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Vážení spoluobčané,
závěr roku se neúprosně blíží a já si dovolím udělat kratičké
ohlédnutí za událostmi roku 2016 a seznámím Vás s připravovanými akcemi na rok 2017. Je pak na Vás zhodnotit, zda naše kroky
jsou správné, či nikoliv. Připouštím, že ne všechno se podařilo dle
našich představ, ale i takové situace musíme řešit a jsme připraveni
se s nimi vypořádat.
Za největší úspěch letošního roku bych označil získání dotace
na realizaci kanalizace pro vilovou čtvrť. Součástí projektu je i projekt výměny vodovodního řadu, který je město připraveno realizovat z vlastních prostředků. Dotační podmínky totiž neumožňují
investice do oprav. Ptáte se za co? Přece z prostředků našetřených
v rozpočtu obce za posledních 10 let. Na realizaci této finančně
i technicky velmi náročné akce máme připraveno 25 milionů korun z vlastních zdrojů. Dotační prostředky jsme získali ve výši cca
20 milionů korun a v současné době vyřizujeme půjčku za výhodných podmínek od SFŽP, která nám umožní ušetření vlastních
zdrojů a jejich využití k jiným účelům.
Dalším velkým úspěchem bylo slavnostní otevření „Výjezdového
centra“ našich dobrovolných hasičů a profesionálních záchranářů,
které nám investor, Moravskoslezský kraj, předal. Konečně se také

podařilo po několikaletém úsilí prosadit a dokončit opravu fasády,
včetně zateplení, domu s byty pro důchodce na Nemocniční ulici.
Za velké úspěchy považuji i aktivity našich složek a příspěvkových organizací na poli kulturním, sportovním a společenském.
Za mnohé bych zmínil např.: Oslavy 70-ti let od založení fotbalového klubu, akce ZŠ a MŠ pro děti a mládež, našich seniorů, zahrádkářů a ČSOP. Nesmím zapomenout na otevření lesní stezky „Ke krtečkově studánce“, nebo na úsilí našich mladých šachistů. Všem
organizátorům, realizátorům akcí a lidem, kteří pracují dobrovolně
a rádi ve prospěch kolektivu v naší obci, patří můj nejsrdečnější dík
a obdiv.
A co chystáme na rok 2017? Především zmiňovanou kanalizaci a vodovod. I přes velkou finanční náročnost akce nám zůstaly
v rozpočtu prostředky na investice a opravy komunikací (ul. Úzká,
Odboje), chodníků (ul. Opavická, Osvobození, Nemocniční, studie
chodníku v Hynčicích), rekonstrukce i případnou výstavbu nového
veřejného osvětlení (Česká Ves, Leoše Janáčka, Celní-Osoblažská).
Připravujeme realizaci dětského hřiště v Linhartovech, rekonstrukci kuchyně MŠ, opravu kapličky na Valštejně, nasvětlení dalších
přechodů, nové autobusové stání a plno dalších menších, ale pro nás
také důležitých staveb. Chystáme opravy zámku a čekáme s netrpělivostí na hodnocení společného projektu vojvodství Opolského
a našeho města.
Děkuji celému týmu úřadu, který dokázal i přes mnohé komplikace fungovat a být našim občanům ku pomoci.
Chci vyjádřit zármutek nad nečekaným odchodem mých spolupracovníků pana Ing. Dušana Vopelky a paní Zdeňky Kostrošové.
Čest jejich památce. Budete nám chybět, vzpomínáme.
Závěrem mi dovolte, poděkovat všem za celoroční spolupráci
a přízeň. Přeji Vám krásné a spokojené Vánoce, mnoho zdraví, štěstí, lásky a optimismu do roku 2017.
Luděk Volek, starosta města
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Rozšíření kanalizační sítě
Jak už jsem informoval v předchozím čísle Zpravodaje, mělo by
dojít začátkem roku 2017 k zahájení prací na rozšíření kanalizační
sítě a rekonstrukci vodovodního řadu v Městě Albrechticích, a to
ve „vilové čtvrti“. Bude zde vybudována nová splašková kanalizace
a dále provedena kompletní výměna stávajících vodovodních řadů.
Znovu připomínám, že práce budou probíhat na ulicích: Tyršova, Zahradní, Palackého, Dvořákova, Pod lesem, Na Pastuši
a S. Tůmy.
Z hlavních kanalizačních řadů budou vybudovány kanalizační
přípojky k jednotlivým rodinným domkům, které budou ukončeny na hranici pozemku přípojkovou šachticí o průměru DN 400
s připojením na profil DN 150 nebo DN 200.
Co se týká vlastního připojení na kanalizaci, budou si muset
občané sami zajistit v první řadě u nových kanalizačních přípojek územní souhlas se stavbou kanalizační přípojky u zdejšího stavebního úřadu a v druhé řadě si musí zajistit realizaci kanalizační
přípojky z rodinného domku do přípojkové šachtice. Přípojka však
nesmí být vyvedena ze stávající jímky na vyvážení, ale musí se při-

pojit na splaškovou kanalizaci vyvedenou z rodinného domku před
jímkou. Jímku pak následně může majitel zrušit a zasypat nebo
v lepším případě využít jako zásobník na dešťovou vodu k zalévání zahrádky. Do nově vybudované kanalizace nesmí být svedeny
dešťové vody, ty mohou být svedeny do stávající „staré“ kanalizace,
která bude dále sloužit k odvodu dešťových vod z „vilové čtvrti“.
Na městském úřadě, v kanceláři tajemníka Ing. Vavery, je k nahlédnutí projektová dokumentace, kde je možno zjistit zakreslení
domovní přípojky a zavčas sjednat její nové umístění. V dokumentaci jsou vyznačeny i rodinné domy, kde se předpokládá přečerpávání splaškových vod. Prozatím se na městský úřad přišlo informovat cca 20 občanů.
Informace k požadovanému rozsahu dokladů pro vydání územního souhlasu je možno získat na zdejším odboru - stavební úřad
a územní plánování u Ing. Michalici nebo u paní Trautenbergerové.

Setkání jubilantů
Slavnostní setkání jubilantů se letos konalo v úterý 18. října.
Vzhledem k tomu, že pozvaných občanů naší obce, kteří slaví
v roce 2016 své jubileum je téměř 170, rozhodl se sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s matrikou Městského úřadu v Městě
Albrechticích uspořádat tuto společenskou akci v malé tělocvičně
Základní školy v Městě Albrechticích.
Pozvané hosty přivítal slovem a kytičkou místostarosta města
pan Martin Špalek. Krásné hudební pásmo si na tuto výjimečnou
příležitost připravily děti z místní mateřské školy, oslavencům
zazpívaly a předvedly i své taneční nadání. K pohodové atmosféře opět přispěl pan Zdeněk Břicháček se svou dcerou Kristýnou, kteří na tomto posezení každoročně hrají k poslechu i tanci.
Pozvaným hostům, stejně jako loni, zazpívala Žanetka Juříková,
která potěší svým zpěvem nejedno srdce a vždy naladí slavnostní
náladu.
Pro pozvané jubilanty bylo jako vždy připraveno malé pohoštění a všichni zúčastnění se v průběhu akce podepsali do kroniky
města.
SPOZ a matrika Městského úřadu Město Albrechtice
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Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Cizinci, ale přesto Češi
a ještě lépe by znělo „ Cizinci, ale přesto Albrechtičáci“. Možná ten název zní trochu divně, ale po přečtení tohoto článku mi
jistě dáte za pravdu. Přesto, že jsem ve funkci místostarosty už
dva roky, stále se učím novým věcem a děkuji za upozornění
na tuto situaci. Nevěděl jsem, že obyvatelé, kteří v Městě Albrechticích a okolí žijí už mnoho let a nemají české občanství, se
úředně považují za cizince. To znamená, že obyvatelé města jsou
lidé všech národností, ale občané města jsou jen ti, kteří mají
české občanství. V našem městě žije spousta obyvatel, kteří jsou
převážně řecké, slovenské, polské národnosti, ale nejsou občany ČR. V tomto případě, pokud se dožili životního jubilea, tak
nemohou být pozváni na setkání s jubilanty a ani nedostanou
přání k narozeninám, protože nejsou vedeni v evidenci obyvatel. Mrzí nás to, ale je to na rozhodnutí obyvatel, když tady žijí

i několik desítek let, že si nezažádají o české občanství. K tomu,
proč tak dodnes neučinili, má jistě každý svůj vlastní důvod.
Určitě je to spousta papírování a také nemalé peníze. Mezi těmito lidmi jsou i takoví, kteří tady žijí už mnoho let a pro naše
město vykonali spoustu poctivé práce a takovým se sluší poděkovat a popřát k životním jubileím, které už měli a další je ještě
čekají. Mohl bych dotyčné jmenovat, ale pokud bych na někoho zapomněl, tak by to mohlo mrzet. Tak tedy všem Dimitrám,
Martám, Beátám, Barbarám, Romanům, Kosťům, Nikosům
a dalším Albrechtičákům s cizím pasem, kteří s námi žijete, děkujeme za vše, co jste pro město udělali a přejeme mnoho zdraví, úspěchů, spokojenosti a lásky.
Martin Špalek,
místostarosta

Pozvánka na vánoční akce
O průběhu vánočních akcí, které proběhly před vydáním tohoto čísla Zpravodaje města, budeme informovat občany v prvním čísle
roku 2017. Jedná se o rozsvěcování vánočního stromu v Hynčicích a Městě Albrechticích a o vánoční jarmark na zámku v Linhartovech.
Také se dočtete o zhodnocení celé sezóny 2016 na zámku očima kastelána Jardy Hrubého.
V sobotu 10. 12. 2016 od 17 hodin proběhne na zámku v Linhartovech Adventní koncert. Vystoupí pěvecký soubor Valášek ze
Zlatých Hor.
Ve čtvrtek 29. 12. 2016 od 16 hodin pořádá město Město Albrechtice ve spolupráci s místní římskokatolickou farností tradiční Vánoční koncert v kostele Navštívení Panny Marie na ná-

městí, kde vystoupí sólistka Slezského divadla v Opavě a držitelka
Opavské Thálie paní Ilona Tichá. Po skončení tohoto koncertu
se všichni můžou těšit na tradiční ohňostroj, kterým se zakončí
celoroční kulturní činnost v našem městě.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Nejen pro diváky kabelové televize
Už jen pár týdnů zbývá do konce tohoto roku a je naprosto
jasné, že slibované pozemní vysílání v novém standartu DVB-T2 HEVC se na většině území ČR v žádném případě nestihne
zrealizovat. Jedinou výjimkou je vysílač Praha – město, kde
probíhá testovací vysílání. Další slibovaný termín
mín zahájení provozu vysílání mimo Prahu je na jaře roku
2017. Již nyní se však v obchodech prodávají nové
ové
televizory, které jsou schopné toto nové vysílání
ní
rozkódovat a bez závad zobrazit. Běžní kupující
cí
tyto přístroje snadno poznají podle tohoto spo-třebitelského loga vydávaného firmou České ra-diokomunikace →
Ten, kdo nepřijímá televizní signál z pozemmních vysílačů nebo naší kabelové televize, nemusí
usí
kompatibilitu vysílání DVB-T2 HEVC na své televizi
evizi

vůbec řešit. Satelitní platforma již dávno vysílá ve vysokém rozlišení. Nyní dochází k tomu, že na satelitech jsou postupně rušeny transpondery vysílající televizní programy v nízkém rozlišení
SD. Ukončení satelitní distribuce v rozlišení SD se plánuje
v roce 22017. Tímto i my na kabelovce jsme postaveni před
změnu parametrů distribuovaných programů – část
změn
programové skladby se k nám dostává přes satelit.
pro
Již v prosinci tohoto roku budeme nuceni u některých programů přecházet ze stávajícího rozlišení
rý
SD na rozlišení FULL HD. Drtivá většina televizorů v domácnostech diváků je vybavena tunezo
rem,
re který rozlišení FULL HD přehraje. Je jasné,
že starší televizory už obraz v rozlišení FULL HD
nepřehrají.
nepř
Bc. Vladislav Hlaváček

Nízkoprahový klub pro děti a mládež na Albrechticku
Během posledního čtvrtletí roku 2016 se v našem klubu událo mnoho zajímavého. Náš pracovní tým rozšířila mezinárodní dobrovolnice Eszter z Maďarska. Z pracovní činnosti stojí
za zmínku především předvánoční vyrábění adventních věnců,
svícnů a dalších tradičních vánočních ozdob. Pro děti a mládež
bylo připraveno mnoho soutěží, her, rukodělných a rozvojových
činností. Pekli jsme dýňové muffiny, vyráběli ozdoby na dušičky,… Pracovníci NZDM se pravidelně snaží připravovat zajímavá setkání s dalšími mezinárodními dobrovolníky z jiných
zemí, kteří působí v naší oblasti. Navštívit nás přišli Marie
- Carmen ze Španělska, Laura z Německa či Estelle a Pauline

z Francie, přičemž si vždy pro uživatele připravili krátkou prezentaci o své zemi.
Pokračujeme v pravidelných měsíčních besedách na zajímavá témata. V poslední době jsme měli na programu besedu o dušičkách, podzimních nemocech (chřipka), třídění odpadu,…
Děti a mladí lidé využívají klub nejen k trávení volného času,
ale také k vypracování domácích úkolů či referátů a k povídání
si s pracovníky o tom, co prožívají ve škole, doma a s kamarády.
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Bc. Jan Šperl,
koordinátor střediska

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 21. 9., 19. 10. 2016)
16/21/363 schválilo
program 21. zasedání zastupitelstva města.
16/21/367 neschválilo
investiční finanční prostředky na výměnu výkladce nám.
ČSA 21 - Měšťanský dům na náměstí v Městě Albrechticích.
16/21/368 schválilo
hlasování jmenovitě o bodu uznání dluhu.
16/21/369 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 9/2016 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 000 000,00 Kč
a výdajů zvýšení o 703 600,00 Kč a financování snížení
o 296 400,00 Kč.
16/21/370 schválilo
Plán hospodářské činnosti: náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

15 358 321,00 Kč
535 294,00 Kč
15 893 615,00 Kč

Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

14 078 862,00 Kč
757 292,00 Kč
14 836 154,00 Kč
1 057 461,00 Kč

16/21/371 schválilo
smlouvu o obstarání správy domu a pozemku Lázeňská 2,
stavba – bytový dům č. p. 119, v části obce Město Albrechtice,
stojící na pozemku parcele č. 339/1 – zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú Město Albrechtice, okres Bruntál.
16/21/372 schválilo
přijetí navržené změny Směrnice č. 2/2016 kterou se mění
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2017.
16/21/373 schválilo
Směrnici č. 2/2016 kterou se mění Pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2017.

