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Vážení spoluobčané,
Léto a prázdniny nám pomalu končí a nezbývá nám, než se pomalu připravit na podzim a zimu. Čas rychle letí a když se k tomu
v dnešní uspěchané době přidají rozmary počasí, tak zjistíme, že
léto a letní povětří je za námi. Za sebe a kolektiv spolupracovníků
musím konstatovat, že jsme si ani těch pár hezkých dnů moc neužili a už nás čekají další povinnosti. Přívalové deště, které koncem
května zasáhly část našeho regionu, ukázaly sílu přírody. Když se
podíváme do minulosti, tak zjistíme, že extrémní srážky se opakují
v téměř pravidelných intervalech a naše území zasáhnou vždy zhruba po deseti letech (1997,2007 a 2016). Přesto, že známe rozmary
přírody a počasí, neumíme je ovlivnit. Opět se ukázalo, že někteří
naši občané opakovaně podcenili sílu přírody a nebyli dostatečně
či vůbec pojištěni. Domáhat se potom práv a pomoci a vinit obec
z nedostatečného zajištění likvidace následků záplav není na místě.
Vše, co děláme, děláme proto, že chceme pomoci občanům v nouzi
a situaci jim usnadnit, ale v žádném případě to není povinností obce.
Každý má být řádně pojištěný a pokud není, nemůže si vylévat zlost
na ostatních. Dobrovolní hasiči jsou také připraveni vždy pomoci,
ale musíme si uvědomit, že svou činnost vykonávají při zaměstnání
a za to, že jsou vždy k dispozici, dostávají zanedbatelnou odměnu,
která pomalu nepokryje ani náklady na občerstvení. Přesto se opět
našla spousta kritiků. Místo poděkování, sklidili hasiči jen kritiku,
stížnosti a vulgární osočování. Dále je důležité vědět, že pokud dobrovolný hasič někde celou noc zasahuje a pomáhá, jde druhý den
do svého běžného zaměstnání bez odpočinku. Tento trend je také
způsoben dnešním uspěchaným světem a spousta podnikatelů a zaměstnavatelů práci hasičů neuznává, ale to vše jen do doby, dokud je
sami nepotřebují. Za mou osobu chci celé jednotce SDH poděkovat
za dobře odvedenou práci a vzkázat: „Kluci, vydržte, jsme rádi, že
pomáháte.“
V minulém zpravodaji jsem děkoval všem, kteří pečují o veřejná
prostranství. Vracím se k tomu z důvodu, že jsou mezi námi i takoví,
kteří si nepřejí, abychom o tyto pozemky pečovali. Došlo i na trestní

