalším a dosud používaným
průchodem stojí dům, ve kterém bylo pekařství p. Štěpána Kupči. Pekli tam moc
dobré sladké rohlíky a šátečky. Následovala
Továrna na marmelády, šťávy, ovocné konzervy a likéry fy Klamer a Hartig pod národní správou. Výrobní budovy vedly dozadu na ulici Slezskou až k řece a končily hospůdkou nevalné pověsti. Zato „Marmeládka“ měla pověst výbornou. Až do ukončení
provozu tam mj. pracoval velmi oblíbený
a pracovitý pan Kopečný. A už jsme u budovy Městského úřadu, dříve Místní národní
výbor (MNV). Prvním předsedou byl velkostatkář Valášek, po něm p. Zezula. Kanceláře byly v přízemí. V 1. patře byla spořitelna a byt jejího ředitele p. Pospíšila. Jeho
paní měla dva malé syny, byla v domácnosti
a soukromě vyučovala hře na klavír.
Na paní Boženu mám ty nejhezčí vzpomínky. Měla krásně vybavený a udržovaný byt,
vždy připraveno malé pohoštění a laskavé
slovo. Nikdy mě nepeskovala, i když jsem
nebyla řádně připravena. A tak mi hru nezprotivila, jak se to bohužel u některých
učitelů stávalo. Později byla ředitelkou Hudební školy a matrikářkou MNV. Nakonec
se rodina odstěhovala do Bruntálu. Vloni
paní ještě žila u syna v Olomouci. Za MNV
měl Obchod smíšeným zbožím pan Vilém
Kotala. I tam se po jejich odstěhování střídali vedoucí. Nejznámější asi byli manželé
Haladějovi z Holčovic. Dnes je tam Relax.
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Další budovy byly poškozeny výbuchem
a trvalo to nějaký čas, než byly zprovozněny. Poslední z nich (dnešní parkoviště) musel být zbourán. Než se tak stalo, prolezla
jsem ho přes zákaz s bratranci, kteří tu byli
na prázdninách. Našla jsem tam krásnou
mrkací panenku s porcelánovou hlavičkou
a parukou s pravými vlásky. Tělíčko měla
potažené bílou kůží a nožky i ruce kloubově
ohebné. Prostě nádhera a dnes unikát
do sbírek. Dlouho jsem se z ní neradovala.
Hlavička byla prasklá a brzo se rozbila.
A tělíčko bez hlavy? To už nebylo ono. Hned
za kostelem stál velmi pěkný dům zvenčí
i uvnitř s dvěma prodejnami. Zlatnictví
a hodinářství pana Jiřího Horžice a Elektroradio – materiál p. Oldřicha Musálka.
Oba obchody tam vydržely jen krátkou
dobu. Zlatnictví přesídlilo na náměstí (přízemí domu p. Měrky) a Elektro převzal pan
Bartošek. Mnozí z vás tam budou spíš pamatovat oblíbený „Tuzex“, partiovou prodejnu manželů Vašendových. Proč byl dům
zbourán, mi dodnes není jasné. Prý tamtudy měla vést nějaká cesta. Že by malý obchvat? (To je žert). V dalším čísle se zmíním
o obchodech a organizacích mimo náměstí.
Bylo jich požehnaně. A to ještě naše město
nebylo „Město“. Všechny obchody a dílny
měly svou specifickou atmosféru a vůni.
Trafika voněla tabákem a novinami, holičství kolínskou, kovářství železem, pekařství
chlebem atd.. A také náměstí mělo svůj půvab. Nebylo tak pěkně upravené jako dnes,
ale žilo! Od rána až do zavírací 18- té hodiny. Na chodnících lidí, jako mravenců, zato
auto tam parkovalo obyčejně jen jedno.
Anna Tuhá
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Útulné nádvoří zámku v Linhartovech a krásné počasí spolu s úvodním
pěveckým vystoupením paní Veroniky
Glötzerové, která se poprvé představila s vlastním kytarovým doprovodem
a získala nadšený potlesk od všech přítomných, vytvořily v sobotu 20. května
příjemnou atmosféru pro zahájení turistické sezóny a Kulturního léta 2017.
Tu ještě umocnila paní Miluše Kaletová, osvědčená moderátorka téměř všech
kulturních a společenských akcí pořádaných v zámeckém areálu, svým úvodním slovem, vítajícím nejen vystavující
umělce z České republiky, Velké Británie
i Polska, jímž patřila úvodní trojvernisáž, ale i ty, kteří pro právě začínající
turistickou sezónu zapůjčili nezištně své
sbírky rozmanitého obsahu a zaměření
pro potěchu malých i velkých návštěvníků z různých koutů České republiky, ale
i zahraničí.
Průvodkyně slovem neopomněla
přivítat také pana místostarostu Martina Špalka. Jemu a celému vedení úřadu
vyjádřila poděkování za stálou podporu
a spolupráci ze strany města. Místostarosta slova díků opětoval a vyjádřil obdiv nad odváděnou prací kastelánovi Ja-

