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Vážení spoluobčané,
čeká nás velmi náročné investiční období. V současné době
připravujeme realizaci kanalizace ve vilové čtvrti. Stavba bude
velmi náročná nejen z technického, ale i finančního hlediska.
Po zahájení prací nevíme, jaké komplikace náš čekají vzhledem
ke stáří sítí a existenci zastaralé dešťové kanalizace. Zároveň budeme pokládat nový vodovodní řad. Lokality, kterých se to bude
týkat, budou z větší části rozkopané a obtížně přístupné, proto
Vás prosím o trpělivost a dodržování pokynů při realizaci. Státní
fond životního prostředí, který je poskytovatelem dotace, klade
jako jednu z podmínek vysoké procento napojených domácností. Proto připomínám všem majitelům nemovitostí, kterých
se to týká, aby byli připraveni na připojení k páteřní kanalizaci.
O všech krocích a postupu prací budete včas všichni informováni.
Vzhledem k realizaci tohoto technicky i finančně náročného projektu bude složitá i práce při sestavování rozpočtu města. Proto také prosím všechny, kterých se to týká, aby své návrhy
přednesli včas, tedy nejpozději do konce října tohoto roku. Dále
předpokládáme i realizaci dalších investic, jako je oprava zámku

v Linhartovech a rekonstrukce místního parku. Samozřejmě musíme vyčlenit finanční prostředky na opravy a údržby obecního
majetku, školství, kulturu a sport. V současné době máme dostatečnou finanční rezervu a na projekty jsme připraveni.
Protože nás čeká velmi náročné období, přivítal bych ze strany zastupitelstva, zejména od některých jeho členů, více aktivity,
pomoci a spolupráce. Atmosféra osočování a neustálého poukazování na chyby, kterých se údajně dopouštím, nepřispívá k racionálnímu řešení problémů. Je to jen snaha o likvidaci opozice
a to s prací pro blaho občanů tohoto města nemá nic společného.
Je třeba spolupracovat a především pracovat a ne chodit jen na zasedání a tam kritizovat cizí práci. Možná, kdyby se tito lidé o problematiku zajímali dříve, nemuselo by docházet ke zbytečným
hádkám na zasedáních. Mne osobně tento neustálý boj nesmírně
vyčerpává a bere chuť do další práce. Je lehké jen kritizovat….
Ostatní úvahy nechávám na občanech.
Luděk Volek,
starosta města
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Rozšíření kanalizační sítě

Začátkem roku 2017 má dojít k dalšímu rozšíření kanalizační
sítě v Městě Albrechticích, a to ve „vilové čtvrti“. Bude vybudována nová splašková kanalizace a stávající kanalizace bude sloužit
jen k odvodu dešťových vod. Součástí projektu je i obnova vodovodního řadu v dané oblasti a odvod dešťových vod z ul. Tyršova
ulicí Krnovskou do příkopu na ul K.Čapka. Město má na tuto etapu zpracovanou projektovou dokumentaci, jsou vydána příslušná
právoplatná stavební povolení. Na kanalizaci je vyřízena dotace
z Operačního programu Životní prostředí a bylo vydáno příslušné rozhodnutí o přiznání dotace. V rozhodnutí jsou uvedeny následující podmínky, které město musí splnit:
- vybudování kanalizace v délce 2,621 km
- napojit 370 EO
- odstranit množství vypouštěného znečištění CHSKCr 14,79
t/rok.
Pokud město nesplní tyto ukazatele v daném termínu
do 30.6.2018, může být ze strany poskytovatele dotace, Ministerstva životního prostředí, sankcionováno. Největší problém
je s připojením obyvatel na nově vybudovanou kanalizaci. Ne
všichni se budou chtít na novou kanalizaci v daném termínu připojit, a to z různých důvodů.
Na základě výsledku výběrového řízení bude uzavřena smlouva. Rozpočtové náklady se pohybují ve výši 55 mil.Kč včetně DPH,
z toho je 33 mil. Kč celkových uznatelných nákladů, z toho bude
hrazeno z fondu EU a SR 24,8 mil. Kč. Jelikož město nemá k dispozici na účtu dostatek finančních prostředků, byla vyřizována
půjčka ze SFŽP ve výši 12 mil. Kč. Město už obdrželo rozhodnutí
o přiznání půjčky. Zbývající částka bude financována z vlastního
rozpočtu. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, které má být ukončeno v průběhu října 2016. Uvedené
finanční částky se však budou měnit, a to na základě výsledku
výběrového řízení, až budeme znát celkovou cenu za dílo. Předpokládané zahájení stavby je březen – duben roku 2017 a ukončení závěrem roku 2017.

A teď k vlastní stavbě. První větev kanalizačního řadu bude začínat na ul. Tyršova, kde se napojí na stávající kanalizaci a ukončena u posledního rodinného domu pod bývalou „ozdravovnou“.
Do této hlavní větve se budou napojovat jednotlivé kanalizační
větve z ul. Zahradní, Palackého, Dvořákovy a Pod lesem. Ulice
Na Pastuší je odkanalizována do kanalizační větve na ul. Dvořákova.
Kanalizace bude provedena z PVC o průměrech DN 300 a 250
o celkové délce cca 1,911km. Na této kanalizaci bude realizováno
100 přípojek o celkové délce 0,710km. Na kanalizaci byly zjištěny
případy, a to na ul.Tyršova, Palackého, Pod lesem, že některé objekty rodinných domků nebude možno napojit gravitačně a bude
nutné, aby si majitelé zajistili přečerpávání splašků do šachty
na přípojce, nebo provedli úpravu vnitřních rozvodů kanalizace.
Pro občany je důležité, že z hlavních kanalizačních řadů
bude provedena výstavba kanalizačních přípojek k rodinným
domkům. Přípojky jsou zakresleny v realizační projektové dokumentaci. Je důležité si trasu navržených přípojek odsouhlasit
a v případě, že by mělo dojít ke změně navržené trasy kanalizační přípojky, je nutno změnu projednat na městském úřadě, aby
tato změna mohla být dále projednána s organizací, která bude
stavbu realizovat. Na městském úřadě, v kanceláři tajemníka Ing.
Vavery, je k nahlédnutí projektová dokumentace, kde je možno
zjistit zakreslení domovní přípojky a tak zavčas sjednat její nové
umístění. V dokumentaci jsou i vyznačeny rodinné domy, kde se
předpokládá přečerpávání splaškových vod.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl občany našeho města
upozornit na nebezpečí související s prováděním stavby – otevřené výkopy, bláto, prach, zvýšený provoz stavebních mechanizmů
apod., které budou stavbu doprovázet a nelze je úplně eliminovat.
Tím zároveň občany žádám o pochopení a trpělivost.
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Ing.Hynek Vavera,
tajemník