16/21/374 schválilo
záměr zřídit dětské hřiště v k. ú. Linhartovy a zařazení finanční částky ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu na rok 2017.
16/21/375 neschválilo
poskytnutí jednorázového věcného daru paní Evě Kubasové
k spoluúčasti při opravě mostovky na parcele města č. 120 v k.
ú. Piskořov, obec Město Albrechtice, okres Bruntál, která slouží
jako příjezdová cesta k rodinnému domu č. p. 21, Piskořov.
16/21/389 schválilo
vypracování studie na kompletní rekonstrukci autobusového
nádraží a zařazení celkové částky do rozpočtu na rok 2017.
16/21/390 schválilo
zařazení kontroly plnění úkolů z minulých usnesení zastupitelstva města na každé jednání zastupitelstva města.

16/22/393 schválilo
doplnění programu o bod č. 10 Projednání návrhu výpovědi
Smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře a hajného v lesích města Město Albrechtice.
16/22/394 schválilo
program 22. zasedání zastupitelstva města.
16/22/395 uložilo
starostovi města ponechat lokalitu Žáry v ploše vesnická
zástavba – smíšená venkovská zástavba a pověřilo radu města
k zapracování této lokality do územně analytických podkladů
jako hodnotu v území s termínem plnění do 23. 11. 2016.
16/22/396 odložilo
usnesení č. 16/20/356, ohledně pověření starosty města Město Albrechtice zadat zpracování studie cyklostezky do příštího
jednání Zastupitelstva města.
16/22/397 schválilo
návratnou finanční výpomoc MAS rozvoj Krnovsko, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, ve výši 80.000,00 Kč s termínem
splatnosti do 31. 12. 2017 a zapracování této částky do rozpočtu
města na rok 2017.
16/22/398 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 10/2016, dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 494 550,00 Kč
a výdajů snížení o 162 132,00 Kč a financování snížení
o 1 656 682,00 Kč.
16/22/399 schválilo
Směrnici č. 3/2016 , kterou se mění Pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města Město Albrechtice.
16/22/400 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 34.550 Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Město Albrechtice.
16/22/401 schválilo
OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
16/22/402 schválilo
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování právních služeb mezi
městem Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice a JUDr. Petrem Lindenthalem, advokátem se sídlem AK Jindřichov 476, 793 83 Jindřichov, ke Smlouvě o poskytování právních služeb, uzavřená mezi smluvními stranami dne
01. 03. 1995 o navýšení odměny.
16/22/403 schválilo
na ul. Nádražní v Městě Albrechticích omezit rychlost všech
vozidel na 30 km/h, a prodloužit zákaz stání až po budovu nádraží.
Martin Špalek,
místostarosta
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ANKETA ZASTUPITELŮ
Redakční rada Zpravodaje Města Albrechtic zavádí novou rubriku, ve které se budeme ptát všech zastupitelů města na jejich názory
na aktuální dění ve městě. Účast v anketě je dobrovolná, nicméně věříme, že bude co největší.
Zastupitelé budou uváděni v abecedním pořadí a s uvedením volebního uskupení.
Budeme rádi, když vás naše nová rubrika zaujme.
Redakční rada
Blíží se konec roku a s ním schvalování rozpočtu na rok 2017, proto jsme se zeptali zastupitelů města:
JAKOU INVESTIČNÍ PRIORITU NA PŘÍŠTÍ ROK
BUDETE PROSAZOVAT A PROČ?
Prioritou je rozhodně dokončení kanalizace, dále budu prosazovat úpravu náměstí, dokončení knihovny na náměstí a položení
zámkové dlažby na chodník mezi ulicemi B. Smetany a Nábřežní.
Karel Gančarčík, KSČM
1. Kanalizace. Jde o základní podmínku fungování města,
o kterou se město musí postarat. A to i za cenu zdražení stočného a povinného připojení domácností.
2. Knihovna a IC v měšťanském domě. Knihovna si zaslouží
kvalitní a velkorysé prostředí včetně podmínek pro související
aktivity a současně nevyužitá kulturní památka v centu města
je dlouhodobou ostudou celého zastupitelstva už několik volebních období.
Ing. Milan Košulič, TOP 09

V roce 2017 bude nejnáročnější investiční akcí dokončení
výstavby kanalizace ve vilové čtvrti. Tím budeme pokračovat již 20 let v budování celého systému - čistička + veškeré
potrubí. Navíc budeme mít i přidanou hodnotu. Do stejného
výkopu se připoloží zcela nové vodovodní potrubí. Stávající litinové vodovodní potrubí je již za hranicí své životnosti
a velmi často praská. Máme na tuto akci přislíbenou dotaci,
tak jen doufám, že se dílo podaří.
Bc. Vladislav Hlaváček, ČSSD

Jelikož jsem šel do voleb s heslem Zelená pro rozvoj města a investice s rozumem, stále se držím názoru na zkrášlení centra
města a začít ihned s jeho úpravou. Tudy procházíme všichni každý den, návštěvníci odbočují převážně také jen k centru. Současný
pohled na tzv. horní náměstí (nám. Míru) ukazuje návštěvníkům tohoto města, jak zde asi proběhla tzv. revoluce demokracie, jaký
máme vztah k majetku a historickým hodnotám. Dopravu neřešíme, vnášíme stále větší chaos do prostranství (stánkový prodej),
nemáme odpočinkové plochy v městské zeleni. Kolem centra se opravují domy pro komunitní bydlení na stáří a současné vedení
města nepracuje, koaliční strany a jejich zastupitelé nic neřeší.
Jan Metzl, sdružení SZ, NK
V odpovědi na Vaši anketní otázku pozměním pořadí odpovědi.
Jednak určitě budu prosazovat zájmy občanů části Hynčice,
kteří se cítí „odstrčeni na vedlejší kolej“. I když se i oni podílí
na příjmech města, jejich požadavky na realizaci investic jsou
jak ze strany zastupitelů, tak i vedení města, odsouvány a odsouvány. Pak na ně pro samé přednostní investice v části Město
Albrechtice už nezůstávají žádné finance a rychle se na ně zapomene. Občané části Hynčice by si také přáli mít kabelovou televizi, aby byli informování o dění ve městě. Přáli by si mít také
kanalizaci, chodníky a cyklostezku. Hlavně by si však přáli, aby
byl majetek města udržován tak, aby nebylo pochyb o tom, že je
to majetek města. A pokud by ta údržba byla pravidlem, ani by
to rozpočet na jednotlivé roky moc nezatížilo.
Rozpočetem disponuje každá rodina. Rozpočet města je sice
vyšší než rodinný, ale hospodařit se s ním musí citlivě stejně jako
doma, jelikož nevhodná investice se nedá vrátit. Město v roce
2017 chystá obrovskou investici do kanalizačního systému ve vilové čtvrti, což nám ukrojí velkou část rozpočtu. Vedení města
– koaliční zastupitelé dle mého pohledu nerozvážně a nekoncepčně investuji z převážné většiny do stavebních prací a opomíjejí
vyvážené investice do kultury a sportu. Městu chybí vize, jakým
směrem by se mělo rozvíjet a do čeho investovat. Místo toho nekoncepčně a bez stanovení priorit investuje finanční prostředky
z rozpočtu města. Návrhů a nápadů, za co utratit městské peníze
má každý plnou hlavu, ale trefně je usadit do koncepce města již
vyžaduje strategické plánování s výhledem do budoucna a k tomu
jsme dosud nedozráli.
Osobně jsem pro variantu maximálního umoření dluhu
za kanalizaci s ponecháním pouze provozních prostředků města k zajištění mandatorních výdajů s alokaci dostatečné finanční
rezervy pro strýčka příhodu. Pro úsporu prostředků z rozpočtu

Priority, které do rozpočtu na rok 2017 budu prosazovat, jsou
následující:
1. Vyčlenit finanční prostředky na studie a projekty chodníků v Hynčicích, případně jejich alespoň částečnou realizaci.
2. Provést opravy bývalé budovy MNV. Je nutné dokončit
výměnu oken, zřejmě i odstranit problém vlhkého zdiva, dát
budově novou fasádu. Na posouzení stavu budovy máme odborníky. Zatím nám ale tito odborníci v interiéru budovy budují
skanzen „lidové tvořivosti“.
3. Navýšit v rozpočtu částku na údržbu zeleně, aby i v Hynčicích probíhala pravidelně na všech pozemcích města včetně
hřbitova.
Marie Michálková,
KSČM
města bych navrhl zřízení městské pracovní čety, která by pod
vedením zkušeného stavaře prováděla opravy, rekonstrukce, výstavby a údržbové práce na městském majetku, jelikož tyto práce
provádí většinou cizí firmy, které tímto vyvádí nemalé finanční
prostředky města mimo náš region. Rozpočet města bych tedy zatížil pořízením kvalitního vybavení, nářadí, náčiní a potřebného
dopravního prostředku (dodávku) pro tuto četu v počtu okolo 10
lidí. Prvotní investice bych ještě snížil o nákup automobilu, jelikož vedení města letos neuváženě pořídilo terénní auto 4x4, které
je neefektivně využíváno a mohlo by sloužit předmětné pracovní
četě. Zřízením čety bychom my jako město ušetřili spoustu finančních prostředků a zaměstnali několik našich občanů, kteří
by mohli do kolonky příjmu svého domácího rozpočtu přidat
několik tisícovek. Ušetřené finanční prostředky bychom mohli investovat třeba do zřízení víceúčelových herních ploch např.
v Linhartovech, v Hynčicích nebo v jiných opomíjených městských částích.
Libor Švec, Sdružení nezávislých kandidátů
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ANKETA ZASTUPITELŮ
Za investiční prioritu pro rok 2017 jednoznačně považuji dobudování kanalizace ve vilové čtvrti, jelikož je to naší povinností.
Proč tomu tak je?
Jako členský stát EU se Česká republika zavázala provést potřebná technická opatření k zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, a to do konce roku 2015. V současné době
musí být odpadní voda z domácností odváděná buď do kanalizace
(placeno stočné) nebo ukládaná v domovních žumpách a vyvážená na náklady majitele do čistírny odpadních vod. Je veřejným
tajemstvím, že mnohé žumpy ve vilové čtvrti jsou vlivem svého
stáří ve špatném technickém stavu (dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.
musí být žumpa vodotěsná, bez možnosti jakéhokoliv odtoku
a opatřena odvětráním). Provozování žump s prosakováním či
odtokem do podzemních nebo povrchových vod je nelegální!
Domácnost, která není schopna doložit nakládání s odpadními
vodami či vodotěsnost provozované žumpy, se vystavuje riziku
nemalých sankcí a zákazu provozování nevyhovující žumpy. Ka-

ždý by měl být tedy připraven na požádání doložit způsob likvidace takového objemu vody, který odebral z veřejného vodovodu.
Dostavbou kanalizace pomůžeme těm našim občanům, kteří
dnes provozují žumpu v rozporu s platnou legislativou. Nově se
napojí na kanalizaci a vyhnou se do budoucna problémům s orgány státní správy, které dozorují oblast znečišťování životního
prostředí.
Když dále uvážíme, že průměrná denní spotřeba vody na obyvatele ČR je cca 78 litrů, pak průměrná čtyřčlenná rodina ročně
spotřebuje cca 114 m3 vody. Pokud má dům řádně provozovanou
žumpu o objemu 10 m3, musí ji tato rodina vyvézt minimálně 10x
ročně. Za vývoz žumpy pak ročně zaplatí cca 20 tis. Kč. Je-li takováto domácnost připojena na kanalizaci, nemusí se starat o nic
a za stočné zaplatí daleko méně, pouze cca 4 tis. Kč ročně.
Odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace je tedy nejen
ekologické, ale i ekonomické!
Ing. Jaroslava Veselá Ph.D., KDU - ČSL

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Lampionový průvod v mateřské škole

Listopadové úterý rozsvítily v podvečer zářící lampionky dětí
z mateřské školy. Sraz účastníků byl tradičně před MŠ, kde se
sešlo víc než 40 dětí v doprovodu rodičů i širší veřejnosti. Průvod procházel náměstím k baroknímu sloupu, který byl osvícený
50 svíčkami. Společně jsme si připomenuli dušičkový čas plný
světýlek.
Vyvrcholením lampionového průvodu bylo vystoupení skupi-

ny Meče blesky s jejich ohnivou a světelnou šou. Pro děti to byl
kouzelný večer plný světel.
Na závěr byla pro všechny účastníky připravena domácí dýňová polévka a koláče. Poděkování za účast patří všem rodičům,
dětem a občanům naší obce.
Za kolektiv MŠ
Bc. Dagmar Lapuníková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA NABÍZÍ
Výběr z nových knih pro děti a mládež
Váchová,Šárka: Chaloupka na vršku
Život na venkově v dobách našich předků harmonicky plynul v souladu s koloběhem roku. Střídání ročních období s sebou
přinášelo různé zvyky a tradice. Vyprávění
o dětech z malé podhorské vesničky, jak
prožívají jaro, léto, podzim a zimu se všemi radostmi i povinnostmi, působí v dnešní
době trochu jako z pohádky. Ale jejich příhody jsou tak živé, že se mohly stát tehdy i dnes.
Robošová, Barbora: Kdo políbí Terezu
Tereza žije u pěstounů, kteří kromě ní vychovávají ještě dalších deset děti. Spřádá sny
o tom, že jednou se stane slavnou zpěvačkou
a potká krásného modrookého blonďáka, se
kterým prožije opravdovou lásku... Když
se o prázdninách nečekaně kolem ní začne
motat naprosto úžasný kluk na čtyřkolce,
je z něj nadšená - tajemný Matěj je přesně
takový, jakého si vysnila! Je ale opravdu tak
dokonalý, jak se Tereza domnívá? A nepřinese jí spíše jenom zklamání a spoustu problémů?
Braunová, Petra: Johana s dlouhýma nohama
Co všechno se dá zažít během jednoho deštivého letního dne? I nečekané dobrodružství!
Jen musíte najít toho správného kamaráda. Johanka tráví posledních čtrnáct dní před začátkem první třídy u babičky a dědy, stejně jako
František od sousedů. Je to kluk do nepohody.
Eszes, Hajnal: Hmyzáčci
Kniha pohádek Hmyzáčci nabízí pohled
do kouzelného světa přírody, plného krásy,
tajemství a divů. Hrdiny veselých a napínavých historek jsou drobní živočichové, se
kterými se běžně setkáváme v přírodě. Dostane se svatojánský brouček včas do zimního úkrytu, nebo ho přemůže nečekaná
vánice? Co vyhraje mravenec Jenda, když
nezvítězí v běžeckém závodě?
Fučíková, Renáta: Karel IV.
Doba panování Karla IV. je právem považovaná za zlatý věk českých dějin. Jaký ale
doopravdy byl český král a římský císař, co
všechno vykonal? Dozvíte se, že Karel IV.
byl nejen stavitelem mostů, hradů a měst.
Velkou část svého života prožil na cestách
mezi významnými městy tehdejší Evropy.
Byl diplomatem a urovnával spory mezi panovníky, ale zároveň byl i válečníkem. Ilustrovaná kniha o Karlu IV. nabízí ucelený, ale přesto stručný a srozumitelný pohled
na osobnost našeho největšího panovníka.

Bertram, Rudiger: Coolman a já
Opravdu cool komiksový román - nejen
pro puberťáky! Asi to znáte, každý máme
svého Coolmana - odvážnější, svobodnější
a potrhlejší druhé já. Díky němu je život
nádherná divoká jízda. Když už rodiče nemůžou být trapnější, průšvih katastrofálnější a milostná prohra je nad slunce jasná,
proberte to s Coolmanem.
Březinová, Ivona: Dárek pro Sáru
Žákyně Sára se po prázdninách moc těší
do školy. Jde už do druhé třídy. Čeká na ni
ale řada překvapení a nových zážitků, které
prožije se svým kamarádem Markem a novým spolužákem Liborem. A jaký ji nakonec čeká dárek? To se, milé děti, nechte překvapit.
Stínil, Luděk: Nezapomeň na mě
Láska a nenávist jdou spolu často ruku
v ruce. Osudy několika mladých lidí vygradují během jediného týdne v nečekané
a šokující finále. Autor nás prostřednictvím
svižného vyprávění provede několika dny,
během nichž jsou hlavní hrdinové vystaveni těžkým zkouškám; musí se poprat se
svým osudem a musí, ač často neradi, dost
riskovat, aby obstáli.
Rowling, J. K.: Harry Potter a prokleté
dítě
Harry Potter to nikdy neměl snadné
a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s minulostí
a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí
prát s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a současnost se čím
dál hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují
nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá z nečekaných míst.
Pospíšilová, Zuzana: Hasičské pohádky
Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější průšvih měl dobrý konec, a tak si svoje
pohádky rozhodně zaslouží. Víte, že prvním hasičem byl vodník Vodička? V těchto
pohádkách mají kromě hasičů svoje místo
taky vodníci, zvířátka a hasičská auta. Ti
všichni dětem připomenou, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Han, Jenny: P.S. Stále Tě miluju
Lara Jean nečekala, že se doopravdy zamiluje do Petera. Vždyť jen předstírali, že spolu chodí. Ale v jednu
chvíli oba předstírat přestali a najednou je Lara Jean zmatenější než kdy dřív a neví co dělat. A pak se do jejího
života vrátí jeden kluk, co se jí dříve líbil, a spolu s ním i pocity, které k němu cítila. Je možné, aby byla holka
zamilovaná do dvou kluků najednou?
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Deváťáci v tanečních

Poslední zářijový pátek začal na naší škole probíhat kurz pohybové a předtaneční výchovy pod vedením manželů Magdalény a Karla
Handlířových. Do kurzu se zapsalo patnáct dívek a šestnáct chlapců
z devátých tříd. Abychom vytvořili páry, vypomáhá nám Nela Drahokoupilová, která již studuje na gymnáziu. Čeká nás celkem deset
lekcí, během nichž se naučíme nejen základy několika tanců, ale také
pravidla společenského chování. Úvodní lekci jsme zahájili country
polkou, poprvé jsme se tak seznámili s tanečními kroky. Je to tanec velmi jednoduchý a rytmický. Dalším tancem naší první hodiny
byla mazurka, což je původně polský lidový tanec charakteristický
třídobým rytmem. Při mazurce jsme se naučili zvládat otočky. Také

nás bavilo blues, tento tanec se nám zdál docela jednoduchý. Hodinu
jsme završili tradičním „medvídkem“. Celý následující týden jsme se
velice těšili a nemohli se dočkat dalšího pátečního odpoledne. Druhou lekci jsme začali opakováním tanců z předchozí hodiny. Poté
jsme pokračovali v blues, obohatili jsme ho o pár nových kroků. Zcela novým tancem byl waltz, který se všem moc líbil, ačkoliv není vůbec jednoduchý. Snažíme se kroky vylepšovat a nedělat chyby. Naše
taneční hodiny si i přes počáteční ostych opravdu užíváme. Za příjemnou atmosféru děkujeme především našim učitelům, s nimiž si
výborně rozumíme. Tak ať už je tu zase pátek!
Foto Regína Hajná, text Tereza Lovásová 9. A

Jak vypadá buňka
Úvodní učivo přírodopisu, se kterým se seznamují žáci v šesté třídě,
je zaměřeno na charakteristiku živých organismů. K práci jsme využili
vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ
Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597. V hodinách
jsme si zopakovali, jaké vlastnosti mají všichni živí tvorové, a rozdělili
jsme si je do šesti základních říší na viry, bakterie, prvoky, rostliny, živočichy a houby. Poté jsme se zaměřili na jejich vnitřní stavbu. Naučili jsme
se, že základní stavební a funkční jednotkou všech organismů je buňka.
Prozatím jsme se věnovali jen buňkám rostlinným a živočišným. Dnes
už víme, které organely obsahují a jaký je mezi nimi rozdíl. Jakmile jsme
poznali teorii, vrhli jsme se na praktické pozorování. Nejdříve jsme se
museli naučit, jak se pracuje s mikroskopem. Popsali jsme si jeho části
a osvojili si postup při pozorování. Vypadalo to jednoduše, ale v praxi to tak snadné nebylo. Naším prvním úkolem bylo zhotovit preparát
z lístku mechu měříku. Pomoci pinzety jsme oddělili jeden lístek, vložili
ho na podložní sklo do kapky vody a překryli jej krycím sklíčkem. Potom nastala druhá fáze, ta složitější. Zhotovený preparát jsme umístili
pod mikroskop a po zaostření jsme hledali mechové buňky. Všem se to
nakonec podařilo, některým hned, jiným s pomocí paní učitelky nebo
spolužáků. Buňky mechu jsme si dobře prohlédli a zakreslili je do sešitu. Nákres jsme doplnili popisem. Pro většinu žáků to byla první zkušenost s mikroskopováním, a přesto obstáli na výbornou. Už teď se těšíme
na další práci s mikroskopem.
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Foto Regína Hajná, text Miroslava Tupá

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Natočili jsme dokumentární film

Náš život je úzce spjat s klimatickými podmínkami na Zemi, a to
více, než si dokážeme přiznat. Po celou dobu existence lidské populace
na planetě probíhají klimatické výkyvy (tání ledovců, výbuchy supervulkánů, které prostřednictvím rozprášeného popílku způsobují až
několikaměsíční zatmění oblohy). Takovéto klimatické změny vždy
vedly lidstvo k chaosu, k migraci, k hladomoru. Doplatily na to mnohé vyspělé civilizace jako Aztékové, Římané, Egypťané. Faktem vždy
bylo a bude, že klima naší planety ovlivňuje životy lidí, zvířat i rostlin.
Dnes již víme, že za klimatickými změnami nestojí čarodějnice, jak si
dříve lidé mysleli, ale právě výbuchy sopek, náklon zemské osy či tání
obřích superledovců. V současné době nám klima dává jasně najevo,
že se opět něco děje (záplavy, sněžení o Velikonocích, minimum sněhu
v zimě, v létě tropická vedra). To všechno jsou jasné zprávy, měřitelné
a podložené, proto vědci bijí na poplach. Rozhodli jsme se na toto téma
natočit vlastní žákovský dokumentární film. Během tří měsíců žáci
studovali tento problém očima chemiků, biologů, fyziků, zeměpisců,
klimatologů, energetiků. V anglickém jazyce se překládaly materiály,
které jsme obdrželi jako dar od pana klimatologa Mgr. Josefa Pecha,
jenž pracuje v Ústavu fyziky a atmosféry AV ČR v Praze. O tématu
jsme diskutovali i s odborníky na slovo vzatými, např. o jaderné energetice a budoucnosti jaderných elektráren u nás i ve světě jsme hovořili
s Ing. Danou Drábovou, Ph.D., dr. h. c. mult., jadernou fyzičkou a šéfkou státního úřadu pro veřejnou bezpečnost. Oslovili jsme i Ing. Jiřího
Ptáčka, Ph.D., EGÚ Brno, a. s. ohledně elektrické energetiky a distribuce elektřiny v ČR, ten nám dokonce věnoval svou prezentaci na toto

téma. Ověřili jsme si teorii zachytávání tepla molekulou CO2 na přednášce Doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr., z PřF MU v Brně. Snažili
jsme se takto zachytit poznatky o nejnovější situaci klimatu na planetě
a upozornit na nelehkou situaci, kterou lidstvo musí řešit. Danou problematiku jsme chtěli vidět i v globálních souvislostech, moc děkujeme
za spolupráci také nevládním organizacím NAZEMI, Fairtrade Česko – Slovensko a organizaci Greenpeace za materiály, brožury a dokumenty, které nám pomohly klimatické změny vnímat i z pohledu
výzkumníků, ochránců přírody a v neposlední řadě z pohledu obyvatel, kterých se již globální oteplování aktuálně týká. Velmi nás např.
zaujala problematika kácení deštných pralesů v Indonésii, proto jsme ji
do svého dokumentu rovněž zařadili. Ve středu 12. 10. 2016 jsme uspořádali veřejné promítání našeho filmu doplněné o přednášku. Součástí
přednášky byla i ochutnávka a prodej fairtradeových dobrůtek. Zakoupením těchto produktů jste mohli podpořit organizaci, která se
snaží problematiku globálního oteplování řešit. Naším cílem je o zjištěných faktech informovat co nejvíce lidí. Proto jsme velmi rádi, že se
náš dokument bude v plné verzi promítat v místní regionální televizi.
Na tvorbě dokumentu se podíleli tito žáci:
Jiří Mlčoušek – kamera, střih, zvuk
Ondřej Huplík – střih
Marta Střítecká, Anna Veselá, Ondřej Salvet – reportéři
Laura Pavelková, Michal Šlor, Terezie Kubaláková, Vladimír Dlouhý - aktéři
Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Les je krásný
I když je naše malebná obec obklopená lesy, děti
do nich zavítají jen málokdy. Znají spíše nákupní centra, akvaparky, kina a dětské atrakce. A tak nezbývá než
život lesních zvířat, stromů a rostlin poznávat ve škole pomocí obrázků,
interaktivních učebnic a videí. K promítání prezentací se nejlépe osvědčily dataprojektory. Na začátku školního roku čekalo na děti z 2. B třídy
překvapení. Na stropě visel úplně nový krásný přístroj. Peníze na zakoupení dvou dataprojektorů a dvou interaktivních učebnic do přírodovědy
nám poskytl státní podnik Lesy České republiky, formou sponzorského
daru na podporu projektu „Člověk je součástí přírody“, na jehož plnění
se podílejí všechny třídy I. stupně pod vedením třídních učitelek. Dataprojektor je výbornou pomůckou používanou ve všech předmětech výuky. Jsme velmi rádi, že ho ve třídě máme, za což dárcům moc děkujeme. U nás ve třídě je zdrojem informací hlavně v prvouce. Nasbírané
poznatky o lesních savcích, houbách a listnatých stromech využily děti
v miniprojektu Les je krásný. Z odpadového materiálu a obrázků z časopisu Sluníčko si vytvořily kousek vlastní přírody. Besedováním si pak
připomněly důležitost lesa pro člověka. Všechny děti pak tvrdily, že by se
do lesa chtěly podívat častěji.
—9—

Foto Regína Hajná, Zdenka Závodná, text Zdenka Závodná

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSTVÍ A SLUŽEB, MĚSTO ALBRECHTICE
je to například každoroční návštěva Flóry Olomouc nebo exkurze do zavedených zahradnictví, cukráři mají možnost podívat se do cukrářských výroben, kuchaři do podniků masné
výroby, žáci dalších oborů mohou zhlédnout chod v podnicích
zemědělských i strojírenských. Neignorujeme ani kulturní
osvětu, naši žáci navštěvují pravidelně kino, divadla a výstavy,
zveme odborníky na přednášky a diskuze. Naše škola je zvána
i na různé akce, kde máme možnost předvést své schopnosti
– na oslavě 70. let od založení krnovského gymnázia připravovali naši žáci raut, zúčastnili se vánočního jarmarku v Městě Albrechticích, kde prezentovali a prodávali výrobky školy,
udržovali zeleň v zámeckém parku v Linhartovech nebo zajišťovali raut na akci Vyhodnocení policisty roku.
V minulém školním roce jsme využili výzvu MŠMT a získali finanční prostředky, díky nimž jsme mohli nakoupit elektronické čtečky a několik stovek nových knih a založit tzv. čtenářské dílny. Škola se pak postarala o atraktivní čítárnu, ve které
se čtenářské aktivity odehrávají. Dva učitelé cizích jazyků si
v rámci tohoto projektu zvýšili kvalifikaci v některé ze zemí
EU. Již několik let běží také projekt česko-polská spolupráce
v oblasti netradičních sportovních aktivit a aktivita kinballem
přes hranice.
Velmi si vážíme možnosti představit naši školu a její aktivity
v místním Zpravodaji. A to také proto, že si tato instituce právem zaslouží větší pozornost veřejnosti, protože nabízí celou
řadu různých aktivit a neustále pracuje na svém zdokonalení.
Kolemjdoucím jistě neunikla současná oprava střechy;
v uplynulém školním roce se uskutečnilo zateplení vybraných
budov, vlastní činností byl vybudován nový skleník v areálu
školy, opravila se dřevěná podlaha v tělocvičně a současně
s tím i oprava podhledů a vnitřních stěn a výměna ochranných
sítí. V rámci zvelebování školy byly provedeny malířské práce
ve školní jídelně, bufetu a dílnách, které byly hrazeny z vlastních prostředků. Škola pořídila pro provozní účely také nový
automobil Peugeot Partner.
Aktivity školy směrem k žákům i k veřejnosti jsou velice
různorodé a vytváří přátelské a vstřícné prostředí pro všechny,
kdo ho chtějí poznat a podílet se na něm. Za zmínku určitě
stojí odborné kurzy pro veřejnost a firmy – svařování a přezkušování svářečů nebo profesní kvalifikace v oboru Kuchař
– číšník, Zahradník a nově také Strojní mechanik.
Kontakt s veřejností je pro nás velmi důležitý, proto se naši
žáci zúčastňují různých odborně zaměřených soutěží - velký úspěch slavila naše škola reprezentovaná žákyní prvního
ročníku oboru kuchař-číšník Kateřinou Frýdlovou v prosinci
na celonárodní soutěži Svačina roku s Rio Mare. Pod vedením
učitelky odborného výcviku Zdeňky Partschové se probojovala až do finále, kde skončila těsně za pozicemi vítězů. Žáci oboru Kuchař- asistent předvedli v dubnu své odborné dovednosti
v Novém Jičíně na soutěži Zlatá vařečka. Žáci oboru Cukrář
se pravidelně zúčastňují mezinárodního cukrářského klání Priessnitzův dortík v Jeseníku. Žáci strojnických oborů se
účastnili soutěže obráběčů kovů Kovojunior Nový Jičín a Zlatý
pilník v Opavě.
Naši žáci mají možnost vyžít se i ve sportovní oblasti díky
netradičním sportovním disciplínám, které jsou na naší škole
podporovány jako alternativa ke známým, pro žáky už méně
zajímavým tradičním sportům. Jedná se především o kinball;
žáci se tak v minulém školním roce zúčastnili mezinárodního
turnaje v Hradci Králové i mistrovství ČR v Praze.
Nezanedbatelnou složkou výuky jsou odborné exkurze, kterých pořádáme celou řadu pro každý z oborů – pro zahradníky

Naším cílem je připravit žáky co nejlépe na jejich budoucí
povolání, proto velmi intenzivně spolupracujeme s významnými podniky v okolí. Z celkového počtu 25 smluvních pracovišť
máme v současnosti devět smluvních pracovišť pro gastronomické obory, devět pro obory technické a sedm pro obory zahradnické. Díky této spolupráci s významnými zaměstnavateli
regionu, jako jsou firma Bosch Termotechnika s. r. o., Krnovské opravny a strojírny s. r. o., Kofola a.s., Strojírna Jan Bacho
Dívčí Hrad, Autozam Baláš s. r. o. Město Albrechtice, Zemědělský podnik a. s. Město Albrechtice, Bellama s.r.o. Holčovice,
Zahradnictví Krnov Ing. Prášek, CSc., Květinářství Michaela
Město Albrechtice, Luděk Vrba Město Albrechtice, Vyhlídka
Krnov s.r.o., Radniční Restaurant Krnov, Kavárna Residence
Město Albrechtice, Domov pro seniory Krnov, Hospůdka Irča
Osoblaha a další, získávají naši žáci praxi přímo v provozu
a tím si významně zvyšují svou uplatnitelnost na trhu práce.
Za to patří všem smluvním partnerům naše velké poděkování.
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Mgr. Hana Kováčová

Poděkování s gratulací
Každá územní destinace, ať republiková, krajská, okresní nebo
místní má své osobnosti. I v našem městečku od roku 1945 žila celá
řada spoluobčanů, kteří se jakoukoliv formou zapsali do našeho povědomí. Je naprosto jedno, v jakém oboru pracovali, ať už ve školství, zdravotnictví, sportu nebo ve státní správě. K významným občanům určitě patří i Ing. Petr Krátký, který se v těchto prosincových
dnech dožívá významného jubilea.
Petr Krátký se narodil 24. 12. 1946 v Jablonci nad Nisou. Do Města Albrechtic se přistěhoval ve svých 23 letech. V roce 1969 se stal
vedoucím stavebního střediska přidružené dřevařské výroby u Lesního závodu v M. Albrechticích. V roce 1970 byl zvolen poslancem
Národního výboru a v roce 1972 byl kooptován do Rady NV. Jako
vedoucí stavebního střediska se již v té době podílel na celé řadě stavebních prací pro obec. V roce 1972 těžce onemocněl předseda MNV
Emerich Santarius. Petr Krátký, jako člen Rady NV, se stává zastupujícím předsedou Národního výboru a následně (jako nestraník)
byl v roce 1975 řádně zvolen předsedou Národního výboru v Městě
Albrechticích. Do KSČ byl přijat v roce 1979. Svoji funkci předsedy
MNV vykonával dlouhých 17 let, až do roku 1989. Zrekapitulujme si,
co se v tomto období postavilo a svou podstatou uplatnilo:
Tělocvična při ZOU, sál hotelu Národní dům, smuteční obřadní
síň na místním hřbitově, rekonstrukce budovy MěÚ, služebna SNB
(policie), autobusové nádraží, obchodní středisko na ul. Osvobození,
tenisové kurty nad parkem, přístavba ZŠ, areál Drobných provozoven, rekonstrukce Katovny, rekonstrukce koupaliště s panelovým
ohříváním vody, zajištění výstavby inženýrských sítí panelových
domů na ulici Nádražní v návaznosti na kanalizaci Celní ulice včetně čistírny odpadních vod. V integrované obci bylo za jeho působení
postaveno 147 rodinných domků v rámci programu Stabilizace občanů v tomto regionu.
V osmdesátých letech minulého století se staly součástí obce

místní části Hynčice, Opavice a Linhartovy. Za úsilí a pracovitost
občanů Města Albrechtic pod jeho vedením byla obec 3x oceněna
vládou ČSR Čestným uznáním I. stupně, 1x oceněním Krajského
národního výboru II. stupně a 1x se obec stala Vzornou hraničářskou obcí.
Jistě uznáte, hlavně starší spoluobčané, že Ing. Petr Krátký zanechal v našem městečku obrovský kus práce a právem je považován
za významnou osobnost našeho mikroregionu.
Vážený pane inženýre, děkujeme za práci, kterou jste odvedl
pro Město Albrechtice a přejeme Vám vše nejlepší a hlavně zdraví
do dalších let.
Ing. Karel Handlíř, Martin Špalek

Slezská diakonie
Slezská diakonie – SOCIÁLÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov již
tradičně uspořádala pro rodiny využívající naši službu tzv. návazné aktivity. Jedná se např. o společné výlety, poznávací a tvořivé
akce či besedy. Za pomoci Nadace Terezy Maxové dětem projektu
„Chceme vyrůstat doma, ne v dětském domově“ a spolufinancování Moravskoslezského kraje a města Město Albrechtice bylo možné
proplatit náklady spojené s jednotlivými aktivitami projektu.
Dne 18. 3. 2016 v Jindřichově ve Slezsku, proběhla akce „Velikonoční tvoření.“ Sešli jsme se zde s rodinami u tradičního tvoření,
zaměřeného na velikonoční ozdoby a pomlázky, které si poté děti
odnesly domů.
O týden později jsme se zúčastnili Velikonočního jarmarku
v Holčovicích, kde jsme také vyráběli ozdoby s velikonoční tématikou – malovali vajíčka vyráběli papírové ozdoby, pletli pomlázky.
Tato zábavná akce se po celou dobu jejího průběhu nesla v duchu
zábavné velikonoční atmosféry, u které se všichni příchozí dobře
bavili.
Jako každoročně, tak i letos, jsme realizovali v měsíci dubnu Bazárek oblečení, nádobí, hraček, kočárků, školních aj. domácích potřeb, v obci Třemešná. Pro její velký úspěch, se akce znovu opakuje
i v měsíci listopadu.
Začátek léta jsme přivítali Dětským dnem v obci Holčovice, který se uskutečnil dne 3. 6. 2016. Na této akci jsme přichystali pro
malé i velké zájemce jednotlivá stanoviště se zajímavými úkoly
a hádankami.
Měsíc červen jsme zakončili naší účastí na hudebním festivalu v Holčovicích, který se koná tradičně pod širým nebem. Kromě nezaměnitelné atmosféry doprovázené hudebními interprety
a množstvím stánků, jsme zde měli i my svůj dětský koutek. Příchozí návštěvníci měli možnost dát průchod své fantazii a vytvořit
si své dílko s hudební tématikou. Děti nejvíce bavilo tvoření postaviček z CD, které si pak mohly vystavit na veřejné nástěnce, či je jen

tak věnovat mamince či tatínkovi. Pro úplně nejmenší děti, bylo
připraveno stanoviště s omalovánkami, hračkami, trampolínou či
jízdou na koloběžce.
Jedna z dalších akcí, kterou jsme připravili pro rodiče s dětmi,
byl výlet do nedalekého SAFARI, v obci Holčovice – Jelení. Zde
děti absolvovaly prohlídku afrického muzea s výkladem, který si
děti s nadšením vyslechly. Některá preparovaná zvířata byla ulovena přímo majitelem muzea. Kromě zážitků si děti odvezly i drobné
upomínkové předměty.
Velký úspěch každoročně mívají tzv.: „přespávací akce,“ kterých
se účastní děti a rodiče ze všech poboček Sociální asistence Krnov,
Rýmařov, M. Albrechtice a Osoblahy. Letos se srpnová akce konala
v Krnově. Pro děti jsme měli připravené soutěže, hádanky a tajenky, které děti plnily na předem přichystané trase v Krnově, na Ježníku, na Ježečkově paloučku. Z lesa jsme nanosili klestí, postavili
ohniště a opékali špekáčky.
V říjnu byly naše aktivity zaměřené na poznání, objevování
a historii. Děti navštívily město Krnov a kromě památek města se
věnovaly i tématu archeologických vykopávek. Velký úspěch měl
výlet do interaktivního muzea Pevnost poznání v Olomouci. Zde
měly děti možnost si vyzkoušet různé interaktivní hry a projít expozice jako Věda v pevnosti, Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma
nebo Vědecká výtvarka.
Do konce roku bychom rádi dětem zprostředkovali ještě sportovní činnosti a ve spolupráci se službou Slezské diakonie - Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež i vánoční tvoření. Děti
budou mít možnost navázat nové vztahy a výrobou vánočních ozdob si mohou rozšířit svou kreativitu. Výrobky si mohou odnést
a ozdobit si jimi v adventní čas svůj domov. Konec roku zakončíme
jako tradičně vánoční besídkou pro děti.
Šárka Richtárová, DiS.,
sociální pracovnice
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DECHOVÁ HUDBA MĚSTO ALBRECHTICE V ROCE 2016

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas běží.....
Zdálo by se, že dubnové vystoupení v KD v Třemešné, které
bylo v letošním roce tím prvním, právě skončilo....
Rok 2016 je možné hodnotit v životě Dechové hudby Město
Albrechtice (DHMA), jako velmi úspěšný. Svědčí o tom poměrně
velký počet vystoupení, který byl v závěru srpna „OKOŘENĚN“
zahraničními velmi úspěšnými vystoupeními ve Francii, ve městě VINAY ve dnech 25.8. až 30.8. 2016. Těší nás rovněž i to, že se
díky kvalitě našich vystoupení téměř pravidelně setkáváme každoročně (a nebylo tomu jinak ani v letošním roce) se svými příznivci a fanoušky v širokém re gionu Albrechticka a Osoblažska.
Vážíme si velké přízně starostů obcí Třemešná, Slezských Rudoltic a Jindřichova ve Slezsku, kteří s důvěrou jim vlastní jsou
nám nápomocní a jsou velkými příznivci naší činnosti a zároveň
tímto postojem vytvářejí určitou tradici – doplnění kulturního
života v těchto obcích. Jsme jim za to velice vděčni.
Letošní rok ukončíme 7. prosince 2016 v Karlovicích při produkci hudebního pořadu: „Mikulášské posezení s DHMA plné
hudby, zpěvu, tance a dobré nálady“.
To, že se nám rok 2016 vydařil, je výsledkem stabilizace hudebního kolektivu, velmi dobré spolupráce s vedením města, a to
nejen v oblasti finanční podpory. Obzvláště velké poděkování si
zaslouží místostarosta MěÚ, p. Martin Špalek.
Bylo by velmi nespravedlivé nepoděkovat našim příznivcům, fanouškům z místa a okolí za velkou podporu a sympatie, které našemu kolektivu trvale projevují. Velice oceňujeme
taktéž finanční pomoc drobných sponzorů, která naši činnost
zkvalitňuje a obohacuje. Za technickou pomoc rovněž děkujeme vedení ZUŠ v místě v osobě jejího ředitele, pana Martina
Kachlíka.

Hlavní úkoly (cíle) do roku 2017, roku, kdy před 70 léty
(r. 1947) se datují počátky vzniku DH v Městě Albrechticích, jsou:
1/ Nadále úzce spolupracovat s vedením města.
2/ Nadále úzce spolupracovat s Dechovým orchestrem mladých v Krnově (DOM).
3/ Nadále úzce spolupracovat s Oškerovou DH z České Vsi
u Jeseníku v čele s jejím kapelníkem, Josefem Oškerou.
4/ Při svých vystoupeních doma i v zahraničí vzorně reprezentovat město, region, ČR.
A to nejdůležitější: Co nejčastěji být v hudebním kontaktu
s vámi, našimi příznivci ve městě a širokém okolí.
Snad se nám to bude i v roce následujícím plně dařit.
Tak tedy na shledanou v roce 2017!!
Petr Volný, vedoucí – kapelník DHMA
foto Jiří Klimenko

Co dělají zahrádkáři?
Členové spolku Zahrádkáři Město Albrechtice uzavírají postupně další zahrádkářskou sezonu.
V sobotu 22. 10. 2016 se konala hodnotící členská schůze spojená s taneční zábavou. Ve zprávě o činnosti konstatovala předsedkyně paní Věra Zahradníková, že akce, které jsme během roku
uspořádali, byly úspěšné, ať už se jedná o zájezdy do Kroměříže
a do Boskovic a Rájce – Jestřebí, nebo o obě výstavy. Za úspěšnou považujeme i soutěž Rozkvetlé město, kterou vyhlašujeme
už tradičně. Dobré výsledky jsou podloženy prací velké části více
než šedesátičlenné řady našich členů. Výbor vyslovil poděkování
všem členům spolku, kteří ochotně pomáhají při přípravě výstav,

soutěží, zájezdů a tanečních zábav. Jsme rádi, že se členové nebojí
práce, ale že se také dovedou výtečně pobavit, když nám hraje
skupina pana V. Kuřece nebo soubor pana Z. Břicháčka .
Do konce roku se ještě budeme podílet na akci Česko zpívá koledy, jež se bude konat 14. 12. 2016 a jejímž hlavním pořadatelem
bude Základní škola Město Albrechtice.
Těšíme se na setkání se spoluobčany na společenských akcích
v závěru tohoto kalendářního roku, ale hlavně počítáme s jejich
podporou naší činnosti v roce příštím.
Z. Šlagorová,
za výbor spolku
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Jezdecké centrum Město Albrechtice

Letošní rok se nám pomalu chýlí ke konci a nastal ten správný
čas na krátké ohlédnutí, co všechno se během něj v Jezdeckém
centru Město Albrechtice událo.
V průběhu roku k nám přibyli noví kamarádi z řad koní a jejich majitelů. Aktuálně máme zaplněny veškeré kapacity. Ti z vás,
kteří se kolem naší stáje pravidelně pohybují, vědí, že u nás najdou koníky různých velikostí, od poníků, anglických plnokrevníků, po statné teplokrevníky, a take koně různých barev, od bílé,
strakaté, přes hnědou a černou.
Pokud jste u nás naopak ještě nebyli, nebo přemýšlíte, co nadělit nejbližším pod stromeček, můžete si u nás zamluvit jezdecký
výcvik pod vedením zkušených instruktorů. K dispozici vám budou koně různých výkonnostních kategorií a záleží pouze na vás,
zda se budete chtít naučit pouze základy jízdy na koni, nebo se
zdokonalit ve skokovém výcviku.
A když už jsme u výcviku. V tomto roce jsme rozhodně neotáleli. Naše jezdkyně Eliška Mrkvová a Nikola Němcová nás reprezentovaly na okresních i blízkých závodech v Polsku. Hodiny úsilí a skokového tréninku se vyplatily, holky se nám ve startovním
poli nikdy neztratily a byly vždy na předních pozicích. Dále jsme

rozvíjeli naše jezdecké znalosti na soustředěních pod vedením
zahraničních drezurních i skokových trenérů, ať už jako aktivní
jezdci nebo diváci.
Ke konci roku byly dokončeny veškeré úpravy na nové zpevněné ploše, jež nahradila stávající travnatou ohradu, kterou jsme
využívali k opracovávání koní. Na pružném povrchu nyní můžeme umístit drezurní obdélník o rozměrech 20x60 metrů, nebo
rozmístit libovolnou kombinaci skoků. Díky poskytnutí veřejné
dotační podpory z rozpočtu Města Albrechtice jsme také nakoupili pestrobarevný překážkový materiál a můžeme tak o to více
trénovat a zlepšovat své dovednosti pro nadcházející závodní sezonu.
Ovšem ne všichni jezdci z naší stáje mají závodní ambice. Někteří dávají přednost romantickým vyjížďkám po okolních loukách a lesích. Vždyť nejkrásnější pohled na svět je přece z koňského hřbetu. Pokud nevěříte, přijďte se o tom osobně přesvědčit.
Na závěr již nezbývá než popřát všem čtenářům klidně prožité
Vánoce a do nového roku především pevné zdraví, hodně štěstí
a úspěchů. Za Jezdecké centrum Město Albrechtice
Martina Pleskotová

Týden sociálních služeb v dílnách Harmonie, p. o.
V pondělí, 3. 10. 2016 byl zahájen Týden sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Letos se konal již
po osmé.
K Týdnu sociálních služeb se připojily i Sociálně terapeutické
dílny v Městě Albrechticích se záměrem představit a přiblížit široké veřejnosti naši službu. Využívat ji mohou všichni lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat
na běžném trhu práce, bez ohledu na skutečnost, zda žijí v chráněném bydlení nebo v domácnosti. V současnosti službu využívá
41 osob.
Prostory a vybavení jednotlivých dílen si mohli zájemci prohlédnout ve dnech 4. a 6. října. V tyto dny měli návštěvníci možnost vyzkoušet si jednotlivé techniky a zhotovit výrobky, které běžně vyrábějí klienti dílen. Jedná se např. o tkaní koberců, pletení košíků,
lití svíček, mýdla anebo práci s keramikou. Teprve když si zdravý
člověk vyzkouší na vlastní kůži třeba uplést košík, je schopen docenit úsilí, které musí vyvinout člověk se zdravotním postižením, aby
dosáhl stejného výsledku. V některých případech i lepšího.
Další plánovanou aktivitou, v rámci Týdne sociálních služeb,
byla prezentace výrobků ve stánku na náměstí. Celý týden bylo
chladno a deštivo, takže jsme měli obavy, zda akce bude vůbec
možná. V pátek, 7. října se naštěstí počasí umoudřilo a prodejní
akce mohla být uskutečněna. I letos byl o výrobky zájem a ráda

bych tímto poděkovala všem, kteří nákupem přispěli k udržení
chodu sociálně terapeutické dílny.
Naše poděkování patří rovněž Městu Město Albrechtice, které
nám umístění stánku na náměstí umožnilo.
Bronislava Nováková,
vedoucí sociálně terapeutické dílny