roslavu Hrubému a všem, které dokázal
„zbláznit“ pro spolupráci.
V hlavních galeriích vystavují - fotograf Christian Davies z Velké Británie.
Jde o oceňovaného autora pocházejícího
z Essexu, který se zaměřuje na krajinářskou fotografii. Dále paní Lucie Holíková
ze Zlína. Jak sama uvádí, ve svých obrazech se snaží probudit svět rusalek, víl
a mýtů. Inspiraci nachází v proměnách
přírody a mytologiích. Maluje pastelkami, protože nejlépe vyjadřují její krajinu
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fantazie. Stálou součástí expozic je i naše
„Dětská galerie“, tentokrát na téma „Cesta pravěkem“. Je to práce Jardy a jeho dětí
z výtvarné dílny, kterou má na Základní
škole v Městě Albrechticích.
Pozornost návštěvníků si získají v době všude přítomných výrobků
z umělých hmot dřevěné hračky od paní
Čeledové ze Slušovic. Rozsáhlou sbírku
vláčků od pana Grňálka z Opavy symbolicky, jako malou vzpomínku na tatínka, doplňuje miniexpozice elektrických
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vláčků od Veroniky Glötzerové. Fenomén LEGO znají určitě všichni a expozice je připomínkou toho, co má řada
z nás doma, jaké neuvěřitelné věci se z ní
dají postavit.
Typově obdobnou stavebnicí, je česká
SEVA, za jejíž zapůjčení děkujeme panu
Janu Stránskému ze Semil. Dalším českým rodinným stříbrem jsou nafukovací hračky z Fatry Napajedla. Expozici
zapůjčila paní Kamila Kopáčková z Napajedel. Jako vždy je zajímavá i expozice z Poštovního muzea Praha, která již
k zámku neodmyslitelně patří. Tentokrát jde o výstavu pod názvem Známková tvorba Václava Zapadlíka. Přijel ji
v den trojvernisáže přestavit pan ředitel
Jiří Střecha, dále pak Martin Říha a Jan
Kramář.

Zámecká obrazárna je doplněna sbírkou artefaktů akademické sochařky paní
Genzerové. Zapůjčila ji její dcera paní
Šárka Váchová z Prahy. K lázeňským
kolonádám neodmyslitelně patří „pítka“.
Sbírku těchto porcelánových předmětů
vystavují manželé Kostkovi z Brna, známí již z loňské expozice polévkových mís
a omáčníků.
Polské vystavovatele zastupují Serafina Noga, Anna Maria Rogowska a Adam
Werwinsky. Zajímavá je i výstava panenek od paní Šustkové z Velkých Heraltic.
Další panenky, které se na zámek dostaly
na přání dnes již zesnulé sběratelky paní
Hany Poráňové z Města Albrechtic, nám
do opatrování předaly její dcery paní
Přibylová a paní Růžičková. Slibujeme,
že se o ně budeme vzorně starat, stejně