oznámení, které podal zastupitel města na radu města za neoprávněné utrácení finančních prostředků z rozpočtu města. Můj názor se
nezměnil a pokračujeme dále v údržbě všech pozemků i přes úskalí, které jsme měli s úřadem práce, který nebyl schopen včas poslat
dostatečný počet práceschopných lidí. Dnes je snad vše napraveno
a pomalu vše doženeme. Hlavní důvod, proč o tom píši, spočívá
v přípravě podkladů, která zaměstnala dvě právní kanceláře a jeden
úředník několik dnů kopíroval dokumenty, které si vyžádala Policie
ČR. Výsledkem je jasný právní rozbor. Pokud se v našem městě platí
„poplatek za zábor veřejného prostranství“, tedy kompenzace toho,
že občané nemohou např. chodník užívat (bez ohledu na to, zda patří chodník městu nebo soukromé osobě), potom je také logické, že
obec, která tento poplatek vybírá, musí také o veřejné prostranství
pečovat tak, aby umožnila jeho nerušené užívání občanům. Jednáme
tak podle ust. § 35 odst. zákona o obcích, který říká, že do působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Dále
také naplňujeme ust. § 38 zákona o obcích, který říká, že majetek
obce musíme využívat účelně, a to také v souvislosti s plněním úkolů
vyplývajících ze zákonem stanovené působnosti, tedy v souvislosti
s obstaráním záležitostí, které jsou v zájmu občanů a v zájmu občanů
je také to, aby byla veřejná prostranství upravená a bezpečná. Město tak udržuje veřejná prostranství bez ohledu na vlastnická práva
a takto definuje veřejná prostranství i ust. § 34 zákona o obcích: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Proto má město právo i povinnost udržovat
event. i veřejná prostranství, která nejsou jeho vlastnictvím, a jedná
se zcela o legitimní výdaj. Snažíme se přitom chovat hospodárně,
proto si sekání trávy zajišťujeme vlastními silami a využíváme osoby
plnící úkoly v rámci veřejně prospěšných prací.
Luděk Volek,
starosta města
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 15. 5., 22. 6. 2016)
16/19/323 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 5/2016 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 125 778,00 Kč a výdajů
zvýšení o 326 014,00 Kč a financování zvýšení o 451 792,00 Kč.
16/19/324 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice
č. 1/2016
Plán hospodářské činnosti: náklady
12 362 117,00
zvýšení o
1 005 094,00
Celkem náklady:
13 367 211,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
11 462 053,00
zvýšení o
2 298,00
Celkem výnosy:
11 464 351,00
Ztráta:
1 902 860,00
16/19/325 schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce lesního odborného
hospodáře v lesích města Město Albrechtice s p. Jakubem Ručkou, bytem Jamnice 54, 746 01 Štěbořice a pověřilo starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
16/19/326 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Město Albrechtice pro rok 2016 a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
16/19/327 schválilo
OZV č. 2/2016 o údržbě veřejné zeleně na území obce Město
Albrechtice.
16/19/328 schválilo
smlouvu s firmou Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22
Šebrov – Kateřina, IČ: 02017342, zastoupenou jednatelkou
Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou, na zpracování studie dvou
oblastí - architektonické i části zeleně, lokalita park Bedřicha
Smetany a lokalita na ulici Nádražní v Městě Albrechticích a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
16/19/329 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 359, zahrada, výměra 115 m2,
k. ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
16/19/330 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1065, vodní plocha, výměra
669 m2, a p. č. 1066 ostatní plocha, výměra 30 m2, k. ú. Město Albrechtice.
16/19/331 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1307, zahrada, výměra 214 m2,
k. ú. Město Albrechtice.
16/19/332 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 6/1 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 759 m2, k. ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
16/19/333 schválilo
záměr prodeje pozemků p. č. 147/1 TTP, výměra 3 840 m2, p. č.
162/2 TTP, výměra 4 920 m2 a p. č. 1172 ostatní plocha, neplodná
půda, výměra 1 782 m2, k. ú. Česká Ves u Města Albrechtic.