Město pro děti
Takový název dostala akce v sobotu 17. září 2016, kdy v zámeckém
parku Pod lipami v Městě Albrechticích se od 10 hodin konalo tradiční Koláčobraní, na kterém se organizačně a finančně podíleli Město
Město Albrechtice, ČSOP Město
Albrechtice a Lesy ČR s.p. a od 13
hodin v parku B. Smetany v Městě
Albrechticích probíhal přesunutý
Dětský den, který se neuskutečnil
4.6.2016 kvůli přívalovým dešťům.
I tato sobota byla pro naše město
zakletá, protože počasí opět nepřálo návštěvníkům obou akcí. V minulých dnech bylo takřka tropické
počasí, ale ten jeden den bylo vše
jinak.
Program v parku B. Smetany
byl totožný s programem, který
byl pro děti nachystaný už v červnu. Vystoupení dětí z mateřské
školy se ale nekonalo, protože většina zpěváčků v souboru Berušky
po prázdninách už začala chodit do první třídy a paní učitelky
v MŠ ještě neměly s novými dětmi
připravené písničky. Na úvod vystoupily žákyně základní umělecké
školy Město Albrechtice a poté rozezpíval publikum sbor ZŠ Město
Albrechtice pod vedením paní učitelky Veroniky Glötzerové, která
také celé odpoledne v parku skvěle
moderovala. Z hostů se jako první
prezentovala bruntálská chlapecká
kapela DONAHA. Tito čtyři sympatičtí mladíci, kteří už mají za sebou pár ocenění za své skladby, nás
svým vystoupením a přátelským
jednáním po koncertě přesvědčili,
že mají před sebou skvělou budoucnost. I v dešti dokázali roztančit
a roztleskat přítomné pod pódiem.
Dále následovala krnovská kapela ROCKIN´ JACKALS. V průběhu jejich vystoupení se bubeníkovi
stala menší nehoda, když protrhl
nohou buben. Přítomný bubeník
kapely DONAHA na nic nečekal,
šel do auta a zapůjčil mu svůj buben. Za to sklidil veliký aplaus.
S přibývajícím večerem už všichni netrpělivě čekali na příjezd slovenského zpěváka a účastníka SuperStar Martina Haricha. Ten měl menší zpoždění, protože ráno měl vystoupení
v Bratislavě při otevírání nové prodejny. Poté jel do Prahy, kde
měl další vystoupení a na večer cestoval k nám. Do navigace
zadal Albrechtice a ta ho navedla až k Albrechticím u Karviné.
Poté, po telefonické domluvě s panem Martinem Hradečným,
který celou akci ozvučoval, a navolením správného názvu našeho města, dorazil k nám. Vyložil z dodávky dvě kytary, rychle
je nazvučil a začal hrát a zpívat písně, kterými dostával do varu
přítomné publikum. Dokonce přestalo i pršet. Zazpíval nám
i novou píseň, která vyšla na albu den před vystoupením u nás
a veřejně ji zazpíval teprve podruhé. Po vystoupení následovala
autogramiáda a focení s fanynkami. I když bylo pro něj a jeho

přítelkyni zajištěno ubytování v apartmánu manželů Chovaniokových, omluvil se s tím, že hned pojede domů do Liptovského Mikuláše. Tento mladý zpěvák, se veřejnosti představil
před šesti léty v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar,
kdy mu bylo 15 let a ihned si získal fanoušky. Nyní, nejen že
jezdí po koncertech, ale má vlastní pořad v hudební televizní
stanici Óčko. Měsíčně najezdí tisíce kilometrů mezi Českem
a Slovenskem.
Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě,
průběhu a ukončení akce. I přes nepřízeň počasí, kdy moc lidí
do parku nepřišlo, si myslím, že se akce vydařila a můžeme se
těšit na příště.
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Martin Špalek,
místostarosta

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
První anketní otázky na měsíc červenec - srpen:
NAVŠTÍVILI JSTE TOTO LÉTO NAŠE MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ? JSTE S NÍM SPOKOJENI?
CO BYSTE NA KOUPALIŠTI ZMĚNILI, ZLEPŠILI?

Ano, jako každý rok i tento jsem několikrát (celkem 2x)
navštívila s rodinou koupaliště v Městě Albrechticích. A to
přesto, že počasí letos koupání moc nenahrávalo. A co pokaždé od koupaliště očekáváme? Zejména to, že děti budou
na koupališti v bezpečí. Kde jinde, než na veřejném koupališti, že? Popravdě řečeno na místní koupaliště nechodíme moc
rádi. O své dvě dcery se bojím od začátku do konce. A není to
vina provozovatele, ale města jako zřizovatele. Dvoumetrová skluzavka u bazénu pro nejmenší, kde rodič na dítě nemá
šanci ani dosáhnout a zachránit jej před prudkým pádem
vpřed nebo vzad. A když už se tak stane, tak jsou následky
více než vážné. Např. rozseknutý ret, rozseknuté koleno, …
A to rozhodně nevím o všech úrazech. A dopad na zem? Ten
zajistí, že obtisk podlahové krytiny se na několik týdnů vryje do těla (čelo, ruce, nohy). Jako by se při revitalizaci okolí
bazénu zapomnělo na poslední pryskyřicovou vrstvu, která
povrch uhladí a terén nebude tak drsný. Tak to je bazén pro
nejmenší. Máte pravdu, je aspoň teplý.
Poté, co dítě odroste z nejmenšího bazénu a vrhne se
do vyšší vody, co jej tam čeká? Nejspíš to, co v bazéně na zahradě, tedy kromě teploty vody. Já málokdy najdu odvahu
do vody skočit, je na mě opravdu ledová, děti někdy vlezou
do vody jednou, dvakrát a pak už jsou promrzlé na kost. Ale
co opravdu očekávají od veřejného koupaliště, je trocha zábavy. To, co v těch domácích bazénech většinou nemají, nějaká
skluzavka, tobogán. Ale i nějaká zábava mimo vodu. Prostor
pro fotbal, volejbal, stolní tenis, prostě nějakou volnou, rovnou travní plochu. Takže se chvíli v bazéně s kamarády honí
a pak se domluvíme, že bude lepší, když si budou hrát u nás
doma a máme opět na pár týdnů návštěvu místního koupaliště vybranou.
Takže co bych změnila? K bazénu pro nejmenší dala opravdu velmi malou skluzavku pro nejmenší. Naopak do velkého
bazénu bych začlenila nějakou skluzavku, tobogán. Že to
stojí? Ano, všechno stojí. Z rozpočtu obce se vyhazují peníze
za méně efektivní věci, tak by se našly prostředky i na renovaci koupaliště. Jeden rok zrenovujme koupaliště, druhý rok
třeba Park Bedřicha Smetany, třetí rok můžeme začít budovat
kulturní stánek. Těch atrakcí, co tu máme je více, než jen zámek Linhartovy.
Ing. Jana Murová,
ANO 2011

Před 15 lety bylo opravované. Dodnes se nedodaly do bazénu
transformátory na osvětlení bazénu - může být noční koupání,
kdo by chtěl.
A na vrchu areálu je zarostlý nádherný volejbalový kurt. Je to
asi škoda.
No a to, že nemá žádné dávkovače všech chemikálií - každý
rok se to z rozpočtu vyhodí. Už asi 5 let. Ani to nepočítám.
Bc. Vladislav Hlaváček,
ČSSD
Osobně se musím přiznat, že koupaliště v Městě Albrechticích jsem navštívila snad jen v době, kdy jsem měla malé
děti. Ale to už je hrozně dávno.
Protože jsem z Hynčic, vždy jsme spíš dávali přednost
osvěžení v řece Opavici. A nejen my „Hynčičané“, ale i místní rekreanti. A je tomu tak dodnes.
Bohužel s tím rozdílem, že dříve udržoval MNV v Hynčicích větší plochy, ze kterých byl k Opavici přístup a které
se daly využít k lenošení, v řádném stavu, t.j byly vykosené
a zbavené náletů. Dnes, pokud je chceme využívat, musíme si
kosení provést na vlastní náklady. Ale na to jsme si již zvykli.
Jenže to je již mimo téma dotazu.
Mrzí mne to, ale k anketě se nemohu nějak jinak vyjádřit.
Marie Michálková,
KSČM