jako o panenku od paní Marie Bémové.
Kdo neuvidí, neuvěří, jakou sbírku
prasátek všeho druhu nashromáždili manželé Ryparovi z Vratimova. Ani
paní Marie Šlachtová ze Zlatých Hor nezůstala se svou sbírkou hrníčků pozadu.
Milovníci filmů a kina se přijdou na své
díky expozici od pana Pavla Tomeška
z krnovského kina Mír.“
Zaslouženou pozornost především
mužského pokolení si získá úžasná
a velmi rozsáhlá expozice modelů aut
od pana Petra Kocourka z Krnova. To
prostě musíte vidět na vlastní oči. Pokud
právě nemáte čas, můžete nahlédnout
nejen na zmiňovaná autíčka, ale i na další výběr části expozic prostřednictvím
našeho webu www.zameklinhartovy.cz.
Foto a text Karel Knapp

Klášter – II. část
Musím se ještě zmínit o kruté a bolestné události, která postihla Boromejky,
ale i další sestry jiných kongregací. Bohužel jsem nesehnal informace o tom, jak
probíhal tento krutý akt v Albrechticích,
není tu již pamětníků. V kronice kláštera není o tom zmínka. Proto jsem přijal
vděčně vzpomínky sestry Petriny, která si
je zapsala, a líčení zlé anabáze sester sestrou Gaudentií. Tak se vraťme o desítky
roků zpět a připomeňme si, jak tento akt
hrubého násilí probíhal. Jedná se o klášter Boromejek v Praze, ale podobně to
probíhalo v klášterech všech kongregací.
Píše se rok 1952. 24. ledna v noci(!)
obsadila policie klášter a začala prohlídka. Jedna sestra zavolala telefonem Matku představenou Bohumilu. Policisté
s ní odešli do jejího pokoje a nová prohlídka. Ráno po sedmé hodině ji naložili
do auta. „Bránily jsme ji, ale neubránily.“
Dále cituji: „Policie bylo plno, stáli
mezi námi a Matkou. Začaly jsme volat,
že ji nevidíme. Vyhověli nám natolik,
že všichni dřepli, abychom na ni viděly.
Dostali to rozkazem. (Jeden se neubrání,
aby se nezasmál). Později odvezli další
představené a nakonec večer 14. srpna
jsme se dozvěděly, kam která sestra půjde. Druhý den po 6. hod. jsme dlouho
čekaly na autobus. S sebou jsme si mohly vzít jen osobní věci, matrace a peřiny.
Pro jistotu jsme si vzaly kbelík, příbor
a plechový hrnek.
První zastávka byla v Rožďalovicích,
kde vystoupily některé sestry. A jelo se

dál. Šoféři bloudili, snad proto, abychom do Trutnova nepřijeli za světla.
Před Trutnovem nás nechali vystoupit na palouk, oznámili nám, kam nás
vezou a chtěli, abychom se rozdělily
na dvě skupiny. Ty, co jsou pevného zdraví, budou bydlet v Trutnově
a do práce dojíždět, churavější budou
bydlet v Libči, kde je v místě továrna.
Poctivě se to sepsalo, jenže nás ubytovali zrovna obráceně. Nemocné dali
do Trutnova, kde jsme musely vstávat
ráno ve 3 hodiny a dojíždět. V Praze
nám řekli, ať si nic nebereme, že přijdeme do zařízeného. V pokojích však
byly jen postele s drátěnkami a jeden
stůl. Horší začátky měly sestry v Libči.
Bylo jich 24 a k bydlení dostaly rozbitou
hospodu, kde se okna ani dveře nedaly zavřít. A hned první noc pršelo, a to
až dovnitř. Nádobí tam nebylo žádné,
a tak si polévku vařily v umyvadle nebo
v kbelíku. Sestry z Libče žádaly, aby
směly zajet do mateřince pro nezbytný
nábytek a nádobí. Bylo jim to umožněno a přivezly továrním autem to nejpotřebnější.“ Tolik s. Petrina.
Po zaučení pracovaly sestry v továrně na zpracování koudele, z níž se dělaly režné nitě. Pracovaly i v zasvěcené
svátky, ale později řekly vedoucímu továrny, že o svátcích pracovat nebudou.
Neúčast v práci chtěly odpracovat jindy.
Nebylo jim vyhověno. Za neúčast v práci o svátcích jim vzali prémie a potravinové lístky na celý měsíc a strhli dva
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dny dovolené. Kromě toho je ještě přestěhovali z Trutnova na Červený kopec
do opuštěné restaurace o samotě. Za půl
roku stěhovali sestry zase do Maršova. Tam bylo bydlení již slušnější, ale
nastal další problém: sestry odmítly jít
k volbám s odůvodněním, že nemají
svobodu. Také sestrám vyhrožovali, že
je odvezou na Sibiř, nebo dvě zatkli pro
podezření, že v seníku fary, kde uklízely,
nocoval někdo, kdo chtěl utéct za hranice. Dokonce sestry slyšely, že v obci
Malá Štáhle odvezli policajti do chaty
v lese několik sester, násilím je převlékli do civilních šatů, posadili je do vlaku
s jízdenkou do jejich rodné obce. Podobných příhod zažily sestry mnohem víc,
ale také se dovedly radovat. Zpívaly rády
a často, chodily na borůvky, kterých
rostla v kraji spousta, pozorovaly závody skokanů na lyžích, prostě dovedly si
těžký život zpříjemnit. A jak říká sestra
Petrina: „A o těch skutečně těžkých problémech jsme hovořily hlavně s Pánem
Bohem a od Něho také čekaly pomoc.“
„V charitních domech začala být nouze o personál a tak se množily žádosti
o naše propuštění. 31. ledna 1956 byl
s námi rozvázán pracovní poměr, takže
jsme mohly za svým kočovnickým životem udělat tečku. Byla jsem na vrcholu
blaha. Na to zlé i na doteky Boží lásky
v letech 1952-56 zbyly jen vzpomínky“,
říká sestra Petrina i sestra Gaudentie.
Děkuji oběma.
Josef Vyhlídal

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Cvičení rodičů s dětmi
Karneval s Hopsalínem
Poslední dubnové cvičení si užili
nejmladší cvičenci se svými rodiči
a klaun Hopsalín. Přivezl s sebou
pořad plný písniček, tanečků a netradičních soutěží. Tentokrát se
vše odehrálo v podmořském světě.
Na parketu tancovali a zpívali piráti, malé rybičky, mořské panny
a víly. Tanečníci získávali za splněné úkoly různé sladkosti. Za odvahu a šikovnost vyrobil Hopsalín pro
každého zvířátko z balónku.
Oddíl je dotován z grantu Města
Albrechtic.

Regína Hajná

TRADIČNÍ KARATE
Konečně nám začaly turnaje a hned se naši žáci umístili :
 Dne 2.4.2017 hostilo město Brno 2. kolo Národního poháru
v tradičním karate. Do haly TJ TESLA na Halasově náměstí přijelo dohromady 236 závodníků ze 14 klubů. Závodilo se na třech
zápasištích a hlavním rozhodčím pro tuto akci byl Radek Januš.
Naše děti se umístily takto:
1. místo Tereza Kubiszová (Kata žákyně C 9.-7. Kyu)
2. místo Michal Janešík (Kata žáci- žačky A 9.-7. kyu)
3. místo Tomáš Veleba (Kata žáci D 9.-7. Kyu)
Dne 22.4.2017 hostilo město Vsetín mezinárodní turnaj
v tradičním karate Valachia Cup 2017. Do sportovní haly Lapač přijelo dohromady 322 závodníků z 16 klubů. Závodilo
se na třech zápasištích a hlavním rozhodčím pro tuto akci byl
Mgr. Radek Kleibl.
Naše děti se umístily takto:
2.místo Robert Škroch (Kata žáci C 9.-7. Kyu)
3. místo Tereza Kubiszová (Kata žáci C 9.-7. Kyu)
3. místo Vojtěch Šiška (Kata kadeti 9.-7. Kyu)