— 13 —

Okénko do městské kroniky
Bouřlivý rok 1848 – pokračování
l. listopadu dorazila do města zpráva, že sedláci z Hynčic, Hejnova, Holčovic a Spáleného chtějí táhnout na zámek v Albrechticích, Linhartovech a Hošťálkovech, aby si s vrchností vyrovnali
staré dluhy. Albrechtická garda hned zámek obsadila, ale vzbouřenci nepřišli. O čtvrté hodině ranní přiběhl posel z Hošťálkov,
že tam sedláci drancují zámek. Majitel zámku hrabě Arco byl postřelen a zámek vydrancován. Gardisté z Albrechtic a Hynčic pak
zámek pět dní hlídali, než dorazil oddíl vojska. Za věrné služby
vrchnosti a udržování pořádku dostala garda 30 pušek.
Po bouřlivém roku 1848 přišla léta tuhé reakce Bachova absolutismu. V lednu 1849 oslavují občané nastoupení nového císaře
Františka Josefa na trůn, v březnu přijímají se smíšenými pocity novou oktrojovanou ústavu, v srpnu děkují Bohu za ukončení
války v Itálii a potlačení bouří v Uhrách. Se smutkem nad ztracenými svobodami se mísí smutek z místních událostí. Opět vyhořelo 11 domů, na podzim 1849 vypukla opět cholera, která si
vyžádala 21 lidských životů. Kovové peníze zmizely z oběhu, platí
se jen papírovými.
V roce 1851 se volí první městská správa – starosta, dva radní a 12 členů zastupitelstva. V témže roce je tu četnická stanice
a k nemalé žalosti všech členů se ruší městská garda. V roce 1852
přibyl v městě notář pro okres Albrechtice a Osoblaha. Staví se
nová škola, stará školní budova na náměstí slouží jako radnice.
V červnu 1866 vypukla prusko-rakouská válka o Šlesvik-Holštýn. Už od května je okolí Albrechtic a celé pohraničí obsazeno
husary. Několik dnů po vypovězení války odchází rakouské vojsko
a přicházejí Prusové. Prohledali město, osvobodili zajaté špiony
a brzy nato odtáhli. V červenci po bitvě u Hradce Králové se Prušáci vracejí, obsazují Opavsko, Krnovsko i Albrechtice. U nás se ubytovali v hostincích a dali se hostit. Každý voják musel dostat na účet
obce půl kg masa, jeden a půl kg chleba, šest cigár a džbán piva. Ještě toho dne večer však museli odtáhnout do Krnova. Albrechtičtí
Němci byli rakouskými vlastenci, prováděli špionáž pro Rakousko
a v nějaké hádce byl jeden Prušák zabit. 18. července se Prusové
vrátili, hledali čtyři místní špiony, ale ti se ukryli v lese. Místo nich
vzali čtyři rukojmí a odtáhli. Občané pruské Opavice věřili, že Albrechtice připadnou Prusku, proto si v městě vyhlíželi domy, které
potom zaberou. V srpnu 1866 byl sjednán mír. Rakousko ztratilo
Benátky a muselo zaplatit válečnou pokutu 20 milionů ve stříbře.
Prusové ještě několikrát táhli přes Albrechtice a místní občané
vedli s Prusy čilý výměnný obchod s tabákem.
Sedmdesátá léta byla dobou značného rozvoje. Byla postavena
železniční trať z Opavy přes Krnov a Albrechtice do Jindřichova. Albrechtice měly být také výchozí stanicí pro úzkokolejnou
dráhu do Osoblahy a Heřmanovic. Třemešná a Liptaň však žádaly o změnu a bylo jim vyhověno. Nová železnice velmi prospěla
zdejším hutím a válcovně dovozem surovin a odbavením výrobků. Pomohla i dalším obcím při toku Zlaté Opavice, kde vzkvétal
průmysl dřevařský. V těchto obcích pracovaly velké pily, vyráběly
se tu vozy, trakaře, kolečka, necky, lopaty, hrábě, cepy, později
i lyže a další nářadí ze dřeva. V Holčovicích se vyráběl ve velkém
i nábytek.
Také poštovní úřad si vedl čile. Šlo především o dopravu osob.
Albrechtice se staly uzlem poštovní dopravy na Krnov, Jeseník,
Vrbno, Osoblahu, Jindřichov a Prudnik v Prusku. Ve stájích poštovního úřadu stálo 30 koní, kteří byli stále plně využiti. Obec
byla přepřahací stanicí na trati Opava – Jeseník. Zejména v lázeňské sezoně si musela pošta půjčovat koně od sedláků, aby stihla
včas odvézt pacienty a lázeňské hosty do Gräfenbergu (Jeseníku).
Ve stejném roce, kdy si obec postavila novou školu, byl položen základ k soukromé škole dívčí. Dcera zdejšího rolníka Josefa
Apella – členka terciánského řádu sv. Františka – začala v domě
svého otce ještě se dvěma řádovými sestrami v roce 1852 vyučovat dívky ručním pracem.
Zemský výbor v Opavě pronajal od majitelky zámek a po různých úpravách zřídil tu slezský zemský ústav pro choromyslné.

V červenci 1873 tu bylo umístěno prvních 11 choromyslných.
Později byl ústav přemístěn do Opavy a Albrechtice dostaly jako
náhradu další ústav – zemskou polepšovnu. Na počest 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. dal zemský výbor v Opavě
postavit v Albrechticích nákladem 120 tisíc korun „Ochranovnu
Františka Josefa“. Později byl ústav přejmenován na Výchovný
ústav Fr. Josefa. Bylo v něm umístěno 40 až 50 chlapců školního věku, kteří tu byli vyučováni a přidržováni k práci. Zařízení
pracovalo až do II. světové války, kdy byli chovanci propuštěni
a zařízení sloužilo německé armádě.

Albrechtická nemocnice
Sestry řádu sv. Karla Boromejského jsou známy především
tím, že pečují o nemocné a školením řeholní mládeže pro ošetřování nemocných. Proto vedení řádu přemýšlelo o stavbě vlastní
nemocnice. Rozhodnutí o místě padlo na Albrechtice, snad proto,
že spádová oblast nemocnice v Krnově byla příliš rozsáhlá, nebo
z jiného důvodu, který dnes už neznáme.
Dlouhý čas se nemohlo najít vhodné místo pro stavbu. V klášterní kronice se píše, že do třech směrů nebylo možné předpokládané objekty rozmístit. Jen na jižním konci Albrechtic se konečně
našlo vhodné místo, ale tam měl pole pan Edmund Rősner, který
prohlásil, že nedá z pozemku ani čtvereční metr. Cituji klášterní
kroniku: „Člověk míní a Pán Bůh mění. Ctihodná Matka představená důvěřovala Bohu a Pán ukázal, že je jeho vůle, aby se plánovaná stavba uskutečnila k jeho oslavě a dobru lidu. Svatý Josef měl
však přímluvou též svůj podíl. Jednou Napadlo dobré kateřinské
švadleně Raineldis, jež doprovázela Matku představenou na vycházce, zahrabat do zmíněného pole medailonek sv. Josefa s prosbou, aby se náš dobrý hospodář za naši záležitost přimlouval.“ Tolik citace. Zanedlouho nato začal okres provádět svůj plán, totiž
spojit Albrechtice s Troplovicemi (Opavice) silnicí. K této stavbě
měla sloužit i část pole zmíněného zemědělce. Ten změnil svůj
názor a sám nabídl klášteru prodej celého pozemku. Klášter souhlasil a získal celou parcelu o rozloze 5.079 m za cenu 76.185 Kčs.
To byl první důležitý krok ke stavbě a bylo to 2. února 1929. Brzy
bylo vidět stavitele a geometry, zedníky, tesaře, pokrývače a stolaře, malíře a sklenáře v usilovné práci na staveništi, kde ještě nedávno kráčel rolník za svým pluhem. Architektem stavby byl pan
Karel Gottwald z Opavy, ale stavbu svědomitě vedl a řídil místní
stavitel pan Heřman Broksch. Kronika ještě dodává, že po celou
dobu stavby ve značných výškách a při dalších nebezpečných pracích nedošlo k žádnému úrazu.
Na podzim 1929 byly hotové sklepy a na jaře příštího roku
stavba pokračovala. Již 21. června 1930 byl nasazen krov a 12. října 1931 kolaudační komise předávala nemocnici k provozu. 19.
října došlo k posvěcení nemocnice za široké účasti církevních
i světských činitelů a velkého počtu občanů z města a okolí. Jeden
časopis otiskl i oslavný sloupek. Cituji: „O krásně zhodnoceném
ideálu kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Albrechticích, hodném obětí, času, majetku a sil: moderně vybavené nemocnici, jež bude sloužit nejen třem okresům, když krnovský ústav již na vše nestačí, ale i všem potřebným.“
Ještě krátká zajímavá poznámka: brzy po dokončení stavby
a uvedení do provozu byl navržen zákon, který odpíral soukromým nemocnicím právo veřejnosti. Toto právo bylo nemocnici
v Albrechticích uděleno rozhodnutím slezského zemského úřadu
krátce před jeho rozpuštěním. Čili po roce 1945 byla tato nemocnice veřejná a všeobecná. Nový zemský úřad však žádal specializaci nemocnice. Po delším jednání vybudovaly sestry ještě oddělení pro léčbu kostní tuberkulózy. Původní infekční oddělení
bylo přemístěno do přízemí. Pro pacienty s TBC byla přistavena
budova s lehárnami s pomocí státní subvence. Ještě musím dodat,
že pro značnou vzdálenost Osoblažska, Heřmanovicka a Jindřichovska od státní nemocnice v Krnově, byla zřízena ve zdejším
ústavě i porodnice a gynekologie, ale jen na kratší dobu. Toto oddělení vedl doktor Nebeský.
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Okénko do městské kroniky
Velkým problémem pro nemocnici se stala doprava materiálu
a potravin. Sestry sice získaly 4 štěňata psů vhodných na zápřah, ale
psi se nedali vycvičit. Nakonec získaly sestry vojenského osla, který
– velmi svéhlavý – nenechal se přinutit k rychlejší chůzi, ale přesto
prokázal nemocnici a klášteru velmi cenné služby. Starší občané
našeho města jistě pamatují sestru Josefku, která velmi svědomitě
a trpělivě vozila s oslíkem vše, co bylo potřeba. Ona svého kamaráda znala a věděla, jak s ním zacházet. Po čase dostala nemocnice
starší Mercedes-Benz z Prahy a měly po starosti. Sloužil dlouho
a dobře, prý najel tolik kilometrů, co měří obvod Země.
Je třeba ještě zmínit snahy o znárodnění nebo dokonce koupi
nemocnice. V tomto pomohla návštěva ministra zdravotnictví
doktora Procházky, který se svou suitou ústav navštívil a zevrubně si vše prohlédl. Byl velmi spokojen a odvrátil všechny nástrahy
chytráků. Konkurzem na lékaře přišli do ústavu primář doktor
Adámek jako ředitel a doktor Vaňura jako chirurg specialista.
V roce 1948 byl JUDr. A. Vykopalem, právním poradcem nemocnice, vypracován statut nemocnice. Ta byla rozdělena na oddělení kostní TBC a ortopedii. První měla 50 lůžek a řídil ji primář
Adámek, ortopedie měla 170 lůžek a vedl ji MUDr. Vaňura. Po celou dobu působení nemocnice v ní pracovaly převážně řádové se-

stry s velkou pečlivostí a sebeobětováním. Nemocnice měla skvělé
renomé jak v městě, tak i v širokém okolí, a to i po stránce odborné
lékařské.
1. ledna 1949 vyšel zákon o postátnění všech zdravotnických
zařízení. V květnu 1949 byla nemocnice určena jen pro léčbu pacientů s mimoplicní TBC. Sloužila i jako výcvikové středisko pro
mediky. Od 27. ledna 1950 patřila nemocnice zcela pod státní
správu. V červnu 1946 byl primář Adámek přeložen do Krnova,
ředitelem a primářem byl jmenován doktor Vaňura. 1. srpna 1953
byl v nemocnici zřízen dětský pavilon, ve kterém sloužily již jen
civilní sestry. Řádové sestry postupně odcházely. Po smrti primáře
MUDr. Vaňury šéfoval ještě úspěšně nemocnici MUDr. Boh. Čížek.
Závěrem vlastní názor pisatele: zdejší nemocnice patřila odjakživa k těm nejlepším nejen v kraji. Odbornost lékařů na vysoké
úrovni, péče o pacienty zejména ze strany řádových sester i většiny
civilních sester příkladná. Co se týká pořádku a čistoty neměl tento ústav pod vedením Boromejek široko daleko konkurenci. Vím,
o čem mluvím. Škoda, přeškoda albrechtické nemocnice.
Podle kronik zdejšího kláštera upravil
Josef Vyhlídal

ZE VZPOMÍNEK
Milí spoluobčané, velmi mě potěšily vaše kladné reakce
na zveřejnění dobové fotografie v minulém čísle Zpravodaje. Vím, s jakým zájmem čtete historické záznamy z městské
kroniky, zpracované p. uč. Vyhlídalem. Kromě jiných zdrojů
vycházel (jak sám uvádí ve Zpravodaji 1/16) z materiálů p. uč.
Josefa Vrbaty. Ráda bych vás v krátkosti seznámila s jeho osobností a jeho zásluhou o poznání dějin našeho města. Opravdu
si to zaslouží. Vycházím nejen z mých osobních vzpomínek, ale
i z údajů škol. kroniky z let 1945 – 1972, uložené ve Státním
archivu v Krnově.
Josef Vrbata se narodil 8. 6. 1908 v Čechách u Čáslavi. Po studiích působil 10 let jako učitel, osvětový pracovník
a zřejmě i jako kněz na Těšínsku, hlavně v Karviné. Válečná
léta prožil opět v Čechách, odkud se po osvobození znovu vrací
do Karviné. Po únorovém puči byl ke dni 1. 4. 1948 přeložen
do M. Albrechtic. Byl ženatý, měl 3 děti a jeho žena vyučovala soukromě hře na klavír. Bydleli v dnes již zbourané budově
(viz foto). V přízemí byla t.č. knihovna (později čistírna) a pan
učitel dělal knihovníka. V 1. patře byl velmi pěkný prostorný
byt a modlitebna církve československé husitské, jejímž farářem pan učitel byl. V našem městě bylo asi 60 občanů této víry
plus další z okolních obcí. Bohoslužby se konaly každý týden
a zpěvy doprovázela hrou na harmonium moje spolužačka Věr-

ka Kafková. Tato náboženská činnost byla důvodem pozdější
učitelovy perzekuce. Pan učitel Vrbata učil na měšťanské škole
český jazyk, hudební výchovu a hlavně dějepis. Zvláště období
starověku a antiky bylo v jeho podání jedinečné. Z německy
psaných kronik přeložil Dějiny Města Albrechtic, které byly
postupně zveřejňovány ve školním časopisu „Budujeme“. V poválečném období to v pohraničí byla velmi záslužná činnost.
Ve škol. r. 1949/50 byl pan učitel přeřazen na 1. stupeň do 4. tř.
národní školy. Pro něj to bylo ponížení, pro nás žáky velké plus.
Na fotografii ho vidíte na konci školního roku s těmi žáky, kteří
zahájili školní docházku v roce 1946, tedy před 70ti lety. Poněvadž celostátně bylo po politických čistkách odborných učitelů
málo, byl pan učitel Vrbata po dvou letech znovu přeložen na
2. stupeň. Stal se opět mým třídním učitelem, a to v I.A střední
školy. Po roce je však na vlastní žádost přeložen do Tovačova.
Tam ho postihla tragédie, po které přestává učit a znovu odchází do Čech.
Do našeho kraje pravidelně zajížděl, poněvadž vlastnil chalupu v Holčovicích – Komoře. Mnohokrát jsem se s ním setkala, měl zájem o místní dění i osudy bývalých kolegů. Těšilo ho,
že jsem jako učitelka zůstala Albrechticím věrná.
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Anna Tuhá

ZE VZPOMÍNEK

Jména žáků na fotografii (zleva doprava)
1. ř. Vlastimil Kupča, Jiří Havlas, Karel Adámek, Antonín Růžička, Radomír Filip, Zdeněk Laník, Míla Zbranková, Alena Molínková,
Anna Mokrášová.
2. ř. František Pečiva, Karel Szarpio, Zdeněk Dvořák, Josef Kotrla, Jiří Fiala, Zdeněk Krybus, Božena Jančíková, Jana Kudělová.
3. ř. Marie Grňová, Věra Kafková, Anna Pořízková, Marie Macečková, uč. J. Vrbata, Zdeňka Krumlová, Věra Tomíčková, Anna Lukajová, Naděžda Calabová.
4. ř. Josef Kápička, Miloš Rozehnal, Pavel Vrbata, Zdeněk Kopřiva, Antonín Cekota.
(jména děvčat jsou dívčí)

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice z.s.
HC Red´s Město Albrechtice
Vážení hokejoví příznivci a fanoušci hokejového
týmu HC Red´s Město Albrechtice, léto uteklo
jako voda a dne 13. září 2016 se na zimním stadionu Krystal v Krnově rozpoutala bitva o ligové
body v devátém ročníku hokejové amatérské soutěže HLAMK. Ročník 2016/2017 hraje stejně jako
v uplynulé sezóně sedm týmů, ale tým HC Zátor
vystřídal staronový PP Team.
Do letošní sezony si tým HC Red´s po vydařeném
loňském ročníku a konečné 3. příčce dal za cíl bojovat
opět o stupně vítězů. Dosavadní průběh soutěže napovídá, že cíl není nereálný. Po prvním velmi vyrovnaném kole
základní části je náš tým na postupovém 4. místě průběžné tabulky.
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Na dosavadním výborném umístění se velkou
měrou podílí výkon brankařské jedničky Jiřího „Bobra“ Žídka, který je průběžně na 3. místě v počtu obdržených gólů. Průběžně nejlepším střelcem týmu a 3. střelcem celé soutěže je
Petr Dvořák se 14 vstřelenými góly.
Informace o celé soutěži HLAMK můžete
sledovat na webových stránkách soutěže www.
hlamk.wz.cz, informace o týmu HC Red´s Město
Albrechtice na webových stránkách www.hcreds.
wz.cz.
Za hokejový oddíl HC Red´s
Luboš Džubera

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice z.s.
TJ ROTARY Město Albrechtice
Florbalová sezóna se pozvolna rozjíždí a my jsme plni očekávání, co zajímavého nám přinese. Pokud se nejprve ohlédneme za tou předchozí, musíme být velice spokojeni. Oddíl žáků
se statečně držel ve velmi těžké konkurenci Okresní florbalové
ligy žáků. Celkově jsme obsadili konečné 5. místo. Oproti předchozímu ročníku (celkové druhé místo) jsme si mírně pohoršili. Příčinu lze spatřit především v horší první polovině ročníku,
kdy se nám nedařilo dovážet dostatek bodů. Druhá část sezony se
nám však vyvedla daleko více. Dokázali jsme častokrát potrápit
soupeře z horní poloviny tabulky a své body jsme jim nedávali
zadarmo. Hlavním cílem, o který nám především jde, je radost ze
hry. Mladí hráči by se měli při hře bavit. S touto filozofií kráčíme
také do nového ročníku 2016/2017. Samozřejmě se ale budeme
ze všech sil snažit, abychom se pohybovali na předních příčkách
tabulky. Tréninky žáků probíhají pravidelně ve čtvrtek od 17:00
do 19:00 v tělocvičně ZŠ. Kdokoliv má zájem a chuť, je v našem
oddíle srdečně vítán. Nábor hráčů probíhá celoročně.
Oddíl mužů dokázal v minulé sezoně navázat na předchozí
veleúspěšnou sezónu, kdy jsme dokázali vyválčit historický titul.
Letošní sezona tomu však zprvu nenasvědčovala. Vinou mnoha
odchodů hráčů a také zraněním několika dalších, jsme v nabité
konkurenci jen těžko hledali ztracenou formu. Přesto jsme se dokázali probojovat do play off, ve kterém se nám ztracenou pohodu
podařilo nalézt. Výsledkem bylo celkové krásné třetí místo, které
se nám podařilo získat. Před začátkem sezony 2016/2017 jsme se
bohužel museli rozhodnout, co dále. Výsledkem bylo rozhodnutí,
že tuto sezonu mužský oddíl vynechá. Je nám velmi líto, že se
nám nepodařilo oddíl mužů udržet, ovšem život je takový. Doufáme však, že na nadcházející sezónu se oddíl mužů opět restartuje a bude moci svádět mnoho dalších zápasů.

Oddíl florbalu děkuje vedení Města Albrechtic za poskytnutou podporu. Také děkuje ZŠ Město Albrechtice za poskytnuté
prostory, vstřícnost a výbornou spolupráci, bez které by florbal
v našem městě jen těžko dokázal přežít.
Bc. Jan Šperl,
předseda oddílu
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice z.s.
Turistický oddíl TJ M. Albrechtice „Albrechtický puchýř“ informuje:
V sobotu 15. 10. 2016 ukončili turisti
TJ letošní turistický rok posledním výšlapem po trase Městského turistického
okruhu – zámek Linhartovy a polskou
cestou zpět do M. Albrechtic. Jednalo se
o krátkou (11km) vycházku podzimní
přírodou za velmi pěkného počasí s cílem
včasného návratu, abychom se mohli věnovat závěrečné schůzi oddílu, kde jsme
vyslechli komplexní zprávu o činnosti
oddílu, stavu členské základny, přehledu
hospodaření, vyhodnocení nejlepších turistů a zejména návrh plánu práce na rok
2017. Dovolujeme si zveřejnit krátký výtah ze závěrečné zprávy. Letošní rok byl
již 9. rokem činnosti TO v M. Albrechticích a byl to rok úspěšný. Turistika se již
významně zapsala do veřejné činnosti
ve městě a velký počet občanů našlo v turistice nejen zalíbení, ale dá se říci i potřebu pro upevňování fyzické kondice,
přirozené imunity a zdraví. Připočítáme-li k tomu poznávání přírodních, kulturních a historických krás
našeho kraje a pobyt mezi přáteli, plní turistika své základní poslání. O tom svědčí i stále vysoký stav členské základny – 78 turistů. Kalendář akcí byl přiměřeně bohatý. Vykonali jsme 15 oficiálních výšlapů, navíc dva výšlapy pro přípravu tras na Albrechtickou „25“-„13“ a „7“, a náš turistický předvoj, skupina náročných,
zdolala Sněžku. Na našich výšlapech jsme navštívili Šelenburk
a Kudlichovu rozhlednu v Úvalně, Slezské Rudoltice-Amalín-Nový les-Bučávku, dál jsme si vyšlápli z Prudniku do Jindřichova,
setkali jsme se opakovaně na Truverské mši u Kapličky, absolvovali jsme Albrechtickou „25“, kde byla účast 125 turistů, zlatým hřebem bylo zdolání mimořádného výstupu na Lysou Horu,
tradičně jsme zdolali 15 km „Pochodu Petra Šolce“, zvládli jsme
Štramberk a Kopřivnici, vyšplhali jsme až na „Stezku v oblacích“
v Dolní Moravě, příjemná byla vycházka v okolí Bílé Lhoty-arboretum a prohlídka jeskyní v Javoříčku, podařilo se nám spojit
trasu z Karlovy Studánky do Malé Morávky s místním „Borůvkobraním“ , prošli jsme z Heřmanovic do Zlatých Hor s návštěvou
poutního místa Maria Hilf a sportovně rekreačního areálu Bohema a Edel, absolvovali jsme výšlap na novou rozhlednu na Skalce
nad Jelením spojenou s valnou hromadou na Bellamě a prohlídkou muzea Safari a zooparku, abychom roční putování ukončili
„došlapnou“. Máme v nohách téměř 155 km v přepočtu na turis-

tické počítání to představuje 95.571 osobokilometrů a to je opět
úctyhodný výkon a všem turistům patří mimořádné ocenění,
které bylo rovněž součástí „došlapné“. Vyhodnotili a ocenili jsme
I. Stupněm „Albrechtického puchýře“ 9 turistů, II. stupněm –
10 turistů, III. stupněm – 14 turistů. Čestné uznání získalo 13 turistů za zdolání Sněžky. Turistický rok by nebyl tak úspěšný, kdyby nebylo obětavých, nezištných členů oddílu, fotodokumentaristů- J. Fiedora, J. Šafránka, R. Weingarta, vedení kroniky oddílu
- Z. Šlagorové, vedení webových stránek - R. Kučery, příprava tras
- B. Šimečky, J. Tichavského, J. Šafránka, J. Bosco - příprava a organizace Truverské mše. Těmto všem patří upřímné poděkování.
Poděkování patří i všem turistům nejen za aktivní účast na akcích, vytváření vřelého přátelského prostředí a pohody na cestách
včetně členů vedení oddílu, ale i našim turistkám za přípravu
pohoštění na společenských akcích. I když turistika nepatří k nákladným sportům, přece jen bychom nemohli všechny naše cesty
uskutečnit bez finanční pomoci sponzorů, a tak děkujeme MěÚ
M. Albrechtice za přidělený grant na činnost, mimořádně si vážíme již pravidelnému daru Jendy Husera, těší nás, že naše činnost
je evidována až v ústředním orgánu ČUS v Praze a že i tento orgán nám poskytnul příspěvek. Děkujeme touto cestou i dalším
sympatizantům za nemalou pomoc. Je to Lesní farma Bellama J. Čížek, vedoucí pracovníci LČR, paní Vlasta Cágová - restaurace Mrazík za poskytování prostoru pro
zahajování a ukončování našich akcí
i dopravnímu podniku ODS za zajištění
někdy i náročné přepravy v terénu.
Co říci závěrem, letošní rok končí,
ale již chystáme na základě výsledků
ankety našich členů, jak doufáme stejně
zajímavý a přitažlivý plán na rok 2017,
který bude jubilejním 10. ročníkem.
K tomu, aby si mohla albrechtická veřejnost udělat představu, kam se chceme s turisty vydat, přikládáme zmíněný
kalendář akcí na rok 2017. Zveme nejen
turisty, ale i ostatní zájemce, kteří mají
rádi pobyt v přírodě, poznávání historických i kulturních krás, posilování
zdraví a navazování přátelství. Rovněž
přikládáme pozvánku na již tradiční
a jubilejní 10. novoroční výšlap na chatu
Anna. Těšíme se na Vás.
Ing. J. Jiřík

— 18 —

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice z.s.
PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ NA ROK 2017 POČET KM A ZÁZNAM ÚČASTI:
Poř. č.:

Měsíc:

Datum:

1

Leden:

1.1.

2

Březen:

3

Název akce:

Počet km:

Účast T:/C:

Doprava:

Novoroční výšlap chata Anna-rozhledna.

8 km

.

18.3.

Krnov-Ježník-rozhledna-Mohyla.

11km

Vlak .

Duben:

8.4.

Uhlířský vrch – Moravský Kočov - Bruntál

12 km

BUS .

4

Duben:

22.4.

Horní Lipová – Vápenná.

9 km

BUS

5

Květen:

6.5.

Kaplička-Truverská mše-Kříž. Cesta-Pout.H

9 km

.

6

Květen:

27.5.

Albrechtická „25“ + Pohodová „7“ a „13“

7

Červen:

3.6.

Holčovice – Zátiší – opékání.

9,5 km

BUS .

8

Červen:

17.6.

Pochod Petra Šolce.

14 km

BUS .

9

Červenec:

15.7.

Jeseník – lázeňské okruhy.

7-12 km

BUS .

10

Srpen:

5.8.

Horní Hoštice-Borůvková Hora-Javorník.

10 km

BUS .

11

Srpen:

19.8.

12

Září:

9.9.

Jelení –Bellama-Valná hromada.

Ovčárna- V. Kotel – K. Studánka – M. Morávka

13

Září:

23.9.

14

Říjen:

7.10.

15

Říjen:

21.10.

.

10 km

BUS .

6+11km

BUS .

M.Hilf-Edelštejn-Zl. Hory-Poštovní št.

11 km

BUS .

Rejvíz-Mech. Jezírko-Koberštejn-Drakov

12 km

BUS .

Došlapná-Mrazík. Výběr dílč. okruhu MTO

10 km

.

Osobní výšlapy: Prčice - Lysá Hora - Sněžka – Úseky MTO a další příležitostné trasy podle osobní volby skupin.
Mimořádné akce: Jubilejní 10. turistická sezona. Příprava „Albrechtické 25“- 27. 5. 2017. Kontrola MTO.
„Koláčkobraní“ - předběžný termín 9. 9. 2017. ?
Vedení turistického oddílu

MTO  PF 2017
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TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Statut Krajského tréninkového centra mládeže, který TJ Tatran M. Albrechtice před 2 lety získal (sdružuje mladé šachisty
mikroregionu Krnovsko), si na 1. polovinu roku 2017 klade velmi
náročné cíle. V prvé řadě je to postup do 1. ligy mladšího dorostu,
o kterém se rozhodne 11. února 2017 na KP starších žáků v Krnově. Šachově nám dorostla generace starších žáků, která na to
v každém případě má.

V sestavě Chwistek, Kohut, Grček, Raptis, Bušos, Veselý a Jaššo jsou v plné přípravě nejen na tento důležitý turnaj, ale spolu
s dalšími, hlavně mladými šachisty, na další klání v rámci Mistrovství ČR družstev a jednotlivců do 8 let.
Přejeme hodně úspěchů, pevné nervy a trochu toho štěstíčka.
Lukáš Anton,
předseda TJ Tatran

HUSARSKÝ KOUSEK
NAŠICH MLADÝCH ŠACHISTŮ
V sobotu 19. listopadu se naše 18-členná výprava KTCM zúčastnila 2. KP Grand Prix ve Frýdku Místku. Beskydská šachová
škola zažila obrovský šok. Ani jejich 14 šachových nadějí nezabránilo vynikajícímu výkonu našich mladých šachových naději
v kategorii H 8
1. místo Matěj Jaššo (2009)
TJ Tatran
2. místo Zdeněk Toušl (2009) Interches - stávající mistr
republiky H8
3. místo Matěj Grček (2010) !!! TJ Tatran
Ještě 3 kola KP Grand Prix a bude rozhodnuto o postupu
na MČR. Oba naši šachisté mají obrovskou naději.
Gratulujeme a držíme palce.
TJ Tatran
TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2017 KRAJSKÉHO TRÉNINKOVÉHO CENTRA MLÁDEŽE
6. – 8. 1.
7. 1.
14
Leden

Únor

Březen

Duben

Červen

Pokrzywna - PL

3. turnaj KP Grand - Prix

Ostrava

OP družstev (viz rozpis OŠS )

17. 1.

KP školních družstev mladší žáci

Krnov

18. 1.

KP školních družstev starší žáci

Frýdek Místek

19. 1.

KP školních družstev středoškoláci

Orlová

21. 1.

OP družstev (viz rozpis OŠS )

3. 2.

Velká cena Holčovic

Holčovice

4. 2.

4. turnaj KP Grand- Prix

Havířov

11. 2.

KP družstev starších žáků

Krnov

18. 2.

KP družstev mladších žáků

Frýdek Místek

25. 2.

Mezinárodní mládežnický turnaj

M. Albrechtice

4. 3.

Mezinárodní mládežnický turnaj

Nemyslowice - PL

11. 3.

Mezinárodní mládežnický turnaj

Nemyslowice - PL

18. 3.

Mezinárodní mládežnický turnaj

Nemyslowice - PL

25. 3.

5. závěrečný turnaj KP Grand - Prix

Dolní Benešov

1. 4.

Závěrečný mládežnický mezinárodní turnaj

Krnov

7. – 9. 4.

Šachové soustředění

Pokrzywna - PL

13. - 17. 4

Mezinárodní turnaj šachových nadějí

Frýdek-Místek

OP mládeže a vyhodnocení okresních VC

Krnov

22. 4.
Květen

Šachové soustředění

13. - 14. 5.

Mistrovství ČR do 8 let

3. - 4. 6.

Mistrovství ČR družstev starších žáků

Zaječice

3. - 4. 6.

Mistrovství ČR dvojic do 8 let

Zaječice

9. - 11. 6.

III. ročník šachového soustředění

Velká Kraš

17. 6.

Českoveský šachový turnaj

Česká Ves

24. 6.

Turnaj rodinných dvojic

Krnov

Z 5 mládežnických turnajů Grand Prix, Velkých cen a Mezinárodních turnajů se do celkového pořadí počítají 4 nejúspěšnější.
Vypracoval: Ing. Karel Handlíř
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FK MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Podzimní část fotbalové sezony 2016/2017 skončila a nastal
čas k ohlédnutí za výsledky, kterých naše jednotlivá mužstva
dosáhla.
První ohlédnutí směřuje k našim mužům. Již několikátou
sezonu hrají I.B třídu sk.A, ve které po úmorném začátku sezony prozatím uhráli 7. místo s 19 body, 5 výhrami, 4 remízami,
4 prohrami a skórem 29:27. Za tento výsledek je nutno poděkovat především hráčům pod vedením trenéra p. Vladimíra Ptáčka
a doposud nejlepším střelcům gólů V. Charalambidisovi – 8 gólů,
M. Šupákovi – 6 gólů, M. Sklenaříkovi a R. Pavlíčkovi se 4 góly.
Druhé ohlédnutí patří dorostencům. Hrají krajskou soutěž,
kde obsazují prozatím 14.místo se 7 body, 2 výhry, 1 remíza,
11 proher a skóre 16:76. Velmi náročnou práci s vedením dorostenců má p. Radomír Kala st. Jemu patří poděkovaní za nelehkou práci a také nejlepším střelcům dorostenců L. Pospíšil –
6 branek, A. Klepáček – 4 branky.
Třetí ohlédnutí míří k starším žákům, kteří pod vedením p. Jiřího Hudečka a p. Aleše Mlčouška hrají krajskou soutěž a obsazují prozatím 6.místo s 15 body za 5 výher a 5 remíz, skóre 33:23.
Zde jsou nejlepšími střelci M. Kvasnica – 12 gólů a Kubacký –
9 gólů.
Mladší žáci hrají ve stínu těch starších stejnou soutěž a pod vedením M. Moravce a L. Včelného doposud hájí 8. místo s 9 body za
3 výhry a 7 remíz, skóre 27:43. Zde je nutno podotknout, že za toto
mužstvo nastupuje de facto hráčský kádr přípravky a adaptuje se

poměrně velmi dobře i díky střelcům J. Mlčouška – 11 branek, O. Kvasnici – 6 branek.
Říká se, to nejlepší nakonec. Tím jsou nepochybně hráči naší starší přípravky, jelikož jsou
doposud výsledkově na tom nejlépe. Patří jim
3.místo s 18 body, 6 výher a 2 remízy. Skóre 88:22.
Trenéry jsou p. L. Včelný a p. M. Moravec. I zde patří všem poděkování a střelcům T. Moravcovi – 19 gólů, O. Skotnicovi – 17 gólů
a T. Olejniczakovi za 11 gólů.
Výkonný výbor FK Město Albrechtice pracuje ve složení: Roman Boček, Miroslav Olejniczak, Radomír Kala, Petr Kmínek,
Milan Gross, Radomír Pavlíček, Janis Busios.
Ani o zimní přestávce nebudou naše mužstva zahálet. Je naplánováno několik halových turnajů a přátelských utkání. Do jarní
části sezony přejeme úspěšný vstup a třeba i lepší výsledky, než
v té podzimní. K tomu všemu nám samozřejmě pomáhají naši
fanoušci, dále hlavně sponzoři a jim všem patří velký dík, bez
nich by to nešlo. Dále velké poděkování patří městu Město Albrechtice za veřejnou finanční podporu.
Konec roku 2016 se blíží, přejeme všem pevné zdraví a zároveň zveme na 21. ročník nohejbalového turnaje 17. 12. 2016 a také
na tradiční fotbalový turnaj o Pohár starosty města dne 26. 12.
2016, obojí v hale ZŠ M. Albrechtice.
Miroslav Olejniczak,
sekretář FK Město Albrechtice,z.s

BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v měsíci listopadu 2016
František Václavík, Božena Šaňáková, Olga Nádvorníková, Tomáš
Vintrocha, MVDr. Karel Galuszka, Jiří Šrom, Jan Paulo, Renata Placková, Marta Vyhlídalová, Ludmila Koudelková, Anna Hájková, Marie Bařinová, Marie Kuřecová, Marcela Vacková, Vasilis Koparanidis,
Josef Kantor, Nataša Hradilová, Milan Gadziala, Dagmar Blaťáková,
Josef Juroška, Zdenka Gančarčíková, Josef Fiedor, František Janko,
Jan Chovaniok, Ludmila Syrová, Ivo Růžička, Božena Krampeová,
Ludmila Činčurová, Mária Šušolíková, Marcela Kaňoková, Vojtěch
Kocvelda, Vasil Eftimiadis, Jitka Tomášková, Mária Okapalová, Melania Šimková, Vlasta Bohačíková, Štěpánka Konečná, Eva Bučková,
Oldřich Lasovský, Naděžda Trnavská, Ing. Václav Hellebrand, Marie
Dvořáková, Hilda Šimčíková, Marie Pánková, Milada Ledererová,
František Mužík, Lenka Černocká, Růžena Vankátová

Jubilantům v měsíci prosinci 2016
Karel Bednář, Zdeňka Comorková, Marie Musialková, Jaroslav
Michek, Františka Jančíková, Anna Strážnická, Jan Lovás, Olga
Sedlářová, Daniela Hudečková, Miroslav Foršt, Dagmar Horáková, Milan Polanský, Karel Kotrla, Ivana Durdová, Jana Nosková,
Jan Šiška, Drahomíra Kostrhounová, Marie Lišková, Eva Sudová, Ludmila Tomancová, Anton Matejov, Růžena Čížková, Ivana
Gajdošová, Marie Jiříková, Miluška Škarková, Václav Zavadil,
Jan Šimek, Karel Jančík, Anna Petrová, Emilie Holazová, Jaromír
Mašek, Petr Kobirja, Jaroslav Zombkovský, Danuše Václavíková,
Anežka Cárdová, Svatopluk Michna, Emilie Adámková, Ludmila
Bradová, Marie Vinopalová
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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

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. Jana Hančilová, Bruntál, tel.:
733 535 580
Romana Kotůlková, Město Albrechtice, tel.: 733 535 581
Jana Mozgová, tel.: 730 516 982

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

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: Lucie Zavadilová, tel.: 595 170 379

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: Mgr. Iva Kmínková, 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

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: Bc. Vlasta Prokopová, tel.: 554 690 572
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: Yvona Marečková,
tel.: 731 692 321

Odkazy na www stránky města a organizací zřízených městem
www.mesto-albrechtice.cz
www.zsma.cz
www.msma.cz
www.knihovnamestoalbrechtice.cz
www.hasicimestoalbrechtice.webnode.cz
www.zameklinhartovy.cz
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Informační servis
Městský úřad

Interní ambulance
St
8.00 – 11.30

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

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 13.00 – 14.00 prevence
Úterý
13.00 – 17.00 17.00 – 18.00 pozvaní pacienti
Středa 10.00 – 12.00 13.00 – 14.00 prevence
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek
8.00 – 11.30

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

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 – 17.00

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 16.00

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle 8.00 – 12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111
(nemocnice Krnov)
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Út
8.00 – 12.00 tel. 554 690 518
Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518
Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 12.00

13.00 – 15.00

tel. 554 690 518

Ordinační doba praktických lékařů:
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

Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8.00 – 12.00
Sobota
8.00 – 10.00
Telefon 554 653 065

12.30 – 15.00

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
Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá 8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

Sběrný dvůr, tel. : 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz: od 1.4. do 31.10.
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek:
13:00 hod – 18:00 hod
Sobota:
8:00 hod – 12:00 hod
Zimní provoz: od 1.11. do 31.3.
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek:
13:00 hod – 17.00 hod
Sobota:
8:00 hod – 11:00 hod
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

tel. 554 690 522
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Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2017.
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