Naše koupaliště v Městě Albrechticích jsem letos navštívil jen
pracovně, když se dělal přístřešek na úpravně vody. V bazénu
jsem se koupal naposledy tak před 12 lety, když mé dcery byly
ještě malé a neuměly plavat.
Přesto mohu tvrdit, že máme pěkné koupaliště s čistou vodou,
svědčí o tom veliká návštěvnost v letních dnech, pokud je krásně.
Myslím si, že by se mělo investovat do toalet a zvýšit jejich kapacitu.
Martin Špalek,
KSČM
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ANKETA ZASTUPITELŮ
Na koupaliště v Městě Albrechticích jsem chodil již jako kluk,
a proto mohu porovnat období několika generací. Mohu uvést, že
ke srovnávání toho moc není, jelikož koupaliště i jeho celý areál je
téměř stejný jako za mých klukovských let. Zmizel solární ohřev
a nový již nebyl instalován, proto vodu z horského potoka Opavice
není jednoduché ohřát pomocí přímého slunečního svitu a musíme
se podrobit velkému teplotnímu šoku při vstupu do vody. Budovy
bufetu, prodejny občerstvení a sociálního zařízení jsou zřejmě původní a je škoda, že tak navštěvované koupaliště si dosud nevyžádalo
alespoň částečnou rekonstrukci. Srovnáním travnaté plochy bychom
získali příjemný odpočinek bez neustáleno klouzání z kopce a upravování dek či ručníků. Město s takovým rozpočtem musí investovat
do kulturních a sportovních zařízení i přesto, že jsou tzv. prodělečná,

jelikož nelze mít z každé investice jen zisk či jiný profit. Absenci parkoviště pro návštěvníky koupaliště pocítil určitě každý návštěvník.
O vybudování tobogánů či skluzavek, vodních chrličů a jiných atrakcí se nebudu rozepisovat a nebudu tak snižovat schopnosti a kreativitu vedení našeho města. Abych jen nekritizoval, musím vyzdvihnout nové zastřešení technologického zařízení, díky kterému nám
alespoň zmizely z očí objemné nádrže a nádoby s chlorem a jinými
chemikáliemi, čímž se zamezil přístup nepovolaných osob a dětí
k tomuto zařízení. Je nutné vybudovat i další část oplocení koupaliště a také se domnívám, že koupaliště by si zasloužilo alespoň řádné
označení „MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ“.
Libor Švec,
Sdružení nezávislých kandidátů
Letošní letní počasí mnohokrát lákalo k vodě, a tak naše rodina navštívila místní koupaliště, které je podle mého názoru
pěkné, funkční, má dostatečnou kapacitu a čistou vodu. Je moc
dobře, že město koupaliště má.
Naše děti i my rodiče bychom přivítali, kdyby byla ve velkém bazénu široká skluzavka. Při koupání jsem si všimla, že
na okraji bazénu a u atrakce “vodní hříbek“ chyběly ochranné
mřížky – to by bylo třeba opravit. Také okolí bazénu ve svahu
by zasluhovalo obnovu - lavičky jsou staré, rozpadlé, ohniště je
umístěno na nevhodném místě, hřiště zarostlé.
Věřím však, že tyto drobnosti dáme do příští sezony do pořádku a pobyt na našem koupališti tím návštěvníkům zatraktivníme.
Ing. Jaroslava Veselá Ph.D.,
KDU-ČSL

Nejen pro diváky kabelové televize
O prázdninách – na konci měsíce srpna – vyšel po osmi letech příprav, návrhů, připomínek a změn dlouho očekávaný dokument s názvem D-Book, který vydal Český telekomunikační
úřad. Jedná se o souhrn všech technických požadavků pro všechny výrobce televizorů, který zajistí 100% kompatibilitu nového
televizoru se signálem DVB-T. Německo a naše republika zvolila novější kódový systém podle ITU-T Recommendation H.265
(HEVC) / ISO / IEC 23008-2 (MPEG-H Part 2). Na Slovensku
a v Rakousku však DVB-T2 bude šířen starším kódovým systémem H264. Znamená to, že televizory určené pro náš trh si s kódováním u našich sousedů poradí. Určitě nějaký dovozce přiveze
ze zahraničí televizory, které byly s neodolatelně lákovou cenou,
aby takovouto radost udělal i pro zákazníky u nás. Bude velmi
pravděpodobné, že takovéto televizory budou vybaveny starší
normou H264 a naše programy nepřehrají!!! Velmi rád bych se
mýlil. Toto nové pozemní vysílání umožní všechny programy dle
potřeby zakódovat. Naše velké komerční stanice už vydaly tiskové zprávy, že hodlají své pozemní vysílání zpoplatnit.
Na satelitech stále dochází ke změnám ve vysílání programů.
Skoro všichni uživatelé si již zakoupili nové satelitní přijímače
s tunerem DVB-S2, které umožní příjem programů v rozlišení

FULL-HD a vyšším. Moderní televizory vybavené satelitním tunerem mají tento tuner již dávno v sobě integrovaný. Před pár dny
došlo k průlomu ve vysílání zahraničních programů komerčních
stanic. Televize JOJ v ČR a NOVA na Slovensku soudními rozhodnutími zamezily přeshraniční šíření svých programů. Další
zahraniční komerční programy budou tento trend následovat.
Určitě víte, že ČSFR zanikla 31. 12. 1992. Od 1.1.1993 jsme pro
Slovensko už zahraniční země. Z tohoto důvodu je pro zahraničí
komerčními stanicemi vyráběn nový program s názvem JOJ Family nebo Markíza International.
Během prázdnin jsme přenastavili řízení provozu námi poskytovaného internetového připojení.
Tímto krokem je také zvýšené zabezpečení internetového provozu na síti. Dalším pozitivním efektem je, že se lépe vytěžuje
námi nakupovaný hlavní datový tok. Proto byly od měsíce září
zvýšeny maximální rychlosti stahování z 8 na 12 Mbps v případě
kabelových modemů a z 12 na 16 Mbps u domácností připojených
na optický rozvod. Maximální rychlost ve zpětných směrech byla
zdvojnásobena. Ceny za připojení se nemění.
Bc. Vladislav Hlaváček

Dejme knihám další šanci
Vyhodit knihu do popelnice je téměř stejný přečin, jako vyhodit chleba. Jenže co dělat, když regály knihovny jsou beznadějně
plné a nějaké knihy prostě musí z kola ven? Není nutné je hned
vyhazovat do popelnice, lepší je poslat je dál, k jiným čtenářům.
A proto i naše knihovna přichází s novou službou občanům a tou
je „Druhá šance“. Kdokoliv může přijít a nepotřebné knihy zde

odložit. Knihovna takto získané knihy protřídí a ty, které se jí
budou hodit, zařadí do svého fondu. Ty ostatní dá volně k rozebrání spolu s vyřazenými knihami z městské knihovny. Knihy
jsou umístěny v regále u vstupu do knihovny.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Parní mašinka v mateřské škole

Dokázali byste si představit, že děti bude vozit parní mašinka s vagónky na zahradě mateřské školy? Nikdo nevěřil, že tomu
tak bude. A co navíc – jízda vláčkem po kolejích v délce 50 m.
Byla to úžasná zábava nejen pro děti, ale také pro rodiče, kteří
mohli využít této jízdy. Součástí akce byly soutěže pro děti, které
plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Nemohlo chybět ani

občerstvení v podobě opékání špekáčků. Poděkování patří všem
zaměstnancům mateřské školy za připravenou akci, panu Petru
Huserovi za zajištění občerstvení a za hojnou účast rodičů a dětí.

Když ovoce dozrává, vítr si s ním pohrává ….
Úryvek této básně nás inspiroval a vybízel k zapojení všech tříd zdejší mateřské školy v Městě
Albrechticích k realizaci výstavky OVOCE a ZELENINY.
Ve spolupráci s rodiči děti přinášely krásně naaranžované a barevné plody, které jsme přemístili
na výstavu, pořádanou spolkem ZAHRÁDKÁŘI MĚSTO ALBRECHTICE dne 21. září 2016,
do klubovny ZŠ. Celá výstava byla přehlídkou
ovoce, zeleniny a květin vypěstovaných v naší lokalitě. Přestože letošní počasí příliš nepřálo ovoci, ale zato zelenině, květinám a bylinkám, celá
výstava děti inspirovala k tomu, že své zážitky
výtvarně ztvární malbou či kresbou krásnými barevnými pastelkami, které obdržely od pořádajícího spolku.
Tímto jim patří poděkování.
Miroslava Včelná,
učitelka MŠ
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Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Adaptační den devátých tříd

Začal nový školní rok. Pro nás deváťáky je to poslední rok na základní škole, proto jsme rozhodnuti si ho pořádně užít. Začali jsme
hned 5. září, kdy jsme se vydali do Ostravy. Navštívili jsme Velký svět vědy a techniky, kde byl pro všechny vycházející žáky připraven program se zástupci různých středních škol, kteří se nám
snažili pomoct s rozhodnutím o naší budoucnosti. Našli jsme zde
například zástupce slévačů, policistů, kosmetiček, kadeřnic a dalších. Každý z nás objevil něco, co ho zajímalo. Rozhodně jsme se
nenudili. Také tu byla možnost zúčastnit se přednášek jednotlivých
zástupců povolání, kterou mnoho z nás využilo. Po pár hodinách

jsme se vydali do ostravské laser arény. Nejdříve jsme se šli převléknout do tmavého oblečení, aby byly naše souboje „napínavější“. Hrálo se ve skupinách po pěti, vždy dva týmy proti sobě. Jedna
hra trvala čtvrt hodiny, ale i za tak krátkou dobu se všichni z arény
vraceli zmožení. Museli jsme si koupit zmrzlinu nebo vychlazené
pití, abychom se osvěžili a posilnili. Po dvou náročných kolech bylo
na čase vydat se k autobusu a jet domů. Při zpáteční cestě jsme už
jen relaxovali na sedadlech a těšili se na další společné akce.

První den ve škole
Jako každý rok zasedli 1. září poprvé
do lavic i naši nejmenší školáci. Ve vyzdobených třídách je srdečně přivítaly
paní učitelky Irena Santariusová a Vladimíra Dudková. Kromě úvodního seznámení došlo i na pojmenovávání a třídění
obrázků. Nechyběla prezentace vodního
světa a pozdrav rybičky Nema. V první
hodině tak zažili prvňáčci trošku legrace, zábavy i učení. Děti překvapily mírou
soustředění, kterou prokázaly u samostatných činností. Této chvilky využily
paní učitelky k seznámení rodičů s organizací následujících dnů. Za odměnu si
kluci i holky domů odnesli drobné dárky. První den zvládli všichni na jedničku
s hvězdičkou a hned se těšili na další dobrodružství, která je ve škole čekají. Přejeme jim, ať se jim u nás daří.
Foto Milan Pokorný,
text Vladimíra Dudková
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Foto Mirka Tupá, text Anička Veselá

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Deváťačky zvítězily v němčině nad středoškoláky
Obrovského úspěchu dosáhly naše žákyně Anna Veselá, Laura Pavelková, Terezie Kubaláková (9. B) a Denisa Dragozsová (9.
A), když získaly první místo v soutěži v jazyce německém. Akce
se konala v rámci česko-německých dnů, jež probíhají v Krnově
vždy v září. Letošním soutěžním tématem byl Karel IV. (Karl IV.
- Deutscher, Tscheche oder Europäer = Karel IV. - Němec, Čech
nebo Evropan?), protože si připomínáme 700 let od jeho narození. Naše děvčata se převtělila do historických osobností - Laura
představovala manželku Karla IV., Alžbětu Pomořanskou, Anička Annu Lucemburskou, jeho dceru, a Tereza si zahrála na Beneše Krabice z Weitmile, Karlova kronikáře. Všechna tři děvčata zvládla velmi pěkně náročný německý text o životě Karla IV.,
který zpracovala paní učitelka Veronika Glötzerová. Denisa zase
připravila prezentaci v powerpointu, již během soutěže promítala. V přípravách jsme neponechaly nic náhodě a nachystaly si
také historické kostýmy. Tento nápad měly i soutěžící z pedagogické školy. Naše děvčata však přesvědčila porotu o svém vítězství
vlastním hudebním uměním. Kromě textu, prezentace a kostýmů si totiž ještě navíc nacvičila tři středověké skladby (Hospodine, pomiluj ny; Svatý Václave a latinskou More questi ferimus),
kterými byla dokreslena atmosféra představované doby. Anička
hrála na housle, Laura na tenorovou, sopránovou a sopraninovou
flétnu a Tereza na varhany. Základní škola Město Albrechtice byla
jedinou základní školou v soutěži. Našimi konkurenty tak byli
např. maturanti a další studenti z gymnázia, pedagogické školy
nebo střední školy dopravy a cestovního ruchu. Chtěla bych děvčatům poděkovat za náročnou přípravu, která se však vyplatila,
a to doslova: Děvčata získala dohromady 150 euro. Přestože někteří jejich známí byli skeptičtí, že proti středoškolákům nemají

šanci, holky se nevzdaly a šly do soutěže naplno. Z toho plyne, že
i „obr“ se dá porazit, když dáte do příprav čistý úmysl, originální
nápad, mnoho práce a nevzdáváte se předem. Chtěla bych poděkovat za podporu paní ředitelce, která měla mimochodem holky
jako třídní na nižším stupni a v rámci divadelních představení
je učila vystupování před publikem a práci s mikrofonem, a také
Zuzce Fojtkové a Miroslavě Mamulové za technickou podporu.
Foto a text Veronika Glötzerová

Koláčobraní

V sobotu 17.9.2016 se v zámeckém parku v Městě Albrechticích
konal již tradiční čtvrtý ročník Koláčobraní . Už potřetí připadl
termín konání na polovinu září a protože se letos na tento termín
přesunula i část dětského dne přeloženého z jara, domluvili se pořadatelé obou akcí na jedné společné. Český svaz ochránců přírody a lesní pedagogové z Lesů české republiky připravili dopoledne
v rámci Koláčobraní program pro děti - byla připravena spousta
her a soutěží s odměnami, v parku mohly děti potkat osobnosti
spjaté s historií našeho města - například pan Adolf Koppitz nám
přišel ukázat mlátičku a secí stroj z továrny, kterou zde založil
v roce 1872. Mohli jste zde potkat paní Annu Keil, vnučku Vincenta Keila, který zde vybudoval spolu s Vincentem Tlachem “
Nový zámek”, byla tu bílá paní z Lugislandu s mlynářem, kte-

rý zmařil možnost ji vysvobodit. Zážitkem bylo posedět s členy
místní gardy, kteří nám předvedli i střelbu z historických zbraní.
Loupežníci ze Žárů naštěstí nikoho neoloupili. Děti se o všech
těchto postavách mohly dozvědět několik informací z kartiček,
které opatřila kresbami Klára Hazuchová.
V krásném prostředí zámeckého parku mohli návštěvníci obdivovat práci uměleckého řezbáře Vlastimila Dvořáka. Představil
se jim také spolek Valštejn, který svou činností oživuje historii
i současnost Valštejna. Právě díky jejich znalostem a materiálům,
kterými disponují, se nám podařilo zjistit, že obraz Snětí z kříže,
který se vrátil do Města Albrechtic, skutečně byl z Valštejnského
kostela sv.Františka Xaverského.
Celým dopolednem nás provázela opavská Country kapela
Karavana.
Jelikož se do soutěže o nejlepší koláč letos přihlásil velký počet
dětí, vyhlásili jsme sedm vítězů a odměnili je cenami. Mezi dospělými jsme odměnili tři z mnoha zúčastněných.
Bohužel zamýšlenou stezku historických osobností, která měla
děti doprovodit do parku Bedřicha Smetany na odpolední program, překazilo počasí. Ti, co však zůstali, si mohli užít prodloužený program skupiny Karavana - avízovanou druhou kapelu krnovský Wagon jsme pro nepřízeň počasí museli odvolat.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě této
akce a zajistili tak dětem dopoledne plné překvapení a her. Také
bychom rádi poděkovali všem, kdo se zúčastnili soutěžě o nejlepší koláč - je příjemné vědět, že soutěžících každý rok přibývá
a zvláště pak nás těší dětští soutěžící. Všem děkujeme za účast
a doufáme, že příští rok se opět sejdeme v polovině září v historickém prostředí zámeckého parku v Městě Albrechticících.
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Antonín Šiška,
Český svaz ochránců přírody

Pečovatelská služba Help - in, o. p. s. působí
v Městě Albrechticích již dvanáctý rok
Pečovatelskou službu jako terénní sociální službu, která podporuje seniory a osoby zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné
v jejich domácím prostředí, poskytuje naše společnost na Bruntálsku již od r. 2003.
Ve stejném roce jsme začali působit v Městě Albrechticích po výstavbě nového domu s pečovatelskou službou na ulici Nemocniční 6,
o který se zasloužilo město.
Na základě jednání se zájemcem o službu, které provádí vedoucí
pečovatelské služby, je uzavřena písemná smlouva, kde jsou vymezeny především úkony, které bude klientovi služba poskytovat, jejich
cena, doba a čas poskytování.
Pečovatelka následně dle této smlouvy klientovi sjednané úkony
zajišťuje. Jedná se o základní úkony, které jsou dané zákonem a jsou
zaměřené na: pomoc při péči o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko), při osobní hygieně (např.
pomoc při použití WC, při úkonech osobní hygieny, v péči o vlasy
a nehty), při poskytnutí stravy (např. příprava a podání jídla, dovážka nebo donáška oběda), při zajištění chodu domácnosti (např.
běžný úklid, pochůzky, praní a žehlení) nebo při zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím (doprovod). Může však jít
také o tzv. fakultativní úkony (nad rámec zákona), což je např. krátkodobý dohled, nebo odvoz autem.
Pečovatelka má k dispozici list úkonů každého klienta, který je
opatřen čárovým kódem a při počátku a na konci každého provedeného úkonu tento kód přejede speciální „čtečkou“, která přesně
eviduje čas. Jednou měsíčně jsou údaje ze čtečky staženy do počítačového programu a vedoucí pečovatelské služby přesně spočítá

každému klientovi měsíční úhradu, kterou může zaplatit převodem
na účet nebo i v hotovosti.
Společnost Help - in, o.p.s. také krátkodobě pronajímá kompenzační pomůcky, jako jsou například invalidní mechanické vozíky,
chodítka, elektrické polohovací postele, sedačky na vany a další.
Veškeré další informace o pečovatelské službě a kompenzačních
pomůckách, včetně informací o ceně naleznete na webu společnosti:
www.help-in.cz, nebo vám je poskytne vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Lucie Škanderová na tel: 733 535 582. Případné dotazy můžete
posílat také na emailovou adresuhelp-pecovatel@atlas.cz.
Mgr. Jana Hančilová,
ředitelka

ZE VZPOMÍNEK
V loňském roce uběhlo 70 let od ukončení 2. sv. války a odsunu
německého obyvatelstva z oblasti Sudet. Ihned po osvobození se
do těchto míst začali vracet obyvatelé, kteří museli svá obydlí po roce
1938 opustit. Také nastal příliv nového obyvatelstva ze všech krajů republiky i Čechů a Slováků, usedlých v zahraničí. Byli to většinou lidé
mladí s malými dětmi a s velkou chutí budovat nový domov. Zásluhou
manželů Schmidtmayerových začala už v září 1945 fungovat Újezdní
měšťanská škola s malotřídní obecnou školou. Pro děti předškolního věku bylo v budově školy zřízeno jedno oddělení mateřské školy.

A v tomto roce je tomu 70 let, co se tito předškoláci v červnu 1946 vyfotografovali na konci školního roku se svými učitelkami a ředitelem.
Některým z nich (např. i mně) začala v září 1946 povinná školní docházka. 1. třídu tenkrát učil řídící učitel pan Jan Vltavský. Prohlédněte
si dobovou fotografii, pořízenou na tehdejším školním hřišti tam, kde
dnes stojí nová budova ZŠ a přečtěte si jména absolventů MŠ. Mnozí
z nich se časem odstěhovali a mnozí už nežijí. Jen několik z nich dosud
v naší obci žije. Jejich jména jsou zdůrazněna.
Anna Tuhá

Mateřská škola školní rok 1945/46 - červen 1946
Horní řada zleva: uč. Markéta Hrabcová, uč. Eliška Pazderová, řed. Karel Schmidtmayer, Jarmila Javornická, Věra Kafková, Zdeněk
Dvořák, Jaroslav Dvořák, Danuše Vltavská-Dvorská, Jana Kudělová, Jiří Kuděla, Božena Jančíková, Zdena Pavlová-Comorková,
Alena Králová, Miroslav Laník, Vlastimil Kupča. Spodní řada zleva: Antonín Růžička, Antonín Kotrla, Bohunka Kupčová, Josef Kotrla, Anna Pavlíková-Brdová, Jiří Krýza, Karel Zapletal, Karel Kafka, ? Kupča, Milan Javornický, Milan Štíbr, Anna Lukajová-Tuhá.
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Co dělají zahrádkáři?

V srpnu jsme uskutečnili velmi inspirativní a zajímavý zájezd. V Rájci-Jestřebí jsme nejdříve navštívili Langrovo zahradnictví, jehož majitel se specializuje na šlechtění a množení jiřin. Vyslechli jsme zasvěcený výklad o pěstování tohoto
druhu květin a při pohledu na záhony krásek všech možných
tvarů , barev a velikostí nám přecházely oči. Také prohlídka
tamějšího zámku nás obohatila. Poté jsme se přesunuli do Boskovic, kde jsme poobědvali a navštívili zahradnictví pana
Lebiše, který pěstuje převážně léčivé rostliny méně známých
druhů a věnuje se také hydroponii. Účastníci hodnotili zájezd
vesměs kladně.
Na začátku září se konala výborová schůze rozšířená o členy hodnotících komisí soutěže Rozkvetlé město 2016 , na které
bylo rozhodnuto, aby v letošním ročníku byli oceněni Kmínkovi z ulice Odboje, paní Caisbergerová z ulice Č. Legií, Horákovi a paní Vintrochová
z ulice Dvořákova, paní H. Macková z ulice Okružní, paní
Salabová také z Okružní a paní Bernátová z Hynčic.
Ve dnech 19.-21.září jsme uspořádali výstavu ovoce, zeleniny a květin. Navzdory nepříliš příznivému počasí v letošní sezoně se sešla pěkná řádka exponátů. Zvláště nás potěšily pěkně
upravené košíky výpěstků, jež byly dílem dětí z mateřské školy za přispění rodičů a paní učitelek. Jako výtvarně schopní
se ukázali žáci 9.B třídy základní školy, kteří vtipně dotvořili
bizarní tvary okrasných dýní. Menší děti soutěžily a projevily

dobré znalosti o pěstování a v rozpoznávání ovoce, zeleniny
i jiných plodin. Výstavy se zúčastnily asi tři stovky dětí a jejich
kolektivy byly odměněny věcnými cenami. Z řad vystavovatelů
byli oceněni manželé Tomíčkovi za kolekci zeleniny, manželé
Vitáskovi za zeleninu, květiny a dožínkový věnec, paní Kalová
za nádhernou begonii a obří cibuli, ing. Z. Hlaváček za ovoce
a zeleninu, paní
M. Včelná za překrásné květy hortenzií a paní R.Gavendová za vystavenou zeleninu, ale především za aranžérské práce.
Svou dovednost při aranžování projevily i tři studentky SŠZS
-A. Byrtusová, E. Tumová a R. Bodnárová.
Občané ocenění v soutěži Rozkvetlé město a také ocenění
vystavovatelé obdrželi poukazy na zboží zahrádkářského charakteru, které si mohou v době od 26.9. do 2O.10. vybrat v prodejnách pana P. Chovanioka, paní K. Vrbové, paní Unčovské
a v Hobby marketu.
V souvislosti s činností našeho spolku se chce výbor obrátit
na naše ctěné konšele (zastupitele) s těmito dvěma záležitostmi:
1) Pozvánka k jednání na městský úřad o tzv.“černých duších“ se nás hluboce dotkla. Ve své činnosti nepodvádíme, jednáme čestně a nezištně. Naši členové poctivě platí příspěvky
a ještě jsou ochotni dát něco navíc – pracujeme s dětmi z mateřské i základní školy,při zábavách nabízíme hostům zákusky
vlastní výroby zdarma, pracujeme na úpravě květinových záhonů v Parku B. Smetany. Proč ta nedůvěra, když o naší práci
nic nevíte, protože naše akce až na vzácné výjimky nenavštěvujete ?
2) Výbor i širší členská základna se shodují na tom, že vnější
vzhled našeho města se mění k lepšímu zásluhou majitelů rodinných domů, obyvatel bytových domů a také zásluhou pracovníků města, zejména žen, které pečují o veřejná prostranství. Veškerá snaha všech těchto lidí však vyznívá naprázdno,
když veřejné zatravněné plochy zůstanou nepokoseny a zarůstají plevelem. V našich očích neobstojí ani argument, že to nejsou pozemky města, že majitelem je někdo jiný. Občané platí
daně, donuťte tedy onoho majitele, ať se o svůj pozemek stará
a udržuje ho v pořádku.
A malá poznámka nakonec: Hynčice, Opavice a Linhartovy
jsou v tomto smyslu také naše!!!
Za výbor: Z. Šlagorová
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Deset let zpětného odběru elektrozařízení
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175
tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které
u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž
by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu
využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým
kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru
a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více
než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu
měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně
třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového
připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní
technologické principy však zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich
představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala
lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi

rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou
to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí
výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly
ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku
a je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých
domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob,
jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim
předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit,
zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve
na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před
deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská
směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém
fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize,
chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství
v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
Kolektivní systém ELEKTROWIN
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Okénko do městské kroniky
ALBRECHTICE V 19. STOLETÍ  2. část
Léta 1845 a 46 byla velmi neúrodná na obilí i brambory.
Ceny potravin rychle stouply a v domcích podle Opavice se
usadil hlad. Na jaře roku 1847 došlo na týdenním trhu v městě k hladovým bouřím. Scházely se tu zástupy lidí z celého
okolí ba i z pruské strany hranic. Ti, co přiváželi na trh obilí
a jiné zboží, rychle před městem obrátili, když se doslechli, co
se děje. Teprve pan vrchní ze zámku s představeným města
dav poněkud uklidnili. Teprve po bohatých žních roku 1847
ceny potravin klesly a z kraje odcházel hlad. Pro zmírnění
bídy doporučila vídeňská vláda občanům podhorských krajů pěstování lnu. I v Albrechticích byly zřízeny kurzy jeho
pěstování a zpracování. Vedly je zkušené přadleny z pohraničí
Čech. Pěstování a zpracování lnu hodně snížilo bídu obyvatel.
Nejen hlad, ale i další neštěstí sužovaly Albrechtické. Roku
1843 vyhořelo 10 domů, v roce 1845 dalších devět. O rok později vyhořela rychta s pekařstvím a kavárnou.
V roce 1847 se ujala řízení panství dcera Vincence Tlacha
Anna, provdaná Hirschová. V Albrechticích městě žilo tehdy
ve 100 domech 822 obyvatel a v Albrechticích vsi ve 169 domech 1526 obyvatel. Z panských úředníků tu žil pan vrchní,
správce hutí a nadlesní. Dále komisař finanční stráže, výběrčí
cla, celní kontrolor, pošmistr a cestmistr. Na faře působil farář se dvěma kaplany, ve škole učitel s pomocníkem. Město
řídil představený a ves rychtář. Působil tu lékař, dva ranhojiči,
lékárník a dvě porodní báby. Zajímavý je výčet řemeslníků:
mydlář, šest ševců, čtyři koželuzi, pět krejčích, knihař, puškař, mosazník, postrojář, rukavičkář, punčochář, knoflikář,
hřebenář, kominík, dva klempíři, tři kožišníci, malíř, natěrač
a pozlačovač, zednický mistr, dýmkař, šňůrkař, tři řemenáři, dva sedláři, čtyři zámečníci, tři kováři, dva provazníci, tři
stolaři, dva hrnčíři, dva soukeníci, dva tesaři, deset dřevosoustružníků a čtyři mlynáři.
Počet a druh řemeslníků se zdá být obrovský. Je třeba si
uvědomit, že ještě neexistovala průmyslová výroba zboží
v dnešním slova smyslu. Každá větší obec musela být soběstačná v zásobování občanů základními potřebami.
V obci byly tři hostince s pokoji pro hosty, dvě hospody,
4 vinárny, tři kupecké krámy, pět pekařů, šest řezníků, dva
krupaři, dva obchodníci s moukou, čtyři obchodníci se solí
a zeleninou, obchod se sklem a nádobím a obchod se střižným
zbožím. Z průmyslových podniků tu byly kvetoucí válcovny
plechu, pivovar, lihovar, octárna, podnik na zpracování ovoce, sodovkárna a valcha.
Ve městě působil okresní soud, berní a depozitní úřad, dvanáctičlenná finanční stráž, oddíl vojska a zřízena byla četnická stanice. Škola měla ve dvou třídách přes 300 žáků. Všichni
občané se hlásili k církvi římskokatolické až na tři židovské
rodiny. Mluvilo se jen německy až na několik členů finanční
stráže a tovaryšů, kteří byli Čechy.

Bouřlivý rok 1848
Rok 1848 přinesl některým evropským národům velké nepokoje, ale také požehnání nových svobod. V polovině března
oslavovali Albrechtičtí proklamaci svobody tisku a ustavili
národní gardu. Aby byli informováni, co se kde děje, založili
čtenářský spolek, který předplácel Opavské noviny a Brněnské noviny. Zprávy o bouřích a vzpourách byly stále častější
a nacházely živnou půdu i v Albrechticích. 11. května 1848 si
stěžovali hostinští na zámku na nájemce pivovaru a lihovaru
Žida Pollaka, že vaří špatné pivo a kořalky. S hostinskými táhl
na zámek i dav občanů, který žádal, aby se všechny židovské
rodiny vystěhovaly z města. Pan vrchní však bouři utišil a slí-

bil nápravu. Národní garda denně cvičí a albrechtické paní
pro ni vyšily nádherný prapor. V září přichází radostná zvěst,
že víděňský sněm zrušil poddanství i robotu. Sedláci se stávají za mírný poplatek vlastníky rustikální půdy a jsou zbaveni
všech závazků vůči vrchnosti i církevních desátků.
V říjnu došla zpráva o revoluci ve Vídni. Členové gardy jsou
povoláni k pohotovosti a čekají na pokyn pomoci revoluční
Vídni. Přišlo však provolání knížete Windischgrätze, že gardy, táhnoucí na Vídeň, budou odzbrojeny. Naši gardisté nebyli
velkými revolucionáři, bojovat nechtěli, zůstali doma.

O jménu řeky Opavice
Kdysi, je to už několik let, se mi dostala do rukou kniha
pověstí, kterou o Zlatohorsku a širším okolí napsal člověk, lesník, který si tento kraj zamiloval, protože mu připomínal jeho
rodnou domovinu v severním Řecku. Ano, je to Řek a pokud
se nepletu, jmenoval se Joanidis, křestní jméno si nepamatuji.
Působil v Jeseníkách jako dřevorubec a lesník na polesí Rejvíz,
a protože se mu v kraji líbilo, zajímal se, jako člověk zvídavý a nadaný talentem zajímavě vypravovat, o historii kraje,
zejména pak o pověsti, které knižně zpracoval. Tak jsem se
dozvěděl, jak přišla k svému jménu řeka či spíše říčka Zlatá
Opavice.
Už v dávných dobách se vědělo, že jesenické řeky a potoky
jsou bohaté na zlato. Valouny, zrnka a zlatý prach se do vodních toků dostávaly zvětráváním zlatonosných hornin, zejména v okolí Cukmantlu, dnešních Zlatých Hor. Proto se stále
noví a noví kovkopové snažili najít zde bohatá ložiska a, protože šlo především o chudé lidi, vymanit se tak často z bídy
nebo hladu.
Tak se přihodilo, že k jedné říčce pod Kobrštejnem dorazili
tři chudí vandrovníci v naději, že je určitě potká štěstí. Vyhledali vhodné místo, kde, jak doufali, najdou určitě zlato, když
ne přímo valouny, tak aspoň zlatý písek nebo prach. Zpočátku se jim nedařilo. Když tak jednou večer rokovali u ohně,
uviděli za balvany skalní mužíčky, kterých stále přibývalo, až
vytvořili kruh kolem vyjevených mládenců. Brzy nato se objevil i sám vládce hor, Praděd. Ten si přisedl k ohni a zeptal se
mládenců, jak se jim daří. Ti začali vyprávět o své bídě a že si
rýžováním chtěli pomoci k lepšímu životu. Praděd se usmál
a zavolal svého služebníka, řka: Oppe, dej těmto mládencům
klíč od pokladů řeky. Potom zlatokopy důtklivě napomenul,
aby nezpychli a nestali se hrabivými, protože štěstí není v penězích, ale v dobrém srdci a čistém svědomí. Pak se rozloučil
a zmizel.
Od té doby se jim začalo dařit a zejména kolem Rejvízu
narýžovali tolik zlata, že se mohli vrátit domů. Když se jich
známí dotazovali, kde přišli k tomu bohatství, vzpomněli si,
že Praděd jmenoval svého služebníka Oppa a ten že měl být
strážcem té řeky, kde narýžovali tolik zlata. Tak tato řeka získala své jméno po Pradědově služebníku Oppovi. Po osídlení
Jesenicka českým obyvatelstvem dostala řeka jméno Opava
a jeden z jejích přítoků, také bohatý zlatem, dostal název Zlatá
Opavice. Tak již tuto řeku – Gold Oppa – nazývali němečtí osadníci. Sám název Opavice vznikl odvozením ze jména
Opava, řeky, do níž se Zlatá Opavice v Krnově vlévá. V Ostravě pak vody obou vtékají do Odry a pokračují až do Baltického
moře.
Ještě malá poznámka: Jméno Oppa znamená v němčině
děda, dědeček. Snad to byla upomínka na Pradědova průvodce Oppu, který jako děda vypadal. Snad, kdo ví.
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Josef Vyhlídal

MĚSTSKÝ TURISTICKÝ OKRUH
Krtečkova pohádková stezka

Den po instalování tohoto překrásného poutače si mohli vnímaví návštěvníci všimnout,že práci „tayloráků“ si byl zkontrolovat krteček od studánky. A jako nezvratný důkaz své zvědavosti
zanechal po sobě parádní krtinec.

Na trase Krtečkové pohádkové cestě jsou umístěny na dvou místech sešity, do kterých děti a dospěláci píší své dojmy. K dnešnímu
dni jsou popsány již 3 sešity. Přemýšlíme, do které cukrárny nebo
kavárny, případně městské knihovny tyto sešity dát, aby si je mohli
zájemci prohlédnout. A věřte, je to čtení, které pohladí po duši.

Žehnání kříže

14. září se uskutečnila nevšední akce, kterou zorganizovaly
sestřičky boromejky. Bylo to žehnání restaurovaného kříže. Církevní památku, která se nachází na starobylé lípě (má asi 600 let),
která byla součástí formanské cesty Purkartice - Česká Ves, restauroval Lubomír Stýskala. Připravuje se ještě oprava dvou křížů, které od nepaměti byly symbolem našeho okolí.
Stranu připravil Ing. Karel Handlíř
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Valštejnský okruh

Vážení čtenáři, přijměte, prosím, pozvání na Valštejn. Projděte
si stezkou Valštejnského okruhu obě údolí, objevte zdejší genius loci, poznejte minulost obce a zažijte její současnost. Nechte
na sebe působit místo, kde kdysi žila tisícovka obyvatel, stál kostel se hřbitovem, několik obchodů, pět hostinců, mlýn, turistická
chata.....
Valštejn je nejlépe dostupný z části obce Hynčice, odkud se
k nám dostanete vlastním autem nebo pěšky. Procházku doporučujeme začít v místě, kde z příjezdové cesty z Hynčic odbočuje
v obci doleva cesta na Ztracenou Vodu. Zde najdete první informační panel se stručnou historií obce a panel se spolkovým znakem a nástěnkou.
Pokračujte rovně po cestě vzhůru na sever, po pravé straně si
všimněte žulové sochy sv. Jana Nepomuckého z 18. století a kousek za ním památníku obětem 1. světové války. Po 300 metrech
od prvního panelu narazíte na návsi u bývalé fary na druhý panel
s významnými stavbami a památkami z valštejnské minulosti.
Toto místo, kde do roku 1984 stával kostel zasvěcený sv. Františku
Xaverskému, lze považovat za dřívější centrum obce.
Při následném zdolávání cesty stoupající údolím pátrejte očima v porostech kopřiv a stromů po zbytcích původních stavení,
dokud nedojdete ke kapli, kde se nachází třetí panel věnovaný
zdejší osadě Malý Valštejn a nedaleké obci Kraví Hora. Ta sice
nebyla součástí Valštejna, její obyvatelé však byli do společenského života Valštejňanů začleněni.
Pokračujte po žluté turistické značce 400 metrů do mírného
kopce k zastřešenému posezení na Kraví hoře, které přímo vybízí

ke krátkému odpočinku a třebas i opečení špekáčků. Rozhlédněte
se po kraji a užijte si zdejší krásné výhledy.
Dál vás cesta povede kolem nepřehlédnutelného vojenského radaru k rozcestníku Nad Ztracenou Vodou (stále po žluté značce
směr Solná hora), odkud zažijete další nádherné výhledy směrem
na Krnov a Cvilín. Až projdete za rozcestníkem lesem, zatočíte
doleva (spatříte zalesněný vrch Jindřichovy vyhlídky – nejvyššího vrcholu nad valštejnskými údolími) a sejdete po louce na cestu
do údolí bývalé osady Ztracená Voda. Touto cestou pokračujte dolů
podél v podzemí mizejícího toku Valštejnského potoka a řady dalších zarostlých zborů původních stavení, až se objeví první chaty
a vy dojdete ke čtvrtému panelu s pojednáním o Ztracené Vodě.
Pak už jen necelý kilometr a půl a jste zpátky u startu své cesty.
Valštejnský okruh, jehož délka činí 8 km, byl vybudován
v letech 2014-2016 v rámci činností Spolku Valštejn z veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice a z finanční
podpory manželů Blanky a Roberta Kořínkových (tabule se spolkovým znakem). Informační panely zpracoval Robert Kořínek
ml., grafické návrhy Radim Kabeláč, korektury textů provedla
Hana Geržová a Petra Kořínková, dřevěné rámy vyrobili a usadili členové Spolku Valštejn a společnost DOMOVINA — ekologie,
venkov, turistika, spol. s r. o., která také všechny panely vytiskla.
Veškeré uvedené informace (a samozřejmě mnohé další) najdete
také na webových stránkách spolku www.valstejn.cz.
Přejeme příjemnou procházku Valštejnem, vítejte u nás.
Robert Kořínek,
Spolek Valštejn

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Šachové odpoledne

V pátek 2. září odpoledne proběhlo v hospůdce u Rybníčku slavnostní zahájení mládežnické sezony 2016/17.Pan starosta poděkoval za reprezentaci a popřál v nastávajícím období hodně úspěchů.
Tradičně předal dětem 2 kg bonbonů a pozval je na nanuk.
Hlavním bodem programu bylo utkání - starší : mladí. Za starší výběr nastoupili vyzrálí šachisté, posilnění o trenéry z Krnova.
Průměrné Elo činilo 1650. Mladší výběr byl složen z hráčů KTCM
a průměrné Elo činilo 1.255. Hrálo se na 10 šachovnicích, při remíze by utkání vyhráli mladí. O výsledku rozhodla poslední partie
mezi Radkem Václavíkem a Honzíkem Šlachtou. I když měl mladý hráč výhodu 3 pěšáků a volný prostor k dotažení na dámu, velezkušený Radek donutil soupeře v závěru partie k chybičce a bylo
rozhodnuto. Rovněž porážka skoro 1900 elového Jirky Zemana
od Danka Bušose se určitě nečekala. Výsledek 6 : 4 pro starší byl asi
spravedlivý, ale vítězné mužstvo se shodlo, že příští rok již budeme
mít s mladými problémy.
Bodovali: Milián, Kubelová, Václavík, Kučera, Vojáček St., Gavlas, Bušos, Raptis, Čech, Veselý Fr.
LukášAnton
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice z.s.
Tenisové prázdniny našich nadějí
Velmi aktivně prožíval letošní prázdniny mladý tenista Daniel Galuška (ročník 2002). Třetím místem ve dvouhře a 2. místem ve čtyřhře na Krajském přeboru starších žáků si vybojoval
účast na MČR v jednotlivcích. Také v soutěži družstev (TK Lama
Hradec n. M.) si 1. místem v Krajské soutěži družstvo rovněž
vybojovalo účast na MČR starších žáků v Rakovníku. Konečné
6. místo v elitní soutěži potvrdilo vysokou kvalitu všech hráčů
v týmu. O postup mezi 4 nejlepší kluby v ČR je připravil favorizovaný tým Prostějova. V červenci se Daniel zúčastnil mezinárodního evropského turnaje v Moskvě. Dvěma kvalifikačními
koly se probojoval do hlavní soutěže, ve které se dostal mezi
16 nejlepších hráčů. S klubovým spoluhráčem se jim ve čtyřhře podařilo porazit všechny nasazené páry a ve finále získali
1. místo po velkém souboji, který rozhodla až zkrácená hra ve
3. setu. Sehranost tohoto páru překvapila i přední hráče evropského žebříčku.
Velkým talentem se jeví i Michaela Svobodová (ročník 2007),
v současné době hrající za TSC Ostrava. V rámci našeho kraje obsazuje pravidelně ve své kategorii (babytenis) 1. - 3. místo. Rovněž ona okusila atmosféru MČR družstev, kde se svým
klubem obsadila 7. místo . Při její obrovské píli a houževnatosti
můžeme očekávat, že z ní vyroste skvělá hráčka.
V měsíci srpnu bylo v Polsku sehráno utkání výběru Polska
proti Moravskoslezskému kraji. Týmy se skládaly ze 4 reprezentantů z každé kategorie (babytenis, mladší žáci, starší žáci
a dorostenci). Do tohoto týmu byli nominováni také albrechtičtí
hráči Michaela a Daniel. Obasvými vítěznými zápasy přispěli
k vítězství severní Moravy.
Oběma hráčům přejeme mnoho dalších tenisových úspěchů.
Tenisový oddíl
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Noví občánci

V sobotu 17. září 2016 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích vítání občánků, na které byly pozvány tyto
narozené děti:
Oliver Kamenár
Nikol Rumanová
Nora Beroušková
Gabriel Žiga
Izabela Šubová

Jan Kristian Škroch
Berta Strnadelová
Sofie Fenclová
Emma Šarmanová
Laura Klanicová

BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v měsíci září 2016
Aristidis Teodoridis, Stanislav Varecha, Miroslav Tichý,
Josef Petřík, Václav Svoboda, Nikoleta Koparanidisová, Jan
Pospíšil, Libuše Mlčochová, Jaroslav Palůch, Lumír Kadlec,
Ing. Jaroslava Hellebrandová, Jan Mrozek, Ernest Schreier,
Ing. Dušan Gavenda, Ing. Jiří Hlisnikovský, Ing. Vlastimil
Sedláček, Antonín Brišák, Karel Venkrbec, Božena Nekudová, Zdeňka Orlíková, Ingeros Palůchová, Ludmila Cágová,
Karel Blažek, Ladislav Smetana, Helena Kučerová, Anežka
Krkošková, Pavol Holák, Irena Kalašová, Veronika Tarabiková, Miroslava Tarabíková, Václav Kuřec, Helena Kyselá, Miroslav Papaj

Jubilantům v měsíci říjnu 2016
Ing. Brigita Kubiková, Milada Vyhlídalová, Emília Petreková,
Karel Tichavský, Miroslava Budinská, Jiří Gruna, Bohumil Vopelka, Evprepia Koparanidisová, Helena Pavelková, Miroslav Hesko,
Paraskevula Kaperová, Zdenka Hrabalová, Helena Vyroubalová,
Anna Titzová, Radka Nováková, Libuše Boháčová, Svatava Ovčačíková, MUDr. Zuzana Juráňová, Antonín Svoboda, Marie Gavendová, Zdeněk Michalčík, Jaroslav Paciorek, Zdeňka Křištofová, Katarína Kaštovská, Marie Pícová, Marie Piskořová, Emilie Tesařová,
Jan Klaváč, Václav Zahálka, Zdeňka Židková, Mgr. Jarmila Krátká,
Anna Hluštíková, Jiřina Vrbová, Štefanie Bilková, Jiří Strnad, Terezie Schreyerová, Pavlína Fialová, Emilie Kubalová, Anna Křištofová
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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: 15:0019:00
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

žehlení, pochůzky; zajištění stravy – donáška nebo dovoz
obědů, pomoc při přípravě a podání stravy; doprovod k lékaři, na úřady aj.; odvoz v místě a nebo mimo místo bydliště.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00
do 15:30 a o víkendech dle dohody
Služba je zpoplatněna – info www.help-in.cz/pecovatelska-sluzba a nebo sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba: Mgr. 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,

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)
Infocentrum
nám. ČSA 22, tel.: 721 155 129
Po - Pá
8.30 – 12.00 13.00 – 16.30
So
8.30 – 11.00
Ne
9.00 – 12.00 (1.6. – 30.9.)

Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112

tel. 554 690 522
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Placená reklama

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 11. 2016.
Periodický tisk územního samosprávného celku Města Albrechtic.
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