 6. 5. 2017 proběhlo v Glucholazech již XI. Otevřené Mistrovství Opolského vojvodství v tradičním karate. Celkem se Mistrovství účastnilo 230 závodníků ze 13 klubů.
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Umístění našich závodníků:
3. místo Alex Diviatris (Kata 8-9 let) 8 kyu
Kata 10-11 let – 7kyu:

1. místo Tereza Kubiszová
3. místo Karolína Janešíková

Kata 10-11 let 8kyu:

1. místo Ben Peters

Kata 10-11 let 7 kyu:

2. místo Adam Sčesný

Kata 12-15 let 8kyu:

1. místo Pavel Svoboda
2. místo Vojtěch Šiška
3. místo Jan Šiška

Kata 12-13 let – 7kyu:

1. místo Matěj Jurčík

Janusz Lydka

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
„Albrechtický puchýř“ informuje
Turistický oddíl má za sebou již třetinu svého celoročního plánu činnosti. Po mimořádně úspěšném „Novoročním
výšlapu na chatu ANNA“ jsme absolvovali vycházku na Ježník u Krnova, dál na Uhlířský Vrch u Bruntálu s vycházkou
do Moravského Kočova. V letošním roce jsou naše vycházky
poznamenány nepřízní počasí, faktorem, který často odradí
mnohé zájemce od putování přírodou a to je jistě škoda. Ovšem skalní turisti se nebojí ani deště a chladna, a tak se nás
vždy na srazech sejde již stabilní počet 30 až 45 a to je potěšitelné. Zcela mimořádná situace nastala 22. 4. 2017. Doslovná
sněhová kalamita nás donutila zrušit vycházku do oblasti H.
Lipové – Vápenné, kde byla situace nejhorší. Ujišťujeme, že
o tento výšlap turisti nepřijdou, bude zařazen na některý volný
termín v červenci nebo v srpnu. Pátou vycházkou bylo již tradiční „Setkání u kapličky“. I tady počasí hrozilo přeháňkami,
ale vyčasilo se a celá akce i s obřadem se vydařila. Nyní je před

námi další tradiční akce „Albrechtická 25 – 13 – 7“, na kterou
zveme co nejširší nejen albrechtickou veřejnost. Z důvodu mimořádné situace s kácením v lesích kolem našeho MTO a kvůli
jen obtížně průchozím úsekům okruhu jsme museli přistoupit
na změnu tras následujícím způsobem:
Trasa I. Start- Rest. Mrazík – rozcestí k rozhledně – rozhledna – Pašerácká stezka – Mrazík. (Případná modifikace
s odbočením na Zámek Linhartovy-Opavice – Mrazík)
II. Trasa – Start – Mrazík – Krtečkova stezka – Rudíkovy,
Obora Machala – Máslový pahorek – Hrobka – Mrazík.
Nevylučujeme ani osobně zvolené trasy účastníků po MTO
.
Jsme přesvědčeni, že trasy jsou dostatečně zajímavé a přitáhnou velký počet zájemců a k tomu všechny zve „Albrechtický puchýř“ podporovaný MěÚ M. Albrechtice.
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Ing. J. Jiřík

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
 13. - 14. května proběhlo v Malenovicích Mistrovství České republiky v šachu do 8 let. Z našeho KTCM se této prestižní události
zúčastnily 4 naše mladé naděje. K horkým favoritům patřil náš
Matěj Jaššo ( ročník 2009). Zisk 6 bodů a 14. místo je slušné, ale
je třeba otevřeně říci, že tento turnaj mu nevyšel a hrál pod své
možnosti. Matyáš Grček ( ročník 2010), slušné 47. místo ze ziskem
4,5 bodu. Jediný z našich hráčů, který může hrát toto Mistrovství
i příští rok. Tadeáš Stříž 72. místo 3,5 bodu.
MČR se zúčastnilo 98 mladých hráčů z celé republiky. Šokující
byl výsledek naší Natálky Zámarské, která ziskem 6 bodů obsadila vynikající 7. místo z 29 účastnic.

Děkujeme za dobrou reprezentaci.
 3. - 4. června proběhlo v Zaječicích u Chrudimi MČR dvojic
do 10 let, do kterého se kvalifikovali i hráči TJ Tatran : M. Jaššo D. Ziakas a M. Grček - Fr. Veselý.

Ing. Karel Handlíř

CO DĚLAJÍ ZAHRÁDKÁŘI
Zahrádkáři, z. s. Město Albrechtice vyhlašují soutěž

ROZKVETLÉ MĚSTO 2017

V kategorii „Rodinný dům“ a v kategorii „Bytový dům“.
S výsledky soutěže budou občané seznámeni v září.
Za výbor spolku Z. Šlagorová
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Vítání občánků

V sobotu 13. května 2017 proběhlo
v obřadní síni Městského úřadu v Městě
Albrechticích vítání občánků - dětí narozených do měsíce dubna 2017:

Zdeněk Matyas Kováč
Štěpán Šrubař
Damien Lapšanský
Tomáš Coufal
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Dominika Adámková
Alžběta Petrová
Eliška Londinová
Kristýna Bartoníčková

Nicolas Lancman
Manolis Busios
Emma Mazánková
Julie Marie Kočířová

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci květnu 2017

Jubilantům v měsíci červnu 2017

Božena Šobrová, Mgr. Miloslav Juráň,
Marie Janková, Anna Mrkvová, Miloslav
Koutný, Jiří Aberla, Milka Křištofová,
Helena Boháčová, Ivo Kras, Jolana
Jantošová, Josef Zikl, Ján Košinár,
Květuše Byrtusová, Otakar Gruna, Zdeňka Ševčíková, Růžena
Fuksová, Naděžda Poznánová,
Jan Bouřa, Pavel Pospíšil, Jana
Grečnárová, Ludmila Hazuchová, Lena Michnová, Jaroslava Polanská, Jana Ševčíková,
Vladimír Haller, Marta Šimeková, Artur Weinelt, Roman
Kocián, Jitka Stefanidisová,
Josef Kotulek, Květoslava Vondráková, Jindřich Jandík, Helena
Kučerová, Ludmila Kodešová, Irena Křehlíková, Václav Prušek, Aloisie
Stárková, Antonín Krybus, Jiří Kozák,
Eva Vlachová, Anna Maramarossyová, Terezia Kajnarová

Božena Kubičinová, Věra Hulová, Anna Kalavská, Ing. Jaromír Kukelka, Jana Kadlecová,
Kateřina Vrbová, Drahomíra Čížková,
Ing. Josef Kubina, Ing. Renáta Seidlová, Olga Michnová, Dagmar Zoubková, Jiří Frančák, Hana Vašendová,
Ing. Karel Stolek, Anna Šimíková,
Alžběta Štefková, Jaromír Smolík, Svatava Teodoridisová, Miroslav Ondrusz, Marie Michálková,
Věra Blažková, BronislavaFrančáková, Marie Pokludová, Dušan
Houfek, Anna Hrbáčková, Marie
Vitásková, Jarmila Johnová, Marie Špačková, Ludmila Kotulková,
Matěj Hlaváček, Jiří Maramarossy,
Mária Šišková, Ing. Jan Koždoň, Rudolf Brada, Alena Kožiaková, Helena
Dunčová, Jana Štíbrová, Bohuslava Bezděková, Anna Bradová, Božena Tůmová,
Helena Svobodová, Marie Holubová, Augustin Ivánek, Drahomíra Robenková

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
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
8.30 - 12.30
Úterý
8.30 - 12.30
Středa
8.30 - 12.30
Čtvrtek
8.30 - 12.30
Pátek
8.30 - 12.30
Telefon
956 762 460

13.00 – 16.30

13.30 - 17.00

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 - 15.00
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

 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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Placená reklama

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 7. 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku Města Albrechtic.
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