16/19/334 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 2160/1 části, ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra cca 25 m 2, k. ú. Hynčice u Krnova.
16/19/335 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. st. 251, výměra 9 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hynčice u Krnova, jehož součástí je
stavba technického vybavení a pozemku p. č. st. 269, výměra
8 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hynčice u Krnova, jehož
součástí je stavba technického vybavení.
16/19/336 schválilo
záměru odkoupení pozemků p. č. 163/2 části, zahrada o výměře cca 30 m 2 a pozemku p. č. 167/1 části, zahrada o výměře cca
48 m 2, k. ú. Hynčice u Krnova.
16/19/337 schválilo
záměr odkoupení pozemku p. č. 1043 ostatní plocha, ostatní
komunikace, výměra 23 m 2 a pozemku p. č. 1044 ostatní plocha,
jiná plocha, výměra 92 m 2, k. ú. Město Albrechtice.
16/19/338 schválilo
záměr odkoupení pozemku p. č. 1960/4, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 16 m 2, k. ú. Město Albrechtice.
16/19/339 schválilo
prodej pozemku p. č. 165/1 zahrada, výměra 516 m 2, k. ú.
Burkvíz panu Robertu Hynčicovi, Tolstého 15, 794 01 Krnov
za celkovou cenu 27. 352 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/340 schválilo
prodej pozemku p. č. 60/3, TTP, výměra 64 m 2, k. ú. Česká
Ves u Města Albrechtic manželům Ing. Františku Šedzmákovi
a Evě Šedzmákové, Zdeňka Štěpánka 1878/2, 708 00 Ostrava
za celkovou cenu 2.420 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/341 schválilo
prodej pozemku p. č. 2173/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 546 m 2, k. ú. Hynčice u Krnova panu Romanu
Domkovi, Hynčice 225, 793 95 Město Albrechtice za celkovou
cenu 17.556 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/342 schválilo
prodej pozemku p. č. 1148/17 TP o výměře 374 m 2, k. ú. Město Albrechtice, odděleného z pozemku p. č. 1148/1, k. ú. Město
Albrechtice geometrickým plánem číslo 1128-5029/2016, paní
Šárce Buriánkové a Janu Buriánkovi, Oty Synka 1814/6, 708 00
Ostrava za celkovou cenu 21.112 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/343 schválilo
zřízení služebnosti bezplatného věcného břemene na dobu
neurčitou na pozemku p. č. 76/1 ostatní plocha, jiná plocha,
k. ú. Město Albrechtice vlastníka p. Štěpána Drahokoupila,
Dělnická 413/6, 793 95 Město Albrechtice, vymezeného geometrickým plánem č. 1087-5108/2014, spočívajícího v umístění
betonového sloupu NN, pro účely vrchního vedení veřejného
osvětlení.
16/19/344 zamítlo
bezúplatný převod pozemku p. č. 851/10 ostatní plocha, k. ú.
Valštejn od Správy silnic MSK p. o., Úprkova 795/1, Ostrava.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 15. 5., 22. 6. 2016)
16/20/348 schválilo
účetní závěrku Města Město Albrechtice za rok 2015. (14 pro
– p. Volek, p. Špalek, Ing. Košulič, Mgr. Černá, Mgr. Mlčoušek,
p. Kaletová, p. Boček, Ing. Hanusová, Bc. Hlaváček, Ing. Vranka,
p. Horáková, p. Gančarčík, p. Michálková, p. Trebuláková, 3 proti
– Ing. Veselá Ph.D., p. Metzl, p. Macek, 1 se zdrž. – p. Švec).
16/20/349 schválilo
závěrečný účet za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních prostředků
města a příspěvkových organizací zřízených městem a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.
16/20/350 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 6/2016 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 648 871,00 Kč a výdajů
zvýšení o 1 904 355,00 Kč a financování zvýšení o 255 484,00 Kč.
16/20/351 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice
č. 2/2016
Plán hospodářské činnosti: náklady
13 367 211,00
zvýšení o
1 991 110,00
Celkem náklady:
15 358 321,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
11 464 351,00
zvýšení o
2 614 511,00
Celkem výnosy:
14 078 862,00
Ztráta:
1 279 459,00
16/20/352 vzalo na vědomí
1) Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2015 bez výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Krnovsko za rok 2015.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Krnovsko za rok 2015.
16/20/353 vzalo na vědomí
1) Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2015 bez výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2015.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2015.
16/20/354/1 schválilo
individuální dotaci Službám obce Město Albrechtice s.r.o.,
Nemocniční 381/13, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 25844067,
na nákup Fekální kombinované cisterny SCS-K 4000 ve výši
500.000,00 Kč.

16/20/354/2 schválilo
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
č. 4/2016 se Službami obce Město Albrechtice s.r.o, Nemocniční
381/13, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 25844067 ve výši 500.000 Kč
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
16/20/355 vzalo na vědomí
informace MŽP týkající se schválené podpory z OPŽP na projekt: „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice
– I. etapa“ a pověřilo starostu města přípravou zadávacích podmínek a výběrového řízení.
16/20/356 pověřilo
starostu města Město Albrechtice zpracováním studie proveditelnosti cyklotrasy (za Dakonem) dle prezentace p. Švece
z 18. 5. 2016.
16/20/357 schválilo
prodej pozemku p. č. 208/1 zahrada, výměra 477 m2, k. ú.
Hynčice u Krnova paní Darině Kubalové, Hynčice 219, Město
Albrechtice za celkovou cenu 25.326 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/20/358 neschválilo
prodej pozemků p. č. 609 zahrada, výměra 553 m2 a p. č. st.
109/1 zastavěná plocha, výměra 153 m2, k. ú. Valštejn panu Radimu Štěpánkovi, Svojsíkova 1585/17, Ostrava.
16/20/359 schválilo
prodej pozemků p. č. 609 zahrada, výměra 553 m2 a p. č. st.
109/1 zastavěná plocha, výměra 153 m2, k. ú. Valštejn manželům
Vasilu Kiculisi a Zdence Kiculisové, K. Čapka 348/36, Město Albrechtice za celkovou cenu 43.600 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/20/360 schválilo
členy a náhradníky do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích města
Město Albrechtice - 2. pololetí 2016“ ve složení: pp. Jakub Ručka, Jan Metzl, Ing. Milan Košulič, Miroslav Macek, Bc. Vladislav
Hlaváček, náhradníci: pp. Karel Gančarčík, Dagmar Horáková
a pověřila starostu k podpisu smluv s vítěznými uchazeči.
16/20/361 schválilo
členy a náhradníky do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Zateplení fasády-dům s byty pro důchodce
Nemocniční 6, Město Albrechtice“ a „Oprava komunikací Město
Albrechtice r. 2016“ ve složení: pp. Martin Špalek, Karel Gančarčík, Marie Michálková, Dagmar Horáková, Ing. Miroslav Holub,
náhradníci: pp. Miluše Kaletová, Mgr. Andrea Černá a pověřit
starostu k podpisu smluv s vybranými uchazeči.
Martin Špalek,
místostarosta

Smuteční vzpomínka
Vážení spoluobčané,
po krátké době mám smutnou povinnost rozloučit se za náš kolektiv a občany města s naší spolupracovnicí Zdeňkou Kostrošovou, která nás opustila tak náhle, že ještě nyní odmítám uvěřit, že již není mezi námi, že ji nepozdravím v kanceláři. Kolegyni
a kamarádku, kterou jsem denně vídal a spolupracoval s ní dlouhá léta. Milá Zdeňko, budeš nám moc chybět.
Za sebe a všechny spolupracovníky našeho úřadu chci vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým.
Luděk Volek,
starosta města
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ČESKOPOLSKÉ SETKÁNÍ
Zájezd na zámek Mošna a Horu sv. Anny

V sobotu 28. 5. 2016 připravili partneři z polských Komprachtic pro zastupitele a občany našeho města zájezd na zámek Mošna
a poutní místo Hora sv. Anny. Na zámku jsme si prohlédli části přístupných komnat a v přilehlé zahradě byly k vidění krásně
rozkvetlé rododendrony. Poté jsme přejeli asi 40 km na nejvyšší
místo Opolského vojvodství, Horu sv. Anny (404 m. n. m). Je to
poutní místo, na kterém se setkávají věřící nejen z Polska, ale
i z jiných zemí. Ročně toto místo navštíví kolem 400 tisíc návštěvníků. Právě tam probíhalo setkání mládeže, kde pod velkým
stanem byla pěvecká a taneční vystoupení. V jednom z objektů

(Dom Pielgrzyma) byl pro nás připraven oběd, po kterém jsme
si prohlédli okolí a podívali do baziliky sv. Anny. Celý den nám
počasí přálo a pršet začalo až po přejezdu hranic zpět do České
republiky. Celkem nás bylo 40 občanů z Města Albrechtic a Hynčic a dva z partnerských Komprachtic.
Poděkování patří řidiči autobusu panu Miroslavu Olejniczakovi za bezpečnou cestu tam i zpět.
Martin Špalek,
místostarosta

Nejen pro diváky kabelové televize
Před několika dny začalo II. pololetí tohoto roku, kdy bylo konečně vydáno definitivní znění tzv. D-Booku – je to soubor technických podmínek kódového systému televizního signálu TVB-T2,
jehož vysílání by mělo začít od října tohoto roku. Původně se mělo
začít experimentálně vysílat již v červnu tohoto roku, aby toto vysílání přitáhlo maximum diváků, a to vysíláním zápasů fotbalového Mistrovství Evropy ve Francii anebo soutěží letní olympiády
v Riu. Podle předběžných informací by ostravský vysílač měl začít
vysílat toto nové vysílání DVB-T2 s kodekem HEVC v měsíci listopadu tohoto roku. Vzhledem k mnoha zdržením to bereme pouze jako informaci, která se nemusí zakládat na pravdě. Bylo by ale
hezké, kdyby si naši občané mohli již na Vánoce naplno používat
své zbrusu nové televize už i s podporou DVB-T2 HEVC. Celá strategie přechodu na nový standard byla vládě předložena na konci
letošního června. Předložili ji společně ministři průmyslu a obchodu a kultury, předsedové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Českého telekomunikačního úřadu. Vláda na svém zasedání
20. července 2016 schválila strategii, a tak je jisté, že staré pozemní
vysílání DVB-T bude ukončeno 1. února 2021. Neznámou je způsob kmitočtové koordinace vysílačů u nás a v Polsku. Již pár let je
z Ostravy vysílán multiplex s programy České televize v rozlišení

FULL HD na frekvenci, která je v naší oblasti přidělena Polsku!
Nad tímto rozhodnutím se odborná veřejnost nevěřícně podivuje.
Také uživatelé satelitního příjmu televizních programů jsou přinuceni z důvodu přechodu na nový obrazový standard FULL HD
každou chvíli přelaďovat svůj přijímač na jinou frekvenci. Tímto se
automaticky opouští satelitní vysílání ve starém standardu DVB-S
a přechází se na vysílání ve standardu DVB-S2. Mnoho domácností si proto muselo vyměnit (přesněji zakoupit novou) kódovou kartu, satelitní přijímač nebo televizor s vestavěným satelitním přijímačem. Definitivně tak končí pozemní i satelitní vysílání v nízkém
rozlišení SD. Standardem se nyní stává rozlišení Full HD (1920 ×
1080 bodů) s tím, že jej za pár let opět vystřídá vyšší rozlišení 4K
nebo-li ULTRA HD s 3840 x 2160 zobrazovanými body.
Doba se dramaticky zrychlila a technická životnost výrobků se
zkrátila. Analogová vysílací norma PAL byla v Evropě používaná
50 let – do roku 2012. Již nyní je první generace digitálního vysílání
nahrazována novějším systémem už po 8 až 10 letech. Pro výrobce
televizorů, satelitních přijímačů a dalších odvozených technologií
je to vynikající zpráva, poněvadž mohou neustále chrlit nové výrobky.
Bc. Vladislav Hlaváček
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Tady jsme doma…
Výtvarné soutěže s tímto názvem se po loňské premiéře i letos
zúčastnili žáci základních a mateřských škol ze širokého okolí.
Nebylo jednoduché vybrat ty nejhezčí obrázky, protože pěkných
byla spousta. Motivy byly různé a každý výtvarník kreslil podle
své fantazie. Nechyběly motivy z pohádek, ale také požární auta,
kostely, osoblažská úzkokolejka, zvířata, koláže apod.
Organizátory soutěže byli ZUŠ Město Albrechtice, MěÚ Město Albrechtice, Spolek rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice
společně s malířem Zdeňkem Kurečkou. Všichni se také podíleli
na hodnotných cenách pro vítězné výtvarníky.
Cenu návštěvníka získali Kateřina Kira Hridžak ze ZUŠ
M. Albrechtice, Samantha Anna Kaňa ze ZŠ M. Albrechtice, ul.
Opavická a Andreas Dobrovolný ze ZŠ Osoblaha. V kategorii základních škol ocenění získali Věra Jurčíková ze ZŠ Třemešná, Valentýna Daňhelová ze ZŠ Krnov a kolektiv žáků ZŠ M. Albrechtice, ul. Hašlerova. V kategorii mateřských škol cenu získali Ema
Mozgová MŠ M. Albrechtice, Tomáš Kvapil MŠ Vrbno p. Pradě-

dem a Elizabeth Juříčková MŠ M. Albrechtice. V ceně výtvarníka se nejvíce líbily výkresy Dorotey Mylkové ze ZŠ Krnov, ul.
Janáčkova, Petry Kováčové ze ZUŠ M. Albrechtice a P. Klegové ze
ZŠ Třemešná. Cenu ředitele ZUŠ získala Bronislava Hofmanová
ze ZŠ Krnov, ul. Janáčkova, dále kolektiv dětí MŠ M. Albrechtice a Ríša Šebela z MŠ M. Albrechtice. Poslední cenu MěÚ M.
Albrechtice získali Kateřina Kira Hridžak ze ZUŠ M. Albrechtice, Věra Jurčíková ze ZŠ Třemešná a Andreas Dobrovolný ze ZŠ
Osoblaha.
Při předávání cen jsme zastihli některé oceňované nejen
ve škole, ale také na zámku Linhartovy, v Bohušově na školním
výletě a taky jednu doma v nemocenském stavu.
Organizátoři by rádi poděkovali všem soutěžícím za hezká
díla, kterými se prezentovali a pozvali je v příštím roce na třetí
ročník soutěže „Tady jsme doma“.
Martin Špalek,
místostarosta

Dětský den napůl

Vlivem přívalového deště a nepříznivého počasí na konci května a začátkem června, kdy Park B. Smetany v Městě Albrechticích
byl silně podmočen a zabahněn, se vedení města rozhodlo kulturní program Dětského dne v sobotu 4. 6. 2016 zrušit a přesunout
na náhradní termín. Aby děti nepřišly o svůj svátek, tak v sobotu
4. 6. 2016 na náměstí za hotelem od 14 do 17 hodin se mohly povozit zdarma na kolotočích a zadovádět si na skákacím hradu.
Dále pro děti bylo připraveno pití, oplatek, bonbóny a reflexní
placka (smajlík) na tričko nebo batůžek. Kolotoče a občerstvení
byly financovány z rozpočtu města. Pitíčka Jupík darovala firma

Kofola pro děti jako sponzorský dar, za což děkujeme. Této akce
se za krásného počasí zúčastnilo takřka 280 dětí.
Náhradní termín pro konání kulturního vystoupení je stanoven na sobotu 17. 9. 2016 v Parku B. Smetany v Městě Albrechticích od 13 hodin. Kulturní program se nemění a těšit se můžete
na vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, dále na bruntálskou kapelu
DONAHA, krnovskou kapelu ROCKIN´ JACKALS a účastníka
Superstar, slovenského zpěváka MARTINA HARICHA.
Martin Špalek,
místostarosta
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Město běží na věže

Co nevyjdeš, vyběhni!!!
Tímto heslem se řídili účastníci již 2. ročníku závodu „Město
běží na věže“, který se konal v sobotu 11. června 2016 od 9 hodin na rozhledně v Městě Albrechticích. Pořadatelem akce byl
městský úřad, s cílem propagovat rozhlednu, ale také pokračovat
v organizaci netradičního závodu pro širokou veřejnost. Celkem
se běhu zúčastnilo 42 startujících, kteří byli rozděleni do kategorií podle svého věku. Letos se kategorie rozšířily a to - dívky
a chlapci do 15 let, ženy a muži od 16 do 30 let, ženy a muži od
31 do 40 let, ženy a muži od 41 do 50 let, ženy a muži od 51 do
60 let a ženy a muži nad 60 let. Všichni museli překonat 149 schodů a přeběhnout po lávce na druhou věž, kde byl cíl. Pro každého
závodníka byl připraven nápoj s oplatkem a účastnický list. Vítěz v každé kategorii získal pohár v podobě dvou věží s běžcem
uprostřed a na druhém a třetím místě dostali závodníci diplomy.
Putovní pohár letos získal celkový nejrychlejší běžec, kterým se
stal Lukáš Turek z Města Albrechtic s časem 31,23 vteřin. Loňského celkového vítěze Martina Pobuckého, který z pracovních
důvodů nemohl obhajovat svůj čas 30,13, Lukáš Turek nepřekonal. Tímto se na putovní pohár připíše k loňskému vítězi další
jméno a čas. Pohár bude mít vítěz po celý rok doma a přinese ho
do dalšího závodu. Na startu i v cíli byly umístěny fotobuňky digitální časomíry, kterou jsme si znovu pronajali od Sboru dobrovolných hasičů z Vraclávku. Pro startující i diváky bylo zajištěno
občerstvení a chlazené nápoje. O hudební doprovod se postaral
Zdeněk Břicháček. Poděkování patří Bohunce Drulákové a Veronice Špalkové, které zapisovaly soutěžící do startovních listin
a na konci soutěže vypsaly diplomy a účastnické listy. O dovoz
stánku, občerstvení, košů na odpadky a stolů s lavicemi se postarali zaměstnanci sběrného dvora. Poděkování patří nejen Městu
Město Albrechtice, ale také sponzorům AUTOZAM Baláš s.r.o.,
Reking Rostislava Krále a firmě KOFOLA za pitný režim pro
děti.
Výsledky jednotlivých kategorií:
dívky do 15 let
1. Zuzana Vrbová
- 36,55
2. Nikol Petrošová
- 49,83
3. Ema Trautenbergerová
- 55,38
chlapci do 15 let
1. Jáchym Němec
2. Jakub Herman
3. Rudolf Kleistner

- 48,05
- 66,32
- 82,32

ženy do 30 let
1. Eliška Rollerová
2. Františka Hudeczová
3. Alice Večerková

- 39,00
- 41,24
- 43,90

muži do 30 let
1. Lukáš Turek
2. Daniel Veleba
3. Tomáš Dvořáček

- 31,23
- 31,98
- 33,67

ženy do 40 let
1. Lenka Halászová
2. Kateřina Hermanová
3. Veronika Pazderová

- 41,64
- 42,37
- 49,09

muži do 40 let
1. Jaroslav Herman
2. Jan Randa
3. Tomáš Vrba

- 34,15
- 39,34
- 41,24

ženy do 50 let
1. Zdeňka Spurná
2. Alena Němcová

- 52,26
- 94,74

muži do 50 let
1. Martin Špalek
2. Jiří Dresler
3. Tomáš Kleistner

- 37,62
- 38,05
- 38,64

ženy do 60 let
1. Salome Sýkorová

- 67,26

muži do 60 let
1. Zdeněk Kopřiva

- 44,56

muži 60 let a více
1. Ivan Roller
- 41,86
2. Miloslav Němec
- 52,83
3. Miroslav Vyroubal
- 54,04
Všem závodníkům patří veliký dík za bojovnost a odvahu,
kterou se na věžích prezentovali.
Máme celý rok na to, abychom trénovali a své časy překonali !!!
Martin Špalek,
místostarosta
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Vaše poznatky z povodní nás zajímají

31. 5. 2016 se přehnala nad naším městem bouřka s přívalovým deštěm a díky extrémně vysokým srážkám napáchala
mnoho škod na soukromém a obecním majetku. I když většina
škod je už odstraněna a pomalu se ztrácí první dojmy z této
události, máme za to, že bychom se otázkou vody v krajině měli
zabývat důkladněji a připravit se na její nedostatek, ale i přebytek.
Události ukázaly, že voda nás nemusí ohrožovat pouze z rozvodněného koryta řeky, ale také z polí a lesů. Věděli to už naši
předkové – např. v roce 1884 byl vydán zákon o opatření k neškodnému svádění horských vod (hrazení bystřin). V poslední
době také agrární komora upozorňuje na klesající schopnost
půdy zadržovat vodu.
Velkým tématem, které se řešilo těsně po bleskových záplavách, bylo odvedení vod. Jak a proč nefungoval kanalizační
systém, proč se ucpaly kanalizační vpusti, kde je třeba vybudovat odvodňovací výkopy a podobně. Samozřejmě, že se jednalo o extrémní situaci a systém odvodu dešťových srážek není
a asi ani nemůže být na takové situace zcela přizpůsoben. Práce
s vodou však neznamená pouze vytvoření nějakého systému
kanálů a koryt, který dostane vodu rychle pryč, ale také to, že
vodu potřebujeme zbrzdit a udržet v krajině.
Změny klimatu přispívají k tomu, že můžeme pozorovat
meteorologické jevy, na které jsme dříve nebyli v našich oblastech zvyklí a vzestupnou četnost těchto jevů předvídají podhorským oblastem i odborné studie. Nejde jen o přívalové deště, ale i o dlouhodobá sucha. Měnící se příroda a společenské
změny vyžadují, abychom tomu náš způsob uvažování při práci
s vodou přizpůsobili. Samozřejmě, že nemůžeme ovlivnit cel-

kové klima, ale přesto existuje i na území našeho katastru řada
možností pro realizaci smysluplných projektů. Změna přístupu
nám všem z dlouhodobého hlediska může do budoucna přinést
mnoho pozitivního.
Po neštěstí, které postihlo naše město, vidíme v rámci vzniklé stavební komise potřebu zabývat se problematikou podrobněji a především komplexněji vzhledem k celému katastru.
V první fázi chceme získat maximum konkrétních informací
z průběhu povodní. Zajímají nás především povodně lokálního
charakteru, u kterých lze zmírnit jejich následky realizací opatření v krajině. Chceme se zaměřit na to, proč se na některých
místech srážky vsákly či odtekly bez problémů a jinde s sebou
odnesly tuny ornice a ještě vyhloubily koryta.
Pokud máte poznatky týkající se průběhu povodní, jako jsou
například směr, odkud tekla voda, kde napáchala největší škody, kde docházelo k jejímu hromadění a jiné, budeme rádi, když
nám tyto informace sdělíte ať už formou fotografií, svědectví,
či postřehů, a to nejlépe na emailovou adresu: stavebni.komise@mesto-albrechtice.cz.
Čím více informací se podaří nasbírat, tím lépe budeme připraveni do budoucna a tím lépe budeme moci ovlivňovat podobu opatření, vedoucích ke zmírnění následků extrémních
srážek či rozvodněných toků. Nejde nám o hledání viníků, ani
se nechceme snažit sami projektovat konkrétní opatření, ale
jde o vytvoření určitého souboru informací, který bude možné
využít pro další práci při přípravě protipovodňových opatření.
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Za stavební komisi:
Antonín Šiška, Ing. Jan Mackovič

V knihovně se soutěžilo

Ve středu 22. června 2016 proběhlo slavnostní ukončení čtenářské soutěže, která měla název „Kdo to ví, odpoví“. Soutěž
byla určena dětským čtenářům. Byla rozdělena do dvou věkových kategorií: 1. až 5. třída a 6. až 9. třída a probíhala od ledna
do května formou kvizových otázek. Děti musely každý měsíc
vyplnit list s kvizovými otázkami a vypůjčit si alespoň jednu
knihu. Do letošního šestého ročníku se zapojilo v lednu 36 dětí,
podmínky soutěže splnilo 29 z nich. Soutěžících, kteří správně
odpověděli na všechny kvizové otázky, bylo 25 a tyto děti ob-

držely za odměnu knihu. Všichni soutěžící dostali malé dárky
a pamětní list.
V období dubna až května letošního roku probíhala i soutěž
pro dospělé čtenáře s názvem „Ověřte si své znalosti o Karlu IV.“
Do této soutěže se zapojilo 25 čtenářů naší knihovny a z nich děti
vylosovaly dvě vítězky, které obdržely knihu o Karlu IV.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

Kácení máje v Harmonii

Postavením májky na začátku května jsme si chtěli i v sociálně terapeutických dílnách připomenout starou českou tradici vítání jara.
A když už jsme májku postavili, museli jsme ji i skácet. Na poslední květnový den jsme pro klienty sociálně terapeutické dílny
připravili akci nazvanou Kácení máje, která se uskutečnila na zahradě objektu na ul. B. Smetany v M. Albrechticích.
Ke zdárnému průběhu celého dne přispěli psovodi Policie ČR
z Bruntálu, kteří nám předvedli nejen práci a výcvik policejních
psů, ale umožnili zájemcům vyzkoušet si, jaké to je, když se nasazují
policejní pouta nebo střílí z pistole.
Nejen muži projevili zájem obléknout neprůstřelnou vestu nebo

oblek figuranta chránící před útokem psa a vyzkoušet si tak na chvíli roli policisty i delikventa..
Snad nejvíce radosti způsobila možnost pohladit si štěně. Jeho
hravost a nefalšovaná radost z bytí nakazila úplně všechny zúčastněné. Ani ti, kteří mají respekt ze psů, neodolali a alespoň na chvíli
svůj strach překonali. A protože akce byla celodenní, nemohl chybět
ani oblíbený guláš vařený v kotlíku na ohni. Celou akci jsme zakončili skácením a spálením májky. Den plný pohody a nevšedních
zážitků si přišlo užít 30 klientů naší dílny.
Bronislava Nováková,
vedoucí sociálně terapeutické dílny
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Činnost jednotky SDH v 1. pololetí

Již v průběhu ledna se hasiči přestěhovali do nové hasičské
zbrojnice na ulici Opavická, kde působí společně se záchrannou
službou. V lednu započal zkušební provoz a slavