ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,
opět je tady jaro, které se dralo na svět trochu nesměle
a pomalu. Jaro pro jeho svěží vůni, rozkvetlé stromy a přírodu zalitou sluncem patří mezi nejkrásnější roční období. Oč větší je vždy mé zklamání, když mizející sníh odhaluje spoustu odhozených odpadků, nedopalků z cigaret
a psích exkrementů. Vždy se ptám, proč zůstáváme lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme? Proč k majetku, který
nám nepatří, se chováme tak macešsky? Proč v důsledku
působení soukromých firem máme komunikace plné slámy a bláta? Proč občané, kteří mají k dispozici sběrný dvůr
a kompostárnu, kde je možno uložit veškerý odpad, nemají
úctu k okolí. Nebo jsou spíše líní uložit odpad tam, kam
patří a počítají s tím, že to uklidí zaměstnanci města.
Na sídlišti na ulici Nádražní se u kontejnerů často objevuje nábytek, koberce, televizory a dokonce se najdou jedinci, kteří po rekonstrukci bytu vše nanosí ke kontejneru
a čekají až to za ně někdo odveze a zlikviduje.
Poslední dobou se také rozmohlo házení pytlů s odpadem do řeky Opavice. To dokáže jen člověk bez jakéhokoliv citu k přírodě a hodnotám.
Také nemohu opomenout případ místního obchodníka, který zřejmě porušuje zákon a nemá
uzavřenou smlouvu na likvidaci odpadů. Veškeré
přebytky a prošlé zboží nám ukládal do kontejnerů určených na plasty a tím šetřil svoje náklady
a škodil obci. Díky jeho nepozornosti a kamerovému systému jsme celou záležitost předali Policii ČR.
Foto: Bc. VladislavHlaváček
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Plasty, které my všichni ukládáme do kontejnerů na tříděný odpad, jsou sváženy na sběrný dvůr a dále je třídíme
a lisujeme. Přál bych tomuto podnikateli, aby dostal trest
veřejně prospěšných prací a bylo mu přiděleno třídění
odpadů.
Vžijte se do situace lidí, kteří zde pracují, myslíte,
že je příjemné když mezi plasty nacházíme zapáchající prošlé masné výrobky, shnilou zeleninu atd?
Od dubna má obec k dispozici 13 nových pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací. Ti neúnavně pracují a odklízejí vše, co nemá na komunikacích, veřejných prostranstvích, autobusových
zastávkách a hřištích co dělat a také pomáhají třídit
odpad. Přál bych si dočkat se doby, kdy nám budou stačit třeba jen dva zaměstnanci, ale pokud se bude většina
chovat ke svému okolí lhostejně, tak mám obavu, že ta doba
nikdy nepřijde.
K naší mládeži mám prosbu, chovejte se k přírodě tak,
aby mohla dobře sloužit i vašim dětem. K majitelům psů
mám také prosbu, nenechejte své miláčky volně pobíhat,
a pokud jdete na procházku, vezměte s sebou pytlík na výkaly. Velkou ostudou jsou dětská hřiště plná exkrementů.
A k našim zemědělcům: zajistěte si své vozy tak, aby sláma
a hnůj nepadaly na komunikaci. Pokud komunikaci znečistíte blátem, je třeba ji také uklidit. Vy všichni školou povinní, odpadky patří do odpadkových košů rozmístěných
po autobusových zastávkách, nebo do kontejnerů na tříděný
odpad, kterých je ve městě dostatek.
Snažně vás všechny prosím, nebuďte lhostejní ke svému
okolí. Ať můžeme společně prožívat krásy jara v příjemném
a krásném prostředí.
Luděk Volek, starosta města

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 22. 2. 2017)
17/25/447 schválilo

17/25/451 schválilo

program 25. zasedání zastupitelstva města.
17/25/448/1 ověřilo

ve smyslu ustanovení § 54 odstavce (2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) soulad Územního plánu Město Albrechtice s Politikou
územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
17/25/448/2 rozhodlo

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), o námitkách uplatněných v rámci řízení
o Územním plánu Město Albrechtice tak, jak je uvedeno
v textové části odůvodnění Územního plánu Město Albrechtice v kap. L) Rozhodnutí o námitkách.

rozpočtového opatření č. 2/2017 - rozpočtové opatření
č. 2/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 72 305 Kč a výdajů
zvýšení o 72 305 Kč.
17/25/452 schválilo

zachování stávající výši odměn za výkony funkce neuvolněným členům zastupitelstva města tj. za funkci člena rady
města 1 500 Kč, člena zastupitelstva na 600 Kč, předsedy výboru či komise 600 Kč, členů výborů či komise na 400 Kč
a členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva 400 Kč.
17/25/453 schválilo

poskytnutí dotací nad 50 000 Kč z rozpočtu města Město
Albrechtice na rok 2017 těmto organizacím:
Help-in, o. p. s. pečovatelská služba

170 000 Kč

Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení

105 000 Kč

Slezská diakonie, sociální asistence

17/25/448/3 vydává

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
§ 171 a následujících správního řádu, Územní plán Město
Albrechtice.

67 000 Kč

17/25/454 schválilo

vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu
z provedené inventarizace majetku města za rok 2016 a to
ve výši 408 281,16 Kč dle přílohy, která je nedílnou součásti
zápisu.
17/25/455/1 schválilo

17/25/448/4 bere na vědomí

v souvislosti s nabytím účinnosti Územního plánu Město Albrechtice, že končí platnost Územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice, který byl schválen zastupitelstvem města dne 11. 10. 1996 a jehož závazná část byla
vydána jako OZV č. 22 a nabyla účinnosti dne 11. 10. 1996,
ve znění Změny č. 1 schválené ZM dne 28. 12. 2006 a Změny
č. 2, která byla vydána jako opatření obecné povahy č. 5/2010
a nabyla účinnosti dne 31. 12. 2010.

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací
č. BR/1/i/2017/HH uzavřenou mezi budoucím dárcem Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 a budoucím obdarovaným Město Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228 k části pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Město Albrechtice, ostatní plocha o výměře pozemku cca 60 m2
investičního záměru „Rekonstrukce chodníku a zastávek
na ulici Opavická, Město Albrechtice“.
17/25/455/2 schválilo

17/25/449 nesouhlasí

s žádostí JUDr. Jarmily Klepáčové ze dne 22. 12. 2016
k vyřešení vlastnických vztahů a správy místní komunikace
Valštejn – Ztracená Voda prostřednictvím právního zástupce města Město Albrechtice.
17/25/450 pověřilo

vedení města k podání návrhu na bezúplatný převod pozemku včetně komunikace Zemědělskému podniku Rázová.

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/1/h/2017/HH uzavřenou mezi budoucím dárcem
Město Město Albrechtice se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ 00296228 a budoucím obdarovaným
Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 k části pozemku parc. č. 9 v k.ú. Město
Albrechtice, ostatní plocha o výměře pozemku cca 100 m2
investičního záměru „Rekonstrukce chodníku a zastávek
na ulici Opavická, Město Albrechtice“.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 22. 2. 2017)
17/25/455/3 schválilo

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/3/i/2017/HH uzavřenou mezi budoucím dárcem
Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a budoucím obdarovaným Město Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ 00296228 k části pozemku parc. č. 2227/1
v k.ú. Město Albrechtice, ostatní plocha o výměře pozemku
cca 273,5 m2 investičního záměru „Rekonstrukce chodníku
a zastávek na ulici Opavická, Město Albrechtice“.
17/25/456 schválilo

revokaci usnesení č. 15/11/218 z 18. 11. 2015.
17/25/457 schválilo

odměřené geometrickým plánem č. 1138-5076/2016 z pozemku p. č. 1720, k.ú. Město Albrechtice.
17/25/464 schválilo

odkoupení pozemku p. č. 167/3 zahrada o výměře 36 m2,
k. ú. Hynčice u Krnova, odděleného geometrickým plánem
č. 633-5033/2016 z pozemku p. č. 167/1.
17/25/465 schválilo

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene zřízení služebnosti inženýrské sítě s Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na umístění podzemního komunikačního vedení na pozemku p. č. 60 ostatní
plocha a p. č. 62, ostatní plocha, k.ú. Město Albrechtice, vyměřeného GP 1143-5084/2016, za cenu 1000 Kč bez DPH.

revokace usnesení 15/10/191 z 16. 9. 2015.
17/25/466 schválilo
17/25/458 odložilo

záměr prodeje pozemku p. č. 792/3, výměra 2.007 m2,
TTP, p. č. st. 245, výměra 62 m2, zastavěná plocha, zbořeniště, p. č. st.246, výměra 80 m2, zastavěná plocha, zbořeniště,
k.ú. Hynčice u Krnova na příští jednání zastupitelstva města.
17/25/459 neschválilo

záměr prodeje pozemku p. č. 1812/1 části, zahrada o výměře cca 105 m2, k.ú. Město Albrechtice.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřenou
s Lesy ČR, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106,
501 68, IČ 42196451 na částech pozemků p. č. 851/2, ostatní plocha a p. č. 489/17, ostatní plocha, k.ú. Valštejn, k realizaci stavby „ Valštejnka v km 2026 – 4,000“, vymezených
budoucím geometrickým plánem, zhotoveným zpracovatelem projektu, za cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku, vyhotoveným kupujícím na jeho náklady.
17/25/467 schválilo

Rámcový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017.

17/25/460 schválilo

záměr prodeje pozemku p. č. 918 výměra 1 257 m2, orná
půda a části pozemku p. č. 919, výměra 899 m2, TTP, k.ú.
Město Albrechtice, který bude oddělen geometrickým plánem a tím výměra pozemku pro prodej upřesněna.

17/25/468 schválilo

dosypání kameninové drti na pozemku u Mateřské školy v Městě Albrechticích.
17/25/469 schválilo

17/25/461 schválilo

prodej části pozemku 111/56 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 48 m2, k.ú. Město Albrechtice, odděleného geometrickým plánem č. 1139-5078/2016 z pozemku p. č. 111/1,
k.ú. Město Albrechtice.
17/25/462 schválilo

prodeje pozemků zájemcům obálkovou metodou pozemky k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic:
- p. č. 147/1, TTP, výměra 3840 m2
- p. č. 162/2, TTP, výměra 4920 m2
minimální prodejní cena je 30 Kč/m2 pozemku a vynaložené náklady (vypracování kupní smlouvy 500 Kč, případně cena GP).

dosypání hlavních chodníků na hřbitově v Městě Albrechticích kamennou drtí.
17/25/470 schválilo

dosypání chodníku na ul. Hašlerova směrem k ul. Nádražní.
17/25/471 pověřilo

vedení města k připojení se k trestnímu oznámení k odcizení vytěžené dřevní hmoty v lesích města Město Albrechtice.
17/25/472 schválilo

termín konání 26. zastupitelstva města dne 22. 3. 2017.
17/25/463 schválilo

uzavření smlouvy o odkoupení pozemků parcely 1720/2
ostatní plocha, o výměře 48 m2, k.ú. Město Albrechtice,
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Martin Špalek,
místostarosta

Anketa zastupitelů

Co by podle vašeho názoru potřebovaly naše městské části
(Burkvíz, Česká Ves, Dlouhá Voda, Ztracená Voda, Hynčice,
Linhartovy, Opavice, Piskořov, Valštejn, Žáry?)

P

o měsíčním působení v zastupitelstvu, bych měl několik připomínek, co udělat pro místní části města Město Albrechtice.
Mělo by se udržet stávající autobusové spojení do všech místních částí. V listopadu 2016 vydalo ministerstvo životního prostředí výzvu na vybudování domácích čističek, myslím si, že by
stálo za to, oslovit Zpravodajem občany, jestli by o to neměli zájem. Myslím si, že by se určitě našli občané, kteří mají kladný
vztah k životnímu prostředí a tuto možnost by využili.
Občané Hynčic se pozastavují nad nepořádkem na parcele

M

yslím si, že co by nejvíc potřebovali občané z částí města
Město Albrechtice, je pozornost a hlavně důsledné řešení
jejich problémů a požadavků, jak ze strany zastupitelů, tak ze
strany vedení města.
Určitě by stálo za zvážení obnovit nějakou formu „ výjezdních
zasedání“ zastupitelstva, třeba i mimořádných a třeba i na „ze-

u bývalé školky. Myslím si, že budova školky, by se dala využít,
třeba na vybudování sociálních bytů a parcela by se mohla vhodně upravit pro užívání případnými nájemníky budovy. V Hynčicích, je nevyužité rekreační zařízení bývalé Karnoly, které je
ve vlastnictví státu, stálo by zato pouvažovat, jestli by se zařízení
nedalo využít, jako kulturní středisko.
Občané Hynčic by se rádi dočkali po čtyřiceti letech slibů, vybudování chodníků v Hynčicích.
Jan Bartoš, ČSSD
lené louce“, protože v místních částech převážně není možnost
zajistit jednací místnost. Z těchto jednání pak vyhotovit zápis
a následně jej projednat na řádném jednání zastupitelstva.
A přijatá opatření pak důsledně splnit, aby nezůstalo jen
u slibů, jak tomu je a v minulosti vždy bylo.
Marie Michálková, KSČM

P

odle mého názoru potřeby a problémy týkající se našich
městských částí (Burkvíz, Česká Ves, Dlouhá Voda, Ztracená Voda, Hynčice, Linhartovy, Opavice, Piskořov, Valštejn,
Žáry), můžeme rozdělit podle lokalit, kde se nacházejí. Hynčice
mají jeden obchod, žádnou restauraci, prázdný sportovní areál
bez dětského hřiště, nebezpečnou komunikaci bez chodníků,
špatnou autobusovou dostupnost v dopoledních hodinách. Linhartovy a Opavice mají problém s pitnou vodou, nemají obchod
ani restauraci. Dětské hřiště se bude budovat v blízkosti zámku.
Burkvíz má špatnou autobusovou dostupnost a v zimním období
je problém vyjet do prudkého namrzlého kopce, kam nevyjedou
ani silničáři. Valštejn a Ztracená Voda mají rozbité cesty, které
nejsou v majetku města, které ničí a znečišťují přepravci dřeva.
Také Dlouhá Voda má problém s průjezdy těžkých vozidel se dřevem. Žáry, které kdysi byly léčebné, dnes nejen vlivem větru vypadají tak, jak vypadají. Česká Ves a Piskořov jsou vesměs rekreační, ale i zde jsou trvale bydlící občané, kteří mají své potřeby.
Tyto všechny lokality nemají kabelovou televizi a ne všude
je přístup na internet, proto se v zastupitelstvu bude hlasovat

o možnosti vybudovat z dotace obecní rozhlas, který by sloužil
v případě nebezpečí a kde by se občané dozvídali další informace,
které nyní mají k dispozici v městských vývěskách a Zpravodaji
města.
Určitě každý občan žijící v těchto městských částech má vlastní představy, co by potřeboval a co je pro dané místo přednější.
Spoustu jich je přesvědčeno, že se staví, buduje a opravuje přímo
ve městě a na ostatní části nezbývají peníze nebo se na ně nemyslí
vůbec.
Musím podotknout, že ne všechno se dá lehce uskutečnit, problémy jsou s vlastníky pozemků, někde s památkáři, reorganizací v autobusové dopravě, lesní kalamitou apod. Hlavní věcí jsou
peníze a my jako zastupitelé schvalujeme na konci roku rozpočet
na následující rok, kde se určuje, která akce se udělá přednostně. Protože v zastupitelstvu jsme převážně z Města Albrechtic,
tak většinou se schválí investiční akce nebo opravy ve městě
a na okrajové části už nezůstanou finance. Spousta investičních
akcí zůstává dlouhodobě na papíře a oddalují se, což je špatně, ale
je to fakt.
Martin Špalek, KSČM

V

ážení spoluobčané, na otázku, co by dle mého názoru potřebovaly naše městské části uvádím, že stejně jako samotné město Město Albrechtice by naše městské části potřebovaly
nové vedení. To by mělo v prvé řadě řešit problémy, které dotčené občany trápí již řadu let, např. před každými volbami slibovaný chodník do Hynčic. Je samozřejmostí, že město by se mělo
starat o infrastrukturu těchto částí, o budovy města a jejich
okolí, o bezpečnost občanů těchto částí a další běžné činnosti

spojené s důstojným bydlením. Vedení města by mělo iniciovat
pravidelné schůze s občany přímo v těchto částech a zjistit, kde
je tlačí bota. Občané jednotlivých městských částí by si mohli zvolit svého zástupce, který by tlumočil konkrétní problémy
a požadavky občanů přímo na vedení města. Občané přilehlých
částí jsou právoplatní občané města Město Albrechtice a zaslouží si plnohodnotnou pozornost stejně jako občané ve Městě Albrechticích.
Libor Švec, Sdružení nezávislých kandidátů

P

si však myslím, že rozvoj našich městských částí by měl být podložen dlouhodobějším plánem, který aktuálně není zpracován.
Na tvorbě tohoto plánu a jeho obsahu by se měli aktivně podílet
především občané jednotlivých lokalit města, a to třeba tak, že se
nebudou bát přinést své nápady a přání přímo na jednání zastupitelstva města.
Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D., KDU-ČSL

okud vím, tak obyvatelé Hynčic už delší dobu upozorňují
na nutnost výstavby chodníku, v Linhartovech chtějí mladé
rodiny nové dětské hřiště a mám pocit, že třeba na Valštejně chybí
kryté odpočinkové místo pro turisty (třeba ve stejném stylu jako
na Kraví hoře), které by zároveň mohlo dobře posloužit i jako autobusová zastávka. Všechny tyto požadavky plně podporuji. Obecně
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Anketa zastupitelů

K

této anketní otázce by se měli vyjádřit především obyvatelé,
chalupáři a chataři uvedených místních částí našeho města,
neboť především oni vědí, co je trápí a co se jim nelíbí, co by se
dalo vylepšit a v čem potřebují pomoci, aby se i oni cítili jako
rovnocenní občané našeho města. Anketa pro nás zastupitele
může sice k tomuto poznání přispět, ale z vlastní zkušenosti vím,
že nejlepší nápovědou byla příležitostná setkání rady nebo vedení města s občany těchto místních částí, přinejmenším alespoň
v Hynčicích či Linhartovech. A to nejen proto, že v nich žije více
jak 20 % z oněch 3.500 stálých obyvatel, ale také stovky chalupářů
a chatařů, kteří zde tráví své víkendy či dovolené.
Když před několika lety rozhodovalo vedení města o stavbě
rozhledny, byl tento záměr odůvodňován nárůstem turistického
ruchu, který přinese městu a místním podnikatelům významný
ekonomický efekt. Nechci tvrdit, že tomu tak není. Jsem však
přesvědčen, že daleko větší podíl plyne právě z oněch místních
částí, jejichž výčet bych ještě doplnil o Biskupice, Ztracenou Vodu
a Lače, které jsou kromě turistiky velmi populární také jako rekreační oblasti. A co navíc, jsou to kromě věrných starousedlíků
také chalupáři a chataři, kteří se zasloužili o zachování těchto
kdysi samostatných obcí až k dnešní současnosti.
Proto si myslím, že všem těmto místním částem by měla být
věnována stejná pozornost jako naší městské části a mrzí mě,
když ojedinělé žádosti o výpomoc nejsou ze strany obce vyslyšeny. Z toho mála, které jim lze nabídnout se může jednat o dobrou údržbu komunikací (i ve spolupráci se Správou silnic), údrž-

bu zeleně kolem cest či v intravilánu (ve spolupráci s vlastníky
pozemků) a také ploch kolem autobusových zastávek. Kdykoliv
projíždím trasu z Albrechtic přes Holčovice, nemusím ani přemýšlet o tom, kde probíhá ona dělící čára mezi oběma obcemi.
Míra údržby na jedné a na druhé straně je již na první pohled více
než zřejmá. Proč to může klapat v Holčovicích a ne u nás?
Stejně tak nevím, proč v Hynčicích musí tak dlouho strašit
rezavé zábradlí kolem cesty? Proč více jak 15 let chátrá budova
bývalé MŠ, nabízející se k rekonstrukci na obecní byty? Kdy se
dočkají občané Hynčic chodníků, o kterých se v současnosti už
alespoň trochu hovoří, ale přitom až dosud jsme tři volební období poslouchali, jak to nepůjde. A co kabelová televize, po které
se občané ptají?
Netrápí občany Linhartov problém pitné vody? Nezasloužila
by si stávající vodovodní síť také rekonstrukci i s případným rozšířením pro další zájemce? A co plynofikace? Nebyl by zájem ze
strany občanů?
Je mi líto, když se některým žádostem nedostane požadované
podpory obce, rady či zastupitelstva se zdůvodněním, že se nejedná
o majetek obce, byť na druhé straně se nejedná ani o majetek žadatele. Dovedu si představit, jak by dnes vypadaly některé místní části
bez chalupářů a chatařů – rumoviska zarostlá kopřivami a náletem.
Rozumná vstřícnost a pomoc by zde rozhodně byly na místě. Totéž
platí i pro naše spoluobčany, kteří pro odlehlost svého bydliště nemohou používat takových výhod, jako se nabízí každodenně občanům města.
Ing. Ivo Vykopal, ODS

Poznámka redakční rady: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem zastupitelům, avšak účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte odpovědi všech zastupitelů.

Placená reklama

SOUTĚŽ – SOUTĚŽ

SOUTĚŽ
Redakce Zpravodaje ve spolupráci se Základní školou
v Městě Albrechticích vyhlašuje

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
pro děti 7., 8. a 9. tříd s názvem

Moje město
- můj domov
Nejlepší práce oceníme dárkem
a uveřejníme ve Zpravodaji.
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NÁZOR ZASTUPITELKY A ODPOVĚĎ STAROSTY
Jak to bylo s bývalou poštou (a jak to mělo být).
V předcházejícím čísle Zpravodaje města si pan starosta posteskl, že všichni si mohou koupit a vlastnit cokoliv, jen starosta ne. Narážel tím na budovu staré pošty, kterou si koupil v roce
2013 za 1,25 mil. Kč a s pomocí státní nevratné dotace ve výši
cca 4,4 mil. Kč si ji následně přeměnil na bytový dům s 8 sociálními (tzv. vstupními) byty.
Je o mně známo, že se s panem starostou v mnoha věcech neshodnu a shodnout nemohu (máme prostě jiný světonázor i pohled na správu věcí veřejných), nicméně v tomto tvrzení s ním
naprosto souhlasím. Má pravdu. Je nepřípustné, aby starosta či
kterýkoliv z radních (zastupitelů) dával přednost svým soukromým zájmům před zájmy obce.
Co se ale stalo v tomto případě? Společnost Telefónica Czech
Republic, a. s. měla zájem prodat budovu bývalé pošty č. p. 55
v Poštovní ulici. Cena byla příznivá. Město vhodné prostory
na vybudování sociálních bytů v roce 2013 k dispozici nemělo
a byty byly potřeba. Příležitost jako hrom! Na nabídku prodávajícího kupodivu nezareagovala obec, ale starosta sám, jako soukromá osoba. Vypálil tím městu rybník a z informací, které získal v době, kdy byl již druhé volební období starostou, si vytvořil
vlastní soukromý business plán. Obec tak přišla o šanci navýšit
hodnotu svého nemovitého majetku o cca 4,4 mil. Kč (přiznaná
Paní Ing. Veselé jsem odpovídal na danou problematiku již
v minulém čísle. Není pravda, že bych dával přednost svým
soukromým zájmům před zájmy obce. Ale vidím, že je zcela
zbytečné přesvědčovat o tom, jestli hájím zájmy obce dostatečně. Koupil jsem dům, který dlouhá léta nikdo nechtěl a dovolil jsem si to, jako mnoho jiných fyzických i právnických osob
v naší obci. Dům jsem koupil pro vybudování bytu pro syna
a chtěli jsme sem přestěhovat podnikání mojí ženy.
Vyřídit si dotaci na výstavbu bytů mě nabídla projekční
kancelář pana Janka a příležitosti jsem využil, nic víc. Nevšiml jsem si, že by toto počínání bylo trestné, nebo že by se
dotační politika státu (dotační tituly jsou volně přístupné pro
všechny na webových stránkách, pravidelně o nich informuje televize), nevztahovala na osoby starostů. Nevidím v tom

dotace) a rozšířit tak svůj bytový fond o osm nových bytů, z jejichž nájmu by do městského rozpočtu do budoucna plynul pravidelný příjem.
Co mi na tom vadí? Vadí mi, že starosta (na rozdíl od mnoha jiných starostů okolních obcí) nekopal v tak důležité věci
za obec, ale za sebe. Vadí mi, že tehdejší i dnešní radní jeho svérázný postoj ke správě obecního majetku dlouhodobě podporují
a kryjí. Co mě ale zarazilo nejvíce je to, že si pan starosta dovolil
ve smluvní dokumentaci, která řešila jeho ryze soukromé záležitosti (Smlouva o dílo č. 23/2014 ze dne 30. 6. 2014, Rozhodnutí
o poskytnutí dotace…), zcela bezostyšně uvést svůj pracovní e-mail (starosta@mesto-albrechtice.cz). Kdo z nás zaměstnanců
by si toto mohl dovolit? Použití firemního e-mailu pro soukromé účely může snadno vyústit ve vyhazov z práce. Nikoliv tak
na naší radnici. Proto se nedivme, že v době, kdy se náš starosta
věnuje více soukromým záležitostem než těm obecním, nemá
rozvoj našeho města potřebnou dynamiku a město u mnoha projektů dlouhodobě přešlapuje na místě.
Výše uvedené informace si lze ověřit v Katastru nemovitostí a na internetové adrese: https://www.dotinfo.cz/dotace/18aef868-e76a-4384-9254-5c3d71d65872
Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D.
nic špatného ani trestného. Tolik mé vysvětlení. Navíc jsem se
dané problematice věnoval v minulém čísle a pokládám mé vysvětlení za postačující.
Zpravodaj města má za úkol informovat občany o dění
v obci, není a nemůže to být prostředek k očerňování a pomluvám starosty, členů zastupitelstva, nebo úředníků.
Nemyslím si, že rozvoj našeho města nemá potřebnou dynamiku, tu ztrácí, pravda v případě mnohačetných trestních
oznámení, na která musíme reagovat, připravovat podklady,
tam vidím spoustu energie, která uniká… Většina z těchto
trestních oznámení byla již odložena, zbývající se vyšetřují,
pak se objevují další, otvírá se další vyšetřování a tak to jde
již 2,5 roku.
Luděk Volek, starosta města

NEJEN PRO DIVÁKY KABELOVÉ TELEVIZE
1. březen 2017 je pro vysílání
televizí přelomový ve dvou zásadních věcech. V Praze bylo zahájeno
pozemní vysílání ze dvou vysílačů
řádné vysílání ve formátu DVB-T2
HEVC na přechodných frekvencích. Podle časového plánu bude
toto přechodné vysílání spuštěno
z velkých vysílačů na Moravě (Brno
a Ostrava) během několika málo měsíců. Pokud nedojde ke zdržení, tak se spustí do července tohoto roku. Jakmile tento signál zachytí naše antény, ihned ho zařadíme do kabelovky. Podle

dostupných zpráv se zatím v jediném Multiplexu vysílá asi 15
programů, ale bez programů skupiny TV Nova.
Dále se ve stejný den (1. března) povedlo nadnárodní televizní
společnosti CME (Central European Media Enterprises), která
provozuje několik televizních stanic ve střední a východní Evropě, vykonání soudního rozhodnutí o zákazu šíření svých stanic
v zahraničí. To znamená, že některé programy TV Nova se nesmí
dále šířit na území Slovenska a naopak programy Doma, Markíza, Joj… se nesmí šířit v České republice. V brzké době by měly
stejný osud následovat programy Joj Plus a Wau. Toto je faktický
důsledek rozdělení ČSFR z 1. ledna 1993 – prostě jsme pro Slovensko zahraničí.
Pokračování na straně 7.
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NEJEN PRO DIVÁKY KABELOVÉ TELEVIZE
V březnu tohoto roku dále vznikla Asociace komerčních televizí, kterou založily televizní stanice Nova, Prima a Óčko. Jedná
se o zájmovou organizaci, která bude řešit podmínky šíření programů a také zdroje financování televizních programů. Prostě
se jim nelíbí, že se programy šíří streamováním na internetu,
ale těmto televizím unikají velké peníze z reklam. Pro zajímavost uvádím, že v ČR zadavatelé loni utratili za všechny druhy
reklam téměř 80 miliard Kč, z toho televizní reklama stála 42
miliardy Kč. Zbytek jsou letáky, internet, bilboardy, noviny, časopisy… Dále se nahlas uvažuje, že některé televizní programy
budou šířeny i v pozemním vysílání za úplatu. V ČR používá
pozemní příjem televizního signálu 60% domácností, které zatím komerční stanice nezpoplatňují. Již několik let však všichni
kabeloví, satelitní i internetoví operátoři odvádí poplatky za šíření programů komerčním stanicím, ale domácnosti mají toto
pozemní vysílání bezplatné (zatím). Proto se nesmíme divit, že
například největší satelitní operátor Skylink zvyšuje cenu „servisního poplatku“ téměř na 100 Kč měsíčně.

Nastává jaro. Je to doba, kdy musí kabeloví operátoři
přenastavovat zesilovače své sítě na letní teploty. V naší síti
budou na některých úsecích města navíc vyměněny pasivní prvky (staré už 20 let), které dnes neplní požadavky na
odolnost proti rušení, což působí především zesilovačům
komplikace. V brzké době zařadíme do sítě další aktivní
prvek, který zvýší přenášenou datovou kapacitu internetu,
který nabízíme našim zákazníkům prostřednictvím kabelových modemů. Všichni internetoví operátoři zaznamenávají meziroční nárůsty množství přenesených dat o 30-40%,
což klade neustále požadavky na zvýšení přenosové kapacity datových sítí. Stále více domácností totiž sleduje televizní programy a filmy na internetu. Všechny údržbové práce
spojené se seřízením zesilovačů nebo s výměnou pasivních
prvků si vyžadují přerušení televizního vysílání nebo přerušení datového toku internetu. Za tyto výpadky se předem
omlouváme.
Bc. VladislavHlaváček

CO SE DĚLO V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Rok 2016 byl v městské knihovně
především rokem pořádání kulturních
akcí. Protože jsem na rok získala posilu
z úřadu práce, Ing. Renátu Seidlovou,
mohly jsme se mimo jiné více věnovat
přípravě a realizaci knihovnických
akcí.
Kromě knihovnických lekcí a exkurzí dětí ze ZŠ a MŠ to byla v březnu
minisoutěž pro děti z mateřské školy
s názvem „Hrdinové pohádek“. Děti podle indicií hádaly postavičky z pohádek
a za každou správnou odpověď obdržely
čokoládový dukát. Dětem se soutěž velmi líbila a hned jsme navázaly návštěvou
mateřské školy, kde jsme dětem četly příběhy a pohádky o jaru v rámci projektu
mateřské školy „Čteme dětem“.
Jako každoročně jsme připravily soutěž pro děti základní školy, která probíhala od ledna do května formou kvízových otázek. Tato soutěž je u dětí velmi
oblíbená, loňský rok byl již šestým ročníkem a měl název „Kdo to ví, odpoví“. Do soutěže se zapojilo 36 dětí, ale
podmínky soutěže splnilo jen 29 z nich.
Všechny děti byly odměněny malými
dárky a pamětním listem a ti soutěžící,
kteří měli všechny otázky správně odpovězeny, obdrželi i knihu.
Další soutěž, která proběhla v loňském
roce, byla pro dospělé čtenáře a měla název „Ověřte si své znalosti o Karlu IV“.
Soutěž jsme připravily k 700. výročí na-

rození Karla IV. a zapojilo se do ní 25
čtenářů, kteří vyplnili kvízové otázky
o Karlu IV. Ze správných odpovědí
vylosovaly děti dvě vítězky, které obdržely knihy o Karlu IV.
V knihovně bylo rovněž instalováno
několik výstavek knih k výročím spisovatelů a ilustrátorů.
Na podzim v rámci Týdne knihoven
nás navštívila spisovatelka Danka Šárková. Mrzí nás malá účast na této besedě
s autorským čtením. P řestože pozván-
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ka byla uveřejněna v kabelové televizi,
na webových stránkách, rozdaly jsme sto
pozvánek (hlavně čtenářkám knihovny,
protože paní spisovatelka se zaměřuje
na romány pro ženy), účast byla malá.
Ale všichni, kteří se besedy zúčastnili,
byli nadšeni a dožadovali se konání více
takových akcí. Proto i v letošním roce
připravuji podobnou akci. Doufám, že
zájem a účast bude větší.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jemine domine, masopust pomine…
V duchu lidových tradic jsme společně s dětmi přivítali
masopust jako další lidovou tradici. Masopustního veselí si
děti užily od samého rána, kdy do mateřské školy vstupovaly s maskami, v podobě zvířátek a různých řemeslníků –
pekařů, kuchařů, kominíků. Děti procházely jednotlivými
třídami, kde byl připravený program – stavění komínů, zatloukání hřebíků, práce s těstem, vykreslování papírových

perníčků. Závěr masopustu vyvrcholil masopustní veselicí
za doprovodu písní a tanečků. Děti tak prožily pěkné dopoledne zakončené dobrým obědem v podobě masopustních
koblihů. Poděkování patří všem zaměstnancům školy za příjemnou atmosféru, kterou dětem vytvořily, paním učitelkám
za výzdobu a rodičům za přípravu masek pro své děti.
Bc. Dagmar Lapuníková, ředitelka školy
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy Město Albrechtice
pro školní rok 2017/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------Ředitelka Mateřské školy Město Albrechtice, Celní 11, příspěvková organizace jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Město Albrechtice, Celní 11, příspěvková
organizace stanovila následná kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu
vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v
daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu – 110 dětí.
1) Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímáni k předškolnímu
vzdělávání je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září,
dětem s odkladem školní docházky
2) zároveň je umožněno přednostní přijímání dětí čtyřletých
3) k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let
nejdříve děti od 2 let / školský zákon /
4) trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše
uvedeném pořadí 1) až 4).
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává v mateřské škole.
Doložení skutečností pro přednostní přijetí podle výše uvedených kritérií je
v zájmu zákonného zástupce dítěte. Pokud neprokáže nárok v souladu s těmito
kritérií, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.
Mateřská škola Město Albrechtice může přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 50
zákona č. 258 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
Toto ustanovení se netýká dětí, kterým je stanoveno povinné předškolní
vzdělávání (bod č. 1)
— 10 —
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ZÁPIS

žáků do
1. tříd

na Základní školu Město Albrechtice, okres Bruntál
pro školní rok 2017/2018 se koná

v úterý 11. dubna 2017
od 12 do 17 hodin.
NA BU
PRVŇÁ DOUCÍ
ČKY ČE
KÁ
PRAVĚ
A JEHO KÝ SVĚT
TAJEM
STVÍ…
Zápisu se zúčastní děti narozené
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
a děti s loňským odkladem
začátku povinné školní docházky.
Zákonní zástupci přinesou
svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte!

Více na www.zsma.cz
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Natáčeli jsme s Českou televizí
Tančíte rádi? My ano. Proto jsme se také přihlásili do tanečního
pořadu České televize, který se jmenuje Rytmix. Možná jste ho už
někdy v televizi viděli. Ve čtvrtek ráno přijela ke škole čtyři auta
televizního štábu, která přivezla paní režisérku, kameramany, zvukaře, osvětlovače, paní produkční, asistenty, maskérky, techniky,
a především hlavní protagonisty, tanečníky Míšu, Kubu a Patrika. Desítky dětí z nižšího i vyššího stupně se po první vyučovací hodině sešly ve velké tělocvičně. Padla první klapka a natáčela
se závěrečná scéna celého pořadu, ve které tančí všichni společně.
Naši žáci se museli v předstihu naučit základní kroky lambády, se
kterými jim pomohly paní učitelky Alena Václavíková a Veronika Glötzerová. Další natáčení probíhalo na tribunách. Potom už
se část dětí přesunula do malé tělocvičny, zde spolu s Kubou na-

cvičovaly jednotlivé kroky. Další sekvence, tentokrát s Patrikem
a Míšou, se natáčela v učebně hudební výchovy. Z hudebny jsme
se následně přesunuli do půdní vestavby, kde vyučovala choreografii pouze Míša. Potom už jen zbývalo dotočit dvě taneční scény na chodbách a na závěr nás čekalo paradoxně natáčení úvodní
scény. Děti si stouply kolem schodů a tanečníci-moderátoři kolem
nich probíhali, se všemi se vítali a oznamovali, že se dnes budeme
učit lambádu. Naši tanečníci viděli na vlastní oči, jak takový pořad
vzniká. Když se někdo z moderátorů např. přeřekl, musel se celý
záběr točit znovu. Děkujeme všem zapáleným tanečníkům, kteří
byli tak vzorní, že si za své chování vysloužili od štábu pochvalu.
Pořad Rytmix byl vysílán na programu ČT:D 17. března v 18 hodin.
Text Veronika Glőtzerová, foto Regína Hajná

Zimní olympiáda školní družiny
Školní družina využila 17. ledna sněhové nadílky a zorganizovala malou zimní olympiádu. Ta
proběhla na zahradě školy a zasportovala si při ní
všechna oddělení. Po slavnostním zahájení, zapálení olympijského ohně a vztyčení vlajky s pěti kruhy,
čekaly na děti čtyři disciplíny. Soutěžilo se ve střelbě sněhovou koulí na cíl, zde rozhodovala přesnost
míření a odhad vzdálenosti. Druhou disciplínou
byla výroba sněhových koulí v časovém limitu jedné minuty, což prověřilo zručnost všech závodníků.
Na třetím stanovišti si děti zahrály na „mushery“.
Musely na bobech co možná nejrychleji projet vytyčenou sněhovou dráhu. Sněhová stavba pak byla
poslední disciplínou malé olympiády. Ze soutěžících se stali sněhoví sochaři, kteří předvedli svou
fantazii a šikov nost. Druhý den proběhlo vyhlášení
vítězů a všichni závodníci dostali sladkou odměnu.
Foto Adéla Jurčíková, text Iveta Liďáková
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T – PROFI – Talenty pro firmy
Tak se nazývá odborná soutěž pořádaná Hospodářskou
komorou České republiky. Soutěží smíšené týmy tří žáků 5.
ročníku ZŠ a tří studentů 2. ročníku SŠ. Jejich úkolem je sestavit a zprovoznit různá funkční zařízení z polytechnické
stavebnice Merkur dle předchozího zadání v určeném časovém limitu, konkrétně během tří hodin. Týmy složené z žáků,
pedagoga a zástupce firmy soutěží společně, montovat však
mohou pouze žáci. Cílem tohoto projektu je podpora technického vzdělávání a také rozvoj kreativního myšlení žáků,
spolupráce a komunikace. Naši páťáci se již setkali se studenty
Střední školy průmyslové z Krnova, aby se seznámili a také si
vyzkoušeli vzájemnou spolupráci, která je při samotné soutěži
dost důležitá. V regionálním kole, jež se uskuteční v březnu,
přejeme společnému týmu hodně štěstí.
Foto a text Erika Kynická

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, p.o.
Ozvěny z naší školy
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili premiérovým reprezentačním plesem ZUŠ ve stylu „retro“, pod záštitou
Spolku rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice. Ples se konal 18. 2. 2017 v kulturním domě v Třemešné a ti, co na něj
přišli, rozhodně nelitovali. Nechybělo vystoupení našich žáků, své umění předvedlo kouzelnické Duo Bakris, na příchozí
čekala velmi pestrá tombola, bohaté občerstvení a spousta zábavy. Těšíme se spolu s vámi na druhý ročník, který již nyní
pro vás připravujeme.

rovi Mecovi za jejich přípravu.
Žáci navštěvující výtvarný obor se
opět po roce zapojili do soutěže „Mé
toulky za zvěří“, kterou vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota Praha. Vý-

V polovině února se naši žáci velmi
úspěšně zúčastnili okresního kola interpretační soutěže vyhlašované MŠMT
ve hře na klavír a kytaru. Ve svých kategoriích ve hře na klavír získali Eliška
Bušosová a Viktorie Vendolska 1. místa
a ve hře na kytaru Eliška Mrkvová a Karolína Kotulková rovněž 1. místa. Tímto
jim gratulujeme a zároveň děkujeme jejich vyučujícím Šárce Richterové a Pet-

sledky a umístění budeme znát u příležitosti Dnů Země v měsíci dubnu. Věcné
ceny se autorům vybraných prací předávají v Bruntále.
Všem zúčastněným držíme palce.

Foto: Miroslav Holub

Co nás všechno ještě čeká?

4. dubna od 17h, Vás srdečně zveme
na tradiční Jarní koncert v sále ZUŠ,
který zahájí maratón třídních předehrávek konaných v průběhu dubna
a května, doplněných o emotivně nejkrásnější koncerty našich absolventů.

Od 5. do 8. května se uskuteční zahraniční koncertní zájezd žáků hudebního oboru do Leinburgu (Německo).

Již nyní se těšíme na setkání s našimi
přáteli, společné koncertování a také
na výlety a spoustu zajímavých zážitků.

5. – 9. června se bude konat ZÁPIS
ke studiu na ZUŠ Město Albrechtice
ve školním roce 2017/2018. Přijímáme
žáky od 5 let věku, těšíme se na vás

16. června TRADIČNÍ ZAHRADNÍ
SLAVNOST
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Podrobné informace o naší škole a plánovaných akcích získáte na webových stránkách www.zusmestoalbrechtice.cz, sledovat nás můžete také na facebooku www.
facebook.com/zusmestoalbrechtice, nebo
při vaší osobní návštěvě.
Za kolektiv a žáky
ZUŠ Město Albrechtice
Martin Kachlík, ředitel

70 LET DECHOVÉ HUDBY V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vás všechny pozvali a zároveň vám představili všechny
účastníky - vystupující na svátku hudby
v našem městě.

Tato akce proběhne v sobotu 13.5. 2017
od 14,00 hodin v městském parku Bedřicha Smetany. Toto hudebně - společenské
odpoledne je zorganizováno u příležitosti
oslav 70 let dechové hudby v Městě Al-

brechticích. (Za nepříznivého počasí se
tato akce v plném rozsahu uskuteční ve
sportovní hale ZŠ .)
Na shledanou s vámi všemi - nejen příznivci DH se těší výbor oslav.

DECHOVÁ HUDBA MĚSTO ALBRECHTICE – DHMA, z.s.

Současný kolektiv dechové hudby Město Albrechtice navazuje na dlouholetou
tradici tohoto žánru ve městě a okolí,
která spadá až do roku 1947. První kroky vzniku v počátku května 2010.
Samotné zahájení činnosti tohoto
kolektivu (sál ZUŠ) 13. 9. 2010. To, co se
tentokráte podařilo, nebylo nikdy v minulosti ve Městě Albrechticích akceptováno. Došlo k úzkému propojení města,
ZUŠ a kolektivu muzikantů.
Za to, že se tento někdy více jak
20 – ti členný kolektiv (včetně zpěváků a moderátorů) podařilo sestavit
a hlavně udržet, je nutné poděkovat
tehdejším (i současným) nejvyšším
představitelům města (starostovi Luď-

ku Volkovi, místostarostce Ing. Jitce
Hanusové /místostarostovi Martinu
Špalkovi/, vedení Základní umělecké
školy v osobě paní Jany Fojtové, současnému řediteli panu Martinu Kachlíkovi a jeho zástupci – učiteli, panu
Martinu Schubertovi).
Za to, že dechová hudba v regionu
Krnovska, Albrechticka a Osoblažska
a nejen tam stále žije, je nutné poděkovat
zakladateli a tehdejšímu uměleckému
vedoucímu Velkého dechového orchestru mladých v Krnově panu Karlu Dospivovi, který se právě v květnu v roce 1962
tohoto nelehkého úkolu ujal.
Potěšitelné je, že na jeho činnost
od roku 2010 navazují jeho pokračovate-

lé, kterým je v osobě současného uměleckého vedoucího tohoto tělesa pan Luděk Tlach.
I současný kolektiv Dechové hudby Město Albrechtice,
jehož podstatnou část tvoří bývalí i současní členové Dechového orchestru mladých Krnov
(DOM), se opírá o tyto kvalitní
hráče a současnou činnost si bez
nich nelze ani představit.
Těší nás rovněž, že současný kolektiv DHMA navázal
v roce 2015 úspěšnou spolupráci
s Oškerovou dechovou hudbou
z České Vsi u Jeseníku.
Potěšitelné je rovněž i to, že od roku
2010 dosáhl tento kolektiv několika ocenění. Jedno z nejcennějších je z roku
2014, z mezinárodní přehlídky DH v Jistebníku.
O tom, že si tento hudební kolektiv laťku kvality nadále udržuje na vysoké úrovni, svědčí i každoroční zahraniční vystoupení. Namátkou mohu jmenovat rok 2015
a naše vystoupení v Lucembursku, na které
v roce 2016 navázalo vystoupení ve Francii.
V letošním roce v měsíci červnu a srpnu
nás očekávají pořadatelé mezinárodních
přehlídek v polských městech Prószkówie,
Sanoku.
Petr Volný, vedoucí – kapelník DHMA

KRNOVANKA
Dechovka z města Krnova vznikla v roce
1990 z bývalých členů Dechového orchestru
mladých Krnov, jednoho z nejúspěšnějších
hudebních těles s mezinárodní prestiží.
Svou snahou o co nejlepší provedení skladeb si získala Krnovanka srdce nejednoho
posluchače. Své umění předvádí na kulturně společenských akcích města i regionu.
V kalendáři akcí jsou od plesů, přes oslavy
státních svátků, také prezentace města v zahraničí. Příhraniční poloha města umožňuje častá vystoupení na lidových oslavách,
oficiálních akcích i tanečních zábavách
v polských městech i vesnicích v oblastech
Slezska.
Repertoár Krnovanky je různorodý
a představuje průřez tvorbou skladatelů všech částí naší vlasti. Od „Jihočeských
vesnic“, přes „Kalnou vodu ve Vltavě“, dále
hanáckou „Přerovanku“, následující „Děv-

čátko z Ostravy“ končí Krnovanka svou
pouť Českou republikou na „Moravě, krásné zemi“. Těch moravských skladeb zaznívá
asi na koncertech nejvíc, a z ohlasů diváků
— 14 —

víme, že nezní špatně.
ZA 27 LET KRNOVANKA ÚČINKOVALA: Česká republika, Slovensko, Polsko,
Litva, Itálie.

70 LET DECHOVÉ HUDBY V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ KRNOV

Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov
byl založen v roce 1961 Karlem Dospivou, který u orchestru působil až do roku
2010.
Vysoké nároky dirigenta a pravidelné
náročné zkoušky orchestr brzy přivedly
mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu,
a to jak v České republice, tak v zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i nepřetržitá vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů ZUŠ od roku
1971 až do roku 1990 a mnohá vítězství
v zahraničních soutěžích (např. absolutní vítěz koncertní i pochodové soutěže
v belgickém Neerpeltu v roce 1983, ab-

solutní vítěz koncertní soutěže v německém Rostocku v roce 1990, atd.). Posledním velkým úspěchem orchestru je pak
účast na mezinárodní soutěži velkých
dechových orchestrů v Ostravě v červnu
2015, kde orchestr ve své kategorii získal
2 skvělé ceny – zlaté pásmo s vyznamenáním a cenu za nejlepší provedení povinné
skladby.
Během své existence se orchestr úspěšně zúčastnil mnoha velkých festivalů
a soutěží v České republice (Kmochův
Kolín, FEDO Štětí, FIJO Cheb, mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Brně, Praze, Ostravě, atd.) a mno-

hokrát reprezentoval Českou republiku
na festivalech a soutěžích v zahraničí
(USA, Čína, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Řecko,
Chorvatsko, Rakousko, Německo, Polsko,
Slovensko). Mezi nejznámější vystoupení
orchestru pak patří koncert v londýnské
Royal Albert Hall v roce 1991, koncertní
turné po Spojených státech amerických
v roce 2008 a velmi úspěšná účast na festivale „Beijing International Band Festival“
v říjnu 2016 v čínském Pekingu. Koncertní i pochodová vystoupení, kterými se orchestr prezentoval v roce 2016 v čínském
Pekingu, pak měla takový ohlas, že byl
krnovský orchestr čínskými organizátory do Číny pozván hned vzápětí znovu
a v září 2017 se tak zúčastní prestižních
festivalu v čínské Šanghaji.
Aktuálně má orchestr cca 60 členů
a stále si drží vysokou uměleckou úroveň.
Od roku 2011 je uměleckým vedoucím
a hlavním dirigentem orchestru jeho bývalý hráč a současný učitel ZUŠ v Krnově
pan Luděk Tlach, pod jehož vedením orchestr nedávno oslavil již 55. výročí svého
založení.

OŠKEROVA DECHOVÁ HUDBA Z ČESKÉ VSI U JESENÍKU.
Není moc hudebních souborů, které by
byly tak úzce spojené s historií daného
místa, jako Oškerova dechovka.
Když v roce 1946 přicházeli na Jesenicko první čeští osídlenci, byl jedním
z nich i Jindřich Oškera. Muziku měl
v krvi, neboť jeho otec byl na rodném
Zlínsku kapelníkem dechového orchestru. Ve svém novém bydlišti, jímž se stala Česká Ves, chtěl pokračovat v hudbě,
a tak oslovil ostatní přistěhovalé občany
a spolu s nimi a se svými dvěma syny založil Oškerovou dechovku.
Od té doby se toto hudební těleso nepřetržitě stalo neodmyslitelnou součástí
kulturního života obce. „OŠKEROVCI“
pravidelně vystupovali nejen na tanečních zábavách, svatbách, posledních
rozloučeních nebo prvomájových oslavách, ale svou muzikou také zpříjemňovali pobyt lázeňským hostům v jesenických a lipovských lázních.
Českou hudbu propagovali i během
řady zahraničních zájezdů a v roce 2002
se představili divákům v České televizi.
V současné době hraje v Oškerově
dechovce již čtvrtá generace muzikantů
pod vedením kapelníka Josefa Oškery
ml. a rodinu zakladatele zastupuje šest

členů souboru. Řada členů kapely hraje i v tanečním orchestru, který vznikl
v roce 1959 a v jehož čele stojí Miloslav
Oškera.
Ne náhodou tak v rámci 600. výročí
založení obce získala Oškerova dechovka ocenění za dlouholetou činnost a přínos pro rozvoj České Vsi.
Od dubna 2015 úzce spolupracuje
s Dechovou hudbou Město Albrechtice.
Společným úsilím se oba kolektivy snaží
a dle přízně a reakcí posluchačů se jim
i tato spolupráce úspěšně daří naplňovat. Svědčí o tom mnohé společné vy-
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stoupení doma i v zahraničí. Namátkou
uvádím jen účast na mezinárodních přehlídkách v Lucembursku, Francii v roce
2015 a 2016.
27. listopadu roku 2016 velice důstojně za velké přízně široké veřejnosti oslavila ve velkém sále hotelu Zlatý Chlum
70. výročí vzniku dechové hudby v České Vsi.
V letošním roce v měsíci červnu
a srpnu nás očekávají pořadatelé mezinárodních přehlídek v polských městech
PRÓSZKÓWIE, SANOKU.
Josef Oškera, kapelník

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTO ALBRECHTICE

Rok 2016 se zařadil mezi ostatní jako jeden z nejúspěšnějších
v historii JSDHO Město Albrechtice. V lednu jsme dostali do užívání zcela nový dopravní automobil DA 15 L2 Mercedes Sprinter 4 x 4, který slouží pro provádění technických zásahů a jeho
kvality byly prověřeny při přívalových deštích. Dne 15. 3. 2016
bylo slavnostně předáno do užívání Integrované výjezdové centrum v Městě Albrechticích, kde sídlí Zdravotní záchranná služba
MSK a JSDHO Město Albrechtice. Pro obě tyto složky se výrazně
zlepšily prostory potřebné k jejich činnosti a spolupráci.
Naše jednotka zasahovala v roce 2016 celkově u 121 událostí.

V rámci dobrovolných jednotek okresu Bruntál jsme se počtem
výjezdů umístili na druhém místě za JSDHO Krnov.
Přehled počtu zásahů a ostatních činností jednotek PO kategorie JPO II
Hlavní zásahovou činností naší jednotky, pro kterou jsme
předurčeni, jsou zásahy u dopravních nehod a otevírání uzavřených prostor. Pro obě tyto činnosti jsme již patřičně vybaveni a vyškoleni. Počet výjezdových hasičů je 12, ale rádi uvítáme
do našich řad další členy se zájmem o tuto práci.
Ing. Petr Krištof, velitel jednotky
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTO ALBRECHTICE

Naši mladí hasiči
Je to už jeden rok, kdy byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice společně se stanovištěm zdravotnické záchranné
služby v Městě Albrechticích na ulici Opavická. V nové zbrojnici byla v tomto školním roce (od měsíce září) obnovena činnost kroužku mladých hasičů. Tento kroužek jsme obnovili po
dlouhé tříleté přestávce. Předtím jsme měli zázemí v naprosto
nevyhovujících prostorách staré zbrojnice. Nyní se scházíme
každý pátek v 15 hodin. Věk našich mladých hasičů se pohybuje od 3 do 14 let.
V listopadu loňského roku jsme uspořádali soustředění mladých hasičů, kterého se mimo našich dvou družstev zúčastnila
i dvě družstva mladých hasičů z Krnova. Vzhledem k silnému
lijáku jsme soutěžní soustředění improvizovaně zorganizovali
v garáži zbrojnice. Mladí hasiči soutěžili mezi sebou v dovednostech hry Plamen, a to v topografii, požárním útoku na čas,
zdravovědě, uzlech… Zpestřením soutěžního dne byla návštěva sousedního stanoviště záchranné služby, kde zdravotníci

dětem předvedli výbavu sanitního vozu. Některým dětem v sanitce pro ilustraci zdravotníci měřili základní životní funkce
tak, jak se to dělá při jízdě „na majáky“ s pacienty do nemocnic. Začátkem prosince jsme s našimi mladými hasiči navštívili
také stanici profesionálních hasičů v Krnově, kde pro naše děti
proběhla odborná velmi přínosná exkurze o činnosti a výcviku
profesionálních hasičů. V zimních měsících - od poloviny prosince do konce února - byla činnost kroužku přerušena.
V tomto kalendářním roce se naše družstvo mládeže zúčastní na okresní úrovni celorepublikové hry Plamen, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale i několika
pohárových soutěží.
V létě, v sobotu 8. července 2017 v 10 hodin, uspořádá naše
jednotka soutěž mladých hasičů v požárním útoku, a to Memoriál Petra Šolce a Josefa Klepáče. Již nyní jste na memoriál
všichni srdečně zváni.
Jaroslav Křištof, Vladislav Hlaváček

Co dělají zahrádkáři?
Na začátku března se konala členská schůze,
na níž byl projednán návrh výboru na časové
rozvržení plánovaných akcí v roce 2017. Schválen
byl tento kalendář činnosti:
 8. 4. 2017 - sobota
- Otevírání zahrádek (člen.schůze se zábavou)
 10. – 12. 4. 2017 - Po,Út,St
- výstava rukodělných prací
 28. 4. 2017 - pátek
- zájezd na výstavu do Kroměříže
 červen
- člen. schůze, vyhlášení soutěže Rozkvetlé město
 7. 9. 2017
-členská schůze
 18. – 20. 9. 2017 - Po, Út, St
- výstava ovoce, zeleniny a květin
- vyhodnocení soutěže Rozkvetlé město
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 14. 10. 2017 - sobota
- hodnotící členská schůze se zábavou
Dále plánujeme ještě jeden zájezd, jehož cíl
a datum bude stanoveno podle zájmu členů až
ve druhém pololetí.
Chtěli bychom se připojit také k akci Česko zpívá
koledy uspořádáním vánoční výstavy.
Některé z uvedených akcí budou v době vydání tohoto Zpravodaje už minulostí, ale přesto
se obracíme na přátele a všechny občany Města
Albrechtic, Hynčic, Opavice, Linhartov a dalších
městských částí s výzvou, aby se k naší činnosti
připojili a podpořili nás svou účastí.
Z. Šlagorová, za výbor spolku

Ze vzpomínek
Už 70 let pečlivě uschovávám brožovaný výtisk z roku 1946, vydaný společností
KRUH Krnov. Je to hospodářský a průmyslový adresář Krnovska a obsahuje mj. seznam všech firem a nár. správců působících
v Krnově a Městě Albrechticích. Graficky
ho upravili známí akad. malíři Zdeněk Máčel a Jindřich Bajgar (můj pozdější profesor
výtvarné výchovy na pedagogické škole).
Fotografie pořídil F. Tomáš. Přispěl do něj
i tehdejší obyvatel Krnova Oldřich Ruml,
otec bývalého ministra vnitra Jana Rumla.
Z článku Znáte Město Albrechtice? Vybírám: „Město bylo baštou němectví a teprve
příchodem českých kolonistů po osvobození začíná nová epocha ve vývoji hospodářském i kulturním. Obec má 1100 českých
obyvatelů a MNV pracuje velmi svědomitě.
Pěkná poloha, příjemné klima, řeka, lesy,
zdravotnická a školská zařízení, to vše věští,
že se Město Albrechtice stane známým a vyhledávaným letoviskem.“ Tolik citát. Nakolik se tato věštba splnila, posuďte sami.
Vás bude jistě zajímat, které firmy a jejich
správci v tom roce 1946 ve městě působili.
Nezačnu ani abecedně ani podle oborů,
ale podle umístění domů. Náměstí ČSL
bylo tehdy pojmenováno podle prezidenta Dr. Edvarda Beneše a ulice Míru nesla
název maršála Stalina. Začnu od křižovatky Krnovské ulice s ulicí Míru a to z pravé
strany. První v řadě je rohový dům, kde bylo
v přízemí krejčovství a v patře byt pana Jana
Dijáka. Za ním známá mlékárna p. Liboslava Herdy a ve vedlejším vchodě holičství
p. Josefa Mojžíška. V další budově bydlel
malíř a natěrač p. Jan Kotlík. Těsně na něj
navazoval dům, ve kterém měla textilní

obchod pí. Božena Dudová. Za ním stálo
několik budov. Některé byly obytné, některé sloužily jako skladiště, ale hlavní byl
obchod se železem p. Josefa Krále. Vchod
do provozovny byl orientován k náměstí.
V další budově s vchody opět k ulici byla
prodejna Baťa spravována p. Fousem a obchod smíšeným zbožím s nápisem Koloniál
p. Aloise Tylšara. V blízkosti tohoto domu
stával mramorový kříž s Kristem, který prý
z vděčnosti nechal postavit německý občan.
Naštěstí nebyl při stavebních úpravách zničen a je dnes umístěn na severní straně kostela. Jen ten Kristus tam chybí. Ale pokračujme dále. Budova, která za poslední léta
změnila několikrát vzhled i účel a i nyní je
v rekonstrukci (Market), dlouhá léta sloužila Němcům jako knihtiskárna a knihkupectví, do r. 1945 ve vlastnictví fy Ludvig
Richter. Spousta mých starých pohlednic
je právě touto firmou vydána. V roce 1946
až do 60-tých let byla v nár. správě p. Jana
Braunera, který tam měl i obchod s hrač-

kami a papírnictví. Část tohoto domu patřila už náměstí s rohovým vchodem. Bylo
v něm sedlářství a čalounictví p. Josefa
Kotrly. Vedle měl radiozávod p. Miroslav
Vybíral, za ním provozoval pánské a dámské krejčovství p. Josef Štusek. Následuje
budova patřící klášteru a za průchodem
ke kapli byly v dalších domech neobchodní instituce. Sekretariát KSČ, Hospodářská skupina maloobchodu, Jednotný svaz
čs. zemědělců a později i záložna. A jsme
u dnešní cukrárničky. Tam bydlel a v přízemí měl správkárnu obuvi, její výrobu a prodej pan František Ondráček. Za ním provozoval výrobu a prodej cukrovinek pan
Josef Holub. Za průchodem bylo řeznictví
a uzenářství p. Jana Hatoně a vedle krásně
vybavená starodávná lékárna „U lva“, kterou vedl p. Mgr. Otakar Braustein. Poslední
v řadě stojí dům, který patřil p. Theodoru
Calabovi. Vchodem z náměstí měl prodejnu plechového zboží a za domem na dvoře klempířství. Za cestou už byla a je nyní
krásně opravená fara a dům s byty, který
byl v r. 1946 válkou natolik poškozen, že
nesloužil žádnému účelu.
Tolik z tištěného. Za pravdivost neručím, ale mé vzpomínky potvrzují, že tomu
tak skutečně bylo. A teď je k tomu přehledu
přidám. V budově za kostelem byla před
válkou česká škola, ale jen obecná. Do měšťanky museli Češi jezdit až do Krnova.
Po opravách v ní byla zřízena Zemědělská
škola a po přestěhování do zámečku zde
bylo umístěno čalounictví, které dlouhá
léta vedl p. Karel Kotrla a které dávalo práci
mnoha místním občanům a hlavně ženám.
V obchodě p. Calaby je drogerie TOP a co
všechno se vystřídalo v bývalé lékárně si už
nepamatuji. Vzpomínám na zlatnictví s vedoucí p. Pavelkovou, zeleninu p. Rosnera
a později p. Volka, nyní butik pí. Volkové. Já
Pokračování na straně 19.
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Ze vzpomínek
tam ale stále vidím toho usměvavého brýlatého p. lékárníka. Tam totiž byla lékárna
s českým lékárníkem Vidimským už v 19.
stol., o němž se zmiňoval i p. uč. Vyhlídal.
V řeznictví u Hatoňů nebyla pouze prodejna, ale vzadu na dvorku i výroba a zpracování masa. Uvnitř budovy byla prostorná
jídelna, kam chodili na obědy připravené
pí. Hatoňovou úředníci, četníci i někteří
učitelé. Později tam zřídili plemenářský
úřad. Do cukrárny u Holubů jsem moc
ráda chodila. Zákusky pekli v zadní místnosti a celá provozovna nádherně voněla.
Někdy je chladili v otevřeném okně a to
bylo velké pokušení. A ty bonbóny, které
nabírali ze skleněných dóz do papírových
kornoutů. Mám pocit, že ty dnešní zdaleka nedosahují kvality ledovek, atlasek,
kakaových mandlí, štolverek, nugátek,
rumových pralinek…I ty hašlerky měly
jinou chuť. Škoda jen, že byly na příděl.
Později zde dlouho prodávala paní Volná,
maminka našeho hudebníka Petra. Někdy

ji pomáhal i manžel, také hudebník. Krejčovství p. Štuska si moc nepamatuji. Vím,
že brzo skončil a přestěhovalo se tam zlatnictví a hodinářství manželů Horžicových
(dnes dům Měrkových). Zato Elektro-radio
p. Vybírala (dnes noviny) fungovalo dlouhá léta. Udržoval místní rozhlas, ozvučoval různá shromáždění (a těch bylo) a také
jsme u něj za výlohou sledovali 1. vysílání
Čs. televize. Pan Kotrla neměl svou provozovnu dlouho. Ono bylo dosti rázně s koňskou dopravou skončeno, a tak sedlářství
ztratilo na významu. V přízemí domu se
pak vystřídala hudební škola, krejčovství
a nakonec soukromý byt. Výlohy hračkářství bývaly obleženy dětmi, vracejícími se
ze školy. I prodejna školních potřeb byla
stále plná. Z koloniálu p. Tylšara vznikla
Hudební škola a obuv se s novými vedoucími prodávala až do zbourání. Železářství
p. Krále mělo zvláštní kouzlo i vůni. Dostali jste tam všechno, co domácnosti chybělo.
Nádobí, hřebíky, hrábě, stavebniny atd.

A pan Král i jeho paní vždy s úsměvem –
nikdy s neochotou a arogancí, s jakou jsme
se taky někdy v jiných krámech setkávali.
Textil p. Dudové byl brzo zbořen a prodejna byla přestěhována na ulici Osvobození (dnešní Mrazík). Pan Kotlík také
brzo skončil a nahradila ho v domě rodina
p. Ondřeje Hasty. Ten nejenže dlouho jezdil sanitkou, ale také hrál v místní dechovce. Provozovna holičství vystřídala několik vedoucích až zanikla. Co všechno tam
potom bylo, už nepamatuji, ale dnes tam
opět vidím nápis Kadeřnictví – Karolina.
Že by obnovená tradice? Mlékárnu po Herdových vedla paní Fajtlová a její manžel
drogerii na náměstí. Také se tam vystřídaly Večerky. A co je tam dnes? Jen špinavá
výloha. Tradici krejčovství po Dijakových
převzal p. Smolík s manželkou a ke spokojenosti občanů své řemeslo provozovali až
do důchodu.
Příště to vezmeme z levé strany.
Anna Tuhá

Klášter – kongregace sester sv. Karla Boromejského
Tato kongregace byla založena v Nancy ve Francii dne 18. června 1652. Mimo jiných vytvořila tyto provincie:
 německou se 187 filiálkami
 polskou s 61 filiálkami
 orientální v Asii a Africe s 16 filiálkami a později i československou s 39 filiálkami.
Tyto provincie podléhaly generálnímu mateřinci v Třebnici –
tehdejší pruské Slezsko. Provincie řídila generální představená
z třebnického mateřince. Po 1. světové válce měla kongregace 3
provincie: Německou s mateřincem v Třebnici, rakouskou s mateřincem v Těšíně a orientální s mateřincem v Alexandrii (Egypt).
Při rozdělení Těšína na polskou a československou část připadl
mateřinec v Těšíně Polákům. Generální představená dosáhla
u papeže souhlasu se zřízením provincie československé. V roce
1923 byla za představenou české provincie zvolena Matka Cordula Gafronová, která byla představenou boromejek již v Těšíně.
První její starostí bylo najít vhodný dům – klášter, který by se dal
přebudovat na mateřinec. Největší předpoklady pro tento záměr
se jevil u kláštera v Albrechticích vzhledem ke stavební parcele,
dostupnosti apod., a proto byly navrženy pro provinční dům.
Vraťme se o hodně let zpátky. Hlavně přičiněním kaplana
Alberta Engelbrechera byl založen boromejkami z Těšína v Albrechticích klášter Marienstift (Mariánský klášter), a to v roce
1872. To je ta část kláštera, kde se nachází hlavní vchod. V poschodí pak se nacházela domácí kaple. Ve štítě budovy byla umístěna socha Panny Marie. V následujícím roce založily boromejky
soukromou školu s právem veřejnosti a dívčí penzionát. Později
i mateřskou školu a dívčí školu pro ruční práce. Zařízením mateřince stoupl počet sester z 12 během roku na 30.
Aby klášter – mateřinec vyhovoval svému účelu, muselo se
stavět. 21. června 1924 byl položen základní kámen k budově
mateřince. V krátkém čase byla přistavena nová budova o třech

poschodích a 21. května 1925 byla vysvěcena. 5. května 1925
byl také položen základní kámen ke stavbě větší kaple. Vnitřní
vybavení nové kaple trvalo delší dobu, proto byla vysvěcena až
21. září 1926. Také byl pokřtěn nový zvon, dostal jméno sv. Karla
Boromejského. 4. srpna 1928 byl položen základní kámen k budově noviciátu, která navazovala na budovu mateřince. Současně
se stavěla i prádelna a kotelna. 12. září 1929 byla budova noviciátu
hotova. Budovu na přední straně zdobí socha sv. Josefa od firmy
Főrster z Zuckmantlu. Toto velké dílo – rozšíření provinciálního domu – bylo uskutečněno hlavně zásluhou ctihodné Matky
představené, s. Corduly Gafronové. O zaplacení nákladů všech
novostaveb se podělily všechny řádové filiálky v Československu.
Přibývalo nových sester, přibývalo i záslužné práce boromejek. Tak například pracovaly v sirotčincích, v mateřských školách,
v charitních domech, staraly se o opuštěné děti, sloužily v nemocnicích a v neposlední řadě jako vyučující v dívčích školách atd.
V roce 1939 zemřela ctih. Matka Cordula Gafronová. Cituji
z kroniky: „Smrt naší ctihodné Matky dotkla se srdcí všech členek kongregace. Mnoho slzí v bolu kanulo pro zemřelou. I vroucí modlitby stoupaly z duší vděčných sester ke trůnu Nejvyššího
za naši Matku, aby jí vyprosily odplatu věčnou. Nechť odpočívá
v pokoji naše ctihodná Matka, první provinční představená Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Albrechticích.“
Dovětek: V současné době je v České republice 9 komunit boromejek, z toho v Praze 4 a na severní Moravě 3 komunity. Celkový počet řeholnic je 183.
Děkuji tímto srdečně za pomoc všem sestřičkám, které mi
jakkoliv pomohly svými vzpomínkami a písemným materiálem,
a panu Ivu Vykopalovi za půjčení a upřesnění některých poznámek k textu.
Josef Vyhlídal
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TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
T

Vybojovali jsme si postup do 1. šachové ligy
Když jsme vybírali sestavu na KP
družstev starších žáků, který rozhodoval
o postupu do 1. šachové ligy, stáli jsme
před velikým problémem. Dle regulí
soutěže muselo být v týmu zastoupeno
jedno děvče ročník 2001 a mladší. Bohužel tu my nemáme. Stanovy této soutěže
rovněž říkají, že pokud toto děvče není,

může nastoupit místo ní chlapec ročníku
2008 a mladší.
Vsadili jsme na Matěje Jašša (ročník
2009) a byla to skvělá volba. Malý Matěj
na poslední 6. šachovnici vydoloval pro
naše barvy ze sedmi možných - neuvěřitelných 6 bodů a tím výrazně pomohl
týmu k postupu.

Motto: My jsme kluci z Albrechtic,šachy hrajeme čím dál víc,
na všechny se připravíme a postupně porazíme.

Postup do 1. ligy a postup na MČR družstev jsme slavili v Městské kavárně v Krnově
Rok 2017 se zapíše do historie TJ Tatran zlatým písmem. Posuďte sami: 11. února – KP družstev starších žáků – postupně porážíme
největší favority BŠŠ Frýdek Místek a MSA Dolní Benešov – s nepatrným náskokem nastupujeme do posledního kola proti super favorizovanému Havířovu, který musí vyhrát, nám stačí remíza. V napínavém
zápase naši reprezentanti uhájili postupovou pozici a 1. místem si vybojovali historický postup do 1. šachové ligy a postup na Mistrovství
České republiky družstev starších žáků, které se uskuteční 3. – 4. června v Zaječicích u Chrudimi. Zde se rovněž uskuteční MČR 2-členných
družstev do 10 let, kde nás budou reprezentovat M. Jaššo – D. Ziakas
a Fr. Veselý – M. Grček

Postup na MČR do 8 let
Na Mistrovství ČR, které se uskuteční 13. – 14. května v Malenovicích, si postup vybojovali přes KP Grand Prix i dva naši talentovaní a pracovití hráči Matěj Jaššo (ročník 2009) a Matyáš Grček (ročník
2010).
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Mezinárodní šachový turnaj mládeže spěje k závěru. Poslední kolo bude odehráno 1. dubna v Krnově. Ve své kategorii si skvělé vedou Janis Raptis a Tomáš Grček.

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.

Město ocenilo ligový šachový tým
V úterý 21. února ve 14,00 hod. byli
na radnici přijati vedením města hráči,
kteří vybojovali postup do 1. moravské
šachové ligy. Členka výboru TJ Tatran

Katka Bugrisová, představila p. místostarostovi všech 7 úspěšných reprezentantů
vč. trenérů. Martin Špalek ocenil historický postup do ligy a postup na Mistrovství

České republiky. Ze strany města i TJ byly
předány hodnotné ceny všem účastníkům. Slavnostní akt byl zakončen besedou
u kulatého stolu s malým pohoštěním.

Chceme uspořádat Mistrovství České republiky družstev mladších žáků
Kromě sportovních úspěchů se snažíme uspět i na diplomatickém poli. Naše
KTCM podalo přihlášku do konkurzu
na pořádání Mistrovství České republiky
družstev mladších žáků, které by proběhlo
v červnu 2017 v SVČ Méďa v Krnově.
25 dětí z našeho KTCM se zúčastní
o prázdninách letních šachových táborů

(Domašov nad B. , Pálkovice , Ustroň PL.)
Zatím jsme finančně ze 75 % krytí z veřejné podpory MěÚ. Bez této pomoci bychom v žádném případě nedosáhli těchto
výsledků. Děkujeme.
Postupy v různých kategoriích
na MČR budou finančně náročnější.

Chtěli bychom poprosit místní firmy, organizace a občany, pokud jim to situace
umožňuje, o finanční podporu naší šachové mládeži.
Číslo účtu: 266034507 / 0300 (označení
platby - velikost vašeho šachového trička).
TJ Tatran
Ing. Karel Handlíř

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
Hokejový klub HC Red’s
Vážení hokejoví příznivci a fanoušci hokejového týmu HC Red’s Město Albrechtice,
dne 3. 2. 2017 skončila základní část osmého ročníku hokejové amatérské soutěže
HLAMK, v níž jsme splnili náš první cíl,
postoupit do play-off. Po velmi vyrovnané tříkolové bitvě obsadil tým HC Red’s,
stejně jako v loňském roce, čtvrtou příčku
a v semifinálových bojích se utkal o postup do finále s několikanásobným vítězem HLAMK, týmem KMK Motorkářů.
Ani v letošním roce se nám nepodařilo
najít recept na vítězství s mistrem soutěže
a v semifinále jsme mu dvakrát podlehli.
V bojích o konečné třetí místo jsme rovněž
nepodali výkon hodný medailistů a podlehli dvakrát hokejově vyzrálejšímu týmu

Ice Dogs, čímž nám vrátili porážku z loňského ročníku.
Pořadí soutěže HLAMK 2016/2017:
1. KMK Motorkáři
2. Reserve Team
3. Ice Dogs
4. HC Red’s
5. PP Team
6. Mamuti Den Braven
7. KSBK Chasníci
Za dobrým umístěním stojí nejen výkon
brankáře Jiřího Žídka, zodpovědná hra
obránců, šikovnost útočníků, ale také
týmová pohoda. Nejlepším střelcem týmu
a čtvrtým střelcem celé soutěže je Petr
Dvořák s 29 vstřelenými góly. Dalšími
góly přispěli Ladislav Mihál (17), Tomáš
Blažek (13), Petr Marek (12), Martin
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Lašák (10), Zdeněk Koudelka (9), Marek
Tisoň(7).
Sezóna 2016/2017 byla z pohledu našeho týmu úspěšná i přes zklamání v boji
o třetí příčku. Nezbývá, než poblahopřát
všem zúčastněným hráčům týmu, poděkovat partnerům soutěže a fanouškům
za podporu.
Kompletní dění s výsledky celé soutěže HLAMK a turnaje PP můžete sledovat
již několik sezón na webu www.hlamk.
wz.cz, informace o týmu HC Red’s Město
Albrechtice na webu www.hcreds.wz.cz.
Za hokejový oddíl HC Red’s
Luboš Džubera

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
„Albrechtický puchýř“ informuje
Po mimořádně úspěšném zahájení 10. turistické sezony hromadným výstupem 1. 1. 2017
na chatu ANNA, otevřeli turisti tento rok plánovaným výšlapem 18. 3. 2017 na rozhlednu
Vyhlídka nad krnovským Ježníkem. Jak už to
bývá, každý rok je vždy v únoru příznivější počasí k vycházkám jak v březnu. Tak tomu bylo
i tentokrát. V týdnu bylo celkem pěkně, dalo se
očekávat, že i sobota bude příznivá. Pravý opak
byl skutečností. Již noc z pátku na sobotu nevěštila nic příjemného. Ráno bylo pochmourné,
deštivé, a tak se dalo i předpokládat, že se výlet
neuskuteční. Ovšem na srazu jsme byli mile překvapení, z přihlášených 30 zájemců se dostavilo
25, a tak bylo rozhodnuto, že nějaký deštík nás
nemůže odradit a jelo se. V Krnově se přidali
ještě další 2 turisté, takže celkový počet byl 27.
Vydali jsme se po Staré Ježnické cestě, která byla
i když po dešti ve velmi dobrém stavu, a tak cesta příjemně ubíhala, zejména v úseku, který je
skrytý v lese a dobře nás chránil před studeným
větrem. Ani jsme se nenadáli a byli jsme u ježnického sanatoria a pak jen stoupání k rozhledně. Tady nás dosti příkrý kopec prověřil a náležitě provětral dýchací a oběhové soustavy, a tak
přestávka s pěknou vyhlídkou na celou krnovskou i albrechtickou oblast při velmi dobré viditelnosti byla zaslouženou odměnou. Pro cestu
zpátky jsme se rozhodovali, zdali stále se lepšící
počasí nám dovolí ještě zvládnout výstup na krnovskou Mohylu. Sluníčko se začalo stále víc
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ukazovat, a tak jsme zvolili delší trasu po modré a na Mohylu jsme v pohodě dorazili. Opět
krásné výhledy na celý Krnov byly velice pěkné.
Dál, protože jsme měli výborný čas, již jen zbývalo rozhodnout, zdali zrychlíme a stihneme
vlak ve 13:08 a nebo se ještě projdeme a pojedeme až v 15:04. I když jsme ani moc nespěchali,
podařilo se nám dojít na vlakové nádraží ještě
těsně před odjezdem prvního vlaku, a tak jsme
se do M. Albrechtic dostali ve značném předstihu ve 13:23 hodin. Zbylo ještě dostatek času,
abychom si odpočinuli a dočerpali energii při
tradičním posezení u Mrazíka. Závěrečné konstatování – pěkně strávený den v probouzející
se přírodě se vydařil a těch 12 km jsme zvládli
v pohodě. Škoda, že ranní nepřízeň počasí mnohé odradila. Tak zase až příště.
Kam to bude? Rozpis výšlapů nás směruje
8. 4. 2017 na Bruntálsko, do míst Moravskoslezského Kočova, do míst prehistorických sopek,
které kdysi před miliony let vtiskly této krajině
současný ráz. Předpokládáme, že počasí již bude
ustálenější, příznivé a sejde se dostatečný počet
turistů. Prosíme zájemce, aby se opět přihlásili v prodejně tisku nebo elektronicky na našich
stránkách u R. Kučery. Děkujeme. Podrobnosti
budou opět včas na pozvánce-kabelovka-plakáty-stránky.
Na setkání se těší vedení
„Albrechtického puchýře“
Ing. J. Jiřík

FOTBALOVÝ KLUB MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Skončila nám zimní přestávka.
Nyní v jarní části sezóny 2016/2017
se ukáže, jak se naše jednotlivé
týmy připravily. Mladší žáci, potažmo také starší přípravka v jednom,
pravidelně trénovali v tělocvičně
a odehráli i několik turnajů v rámci
OFS Bruntál. Zde je nutno vyzvednout v turnaji starších přípravek
pod záštitou OFS Bruntál umístění
na velmi krásném 2. místě. Ostatní
týmy kromě trénování sehrály i několik přípravných utkání, kde ani
tak nerozhodoval výsledek, nýbrž
nácvik a trénink jednotlivých hráčských postů. Proto určitě fandíme
všem, aby jejich utkání měla vždy
tu správnou „šťávu“, a minimálně
obhájili alespoň výsledky z podzimu. K tomu potřebujeme i vás,
fanoušky a příznivce. Děkujeme
za vaši podporu, jelikož bez vás by
to také nešlo.
Velké poděkování patří všem
našim sponzorům a zvláštní poděkování patří také městu Město Al-

brechtice za poskytnutí veřejné
finanční podpory.
Pro všechny také zveřejňujeme rozpis domácích jarních

utkání. Případné změny sledujte na kabelové televizi Město
Albrechtice.
Miroslav Olejniczak, sekretář FK

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2017- DOMÁCÍ UTKÁNÍ FK MĚSTO ALBRECHTICE
MLADŠÍ ŽÁCI JARO 2017
 17. kolo
Sobota 1. 4. 2017 11:45
Město Albrechtice - Slavia Opava
 19. kolo
Sobota 15. 4. 2017 11:45
Město Albrechtice - Kobeřice
 21. kolo
Sobota 29. 4. 2017 11:45
Město Albrechtice - Raduň
 13. kolo
Sobota 13. 5. 2017 11:45
Město Albrechtice - Rýmařov
 15. kolo
Sobota 27. 5. 2017 11:45
Město Albrechtice - Vřesina
STARŠÍ ŽÁCI JARO 2017
 17. kolo
Sobota 1. 4. 2017 10:00
Město Albrechtice - Slavia Opava
 19. kolo
Sobota 15. 4. 2017 10:00
Město Albrechtice – Kobeřice
 21. kolo
Sobota 29. 4. 2017 10:00
Město Albrechtice – Raduň

 13. kolo
Sobota 13. 5. 2017 10:00
Město Albrechtice – Rýmařov
 15. kolo
Sobota 27. 5. 2017 10:00
Město Albrechtice - Vřesina
DOROST JARO 2017
 17. kolo
Neděle 19. 3. 2017 10:00
Město Albrechtice – Studénka
 19. kolo
Neděle 2. 4. 2017 10:00
Město Albrechtice – Fulnek
 21. kolo
Neděle 16. 4. 2017 10:00
Město Albrechtice – Polanka
 23. kolo
Neděle 30. 4. 2017 10:00
Město Albrechtice - Vrbno pod Pradědem
 25. kolo
Neděle 14. 5. 2017 10:00
Město Albrechtice - Dolní Benešov
 30. kolo
Neděle 18. 6. 2017 10:00
Město Albrechtice - Rýmařov
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MUŽI I.B JARO 2017
 17. kolo
Sobota 1. 4. 2017 15:30
Město Albrechtice – Otice
 19. kolo
Sobota 15. 4. 2017 16:00
Město Albrechtice – Úvalno
 21. kolo
Sobota 29. 4. 2017 16:30
Město Albrechtice – Kylešovice
 23. kolo
Sobota 13. 5. 2017 16:30
Město Albrechtice – Zlatníky
 26. kolo
Sobota 3. 6. 2017 17:00
Město Albrechtice - Velké Heraltice
 15. kolo
Sobota 10. 6. 2017 17:00
Město Albrechtice - Velké Hoštice

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni
cyklisté. Z toho ve dvou případech neměli
na hlavě nasazenou ochranou přilbu. K takovému skutku došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě
nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo
komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně upadl na zem. Při tomto
utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce
s obdobnými případy setkávat, připomeňme si několik pravidel a povinností
cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme
na první jízdu, měli bychom své jízdní
kolo zkontrolovat a případně odstranit
nedostatky, které může mít v povinné
výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi
bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
• zadní odrazkou červené barvy, která
může být kombinována se zadní červenou svítilnou,
• přední odrazkou bílé barvy,
• odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
• na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé
straně kola,
• dvěma na sobě nezávislými účinnými
brzdami s odstupňovaným ovládáním
brzdového účinku, dětské kolo pro děti
předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybaveno před-

ní brzdou,
• volné konce řídítek musí být zaslepeny
(zátky, rukojeti apod.),
• matice nábojů kol musí být uzavřené,
nejsou-li křídlové případně rychloupínací.
Výbava kola za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku
musí protínat vozovku nejdále 20 m
od světlometu,
• zadní svítilna červené barvy, může být
nahrazena svítilnou s přerušovaným
světlem červené barvy,
• zdroj elektrického proudu, který musí
svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně
1,5 hodiny bez přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:
• účinné blatníky,
• zvonek,
• kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, kromě správně
vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná jízda. K předchozí části
o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám
mladším 18 let, doporučuje se však i pro
ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu
bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost
cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retrore-

flexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost
a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo
při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup
od překážek a předvídavost samotného
dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by
měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být
vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl
své okolí upozorňovat včas a vhodným
způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně
naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel
k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje.
V neposlední řadě by cyklista neměl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako
řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát
komisař

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci březnu 2017
Naděžda Seidlová, Mgr. Květuše Hlisnikovská, Josef Jelínek,
Mečislav Dlouhý, Ing. Vladimír Stárek, Miroslav Kubičina, Josef Mužík, Květoslava Janová, Anna Ledvoňová, Dimitra Tvrdá, Jiří Apostol, Josef Vyhlídal, Ida Drtilová, Růžena Zaoralová, Břetislav Foldyna, Dana Zátopková, Miluše Kropáčová,
Vladimír Kodrla, Květa Santariusová, Emilie Kuřecová, Vlastimil Švrček, Irena Mičíková, Ing. Zdeněk Kurečka, Ing. Jaroslav Hýža, Marie Piskláková, Jiří Palík, Marie Grufíková, Dagmar Krátká, Kamila Byrdová, Eduard Leun, Marie Zelenková,
Libuše Šopíková, Zdeněk Chamrád
Jubilantům v měsíci dubnu 2017
Ladislav Haleš, Oldřich Kuřec, Jindra Kaperová, Miluška
Kopečná, Irena Jordánová, Ludmila Prchlíková, Anna Papajová, Jiří Gojný, Vít Vašenda, Tatiana Borská, Marie Ambrozová, Jaroslava Huňková, Ludmila Hanzlíková, Věra Weineltová,
Ladislav Bříz, Vlasta Tinzová, Jan Vojkůvka, Jaroslava Murová, Lazaros Michailidis, Zdeněk Koleňák, MVDr. Jiří Rusinský, Petr Neugebauer, Božena Hlaváčková, Anna Schreibero-

vá, Irena Janešíková, Jarmila Bergerová, Alžběta Ženčáková,
Eva Handlířová, Božena Měrková, Božena Jahnová, Mečislav
Fof, Vítězslava Bohačíková, Marie Jurečková, Josef Hlavička,
Dušan Bernatík, Marie Lovásová, Marta Mužíková, Jiřina Zelingrová, Jana Kobirjová, Vojtěch Mísař, Jiří Blahuta, Rostislav
Kalavský, Ladislav Kajnar, Pavel Kolarovček, Zdenka Šlagorová, Anna Vojtásková
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Přehled sociálních služeb
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku - poskytovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež od 6 do 20 let.
Otevírací doba:
Středa: 12:45-17:45 Čtvrtek: 12:45-17:45 Pátek: 15:00-19:00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, tel.: 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
 Sociální asistence - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Poradenství a podpora rodiny v oblasti bydlení, výchovy a vzdělávání dětí, finančního hospodaření, komunikace s úřady aj.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou.
Kontaktní osoba: Šárka Richtárová, DiS, tel.: 731 692 936
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum102
 Poradna rané péče „Matana“ - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Poradenství pro rodiče dětí s opožděným vývojem, pohybovým,
mentálním, a nebo kombinovaným postižením, autismem a dětí
předčasně narozených.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině a nebo ambulantně na adrese poradny - Hlubčická 9, 794 01 Krnov
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Winklerová, tel.: 731 191 868
www.ranapecematana.webnode.cz
 Pečovatelská služba - poskytovatel HELP-IN o.p.s.
Nemocniční 6, 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

Placená reklama
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Informační servis
 MĚSTSKÝ ÚŘAD

 ORdINAČNÍ DOBA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ:

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

 MUDr. Hana Jelínková, tel. 554 652 206
Pondělí
12.30 – 15.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek
10.00 - 12.00
13.00 – 14.30 pozvané prevence
14.30 – 16.00 objednaní pacienti
Pátek
7.30 - 12.00

Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města
Pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 16.30
Středa
8.00 – 12.00
13.00 – 16.30
Pátek
12.30 – 14.00
telefon 554 637 360, starosta 777 781 191
místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz

 MUDr. Leona Tobiášková, tel. 554 652 183
Pondělí
8.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Úterý
13.00 – 17.00
Středa
10.00 – 12.00
12.00 – 14.30 objednaní pacienti
Čtvrtek
8.00 – 12.00
12.00 – 14.00 objednaní pacienti
Pátek
8.00 – 12.00

Poruchová telefonní čísla městského úřadu
- kabelová televize a internet 775 905 138 Holub, 777 781 194
Hlaváček
- veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 399 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

 MUDr. Eva Němcová, tel. 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
13.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.00
13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pátek
7.30 – 11.00

Informace –psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice,cz
v sekci městský úřad – nalezení psi. Jsou nově zveřejňovány informace o nalezených psech.

 Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12
Úterý
8.00 – 12.00 Dr. Jančo
Čtvrtek 10.00 – 16.00 Dr. Hric
tel.: 590 990 770, 724 188 228

Knihovna
Pondělí
13.00 - 17.30
Úterý
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00
Čtvrtek
13.00 - 17.30
Pátek
10.00 - 12.30
13.00 - 15.00
telefon 554 652 637
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

 LÉKÁRNA U JANA
Po – pá 8.00 – 12.30 13.00 – 16.30
 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

13.30 - 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. 5. 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku Města Albrechtic.
Vydává Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice. IČ 00296228. Registrační číslo u MK ČR 17763
Redakční rada: Dagmar Horáková, redaktorka – tel. 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz,
Martin Špalek, místostarosta tel. 777 781 901, e-mail: mistostarosta@mesto-albrechtice.cz,
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Náklad 1450 ks. Neprodejné. Sazba, tisk: RETIS GROUP, s. r. o., Nádražní 2, Krnov, www. retisgroup. cz.
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Placená reklama
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Navíc: vykoupím Vaši nemovitost
za výhodných podmínek

LQJ=GHQÞN.XUHÕND
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zdenekkurecka@seznam.cz
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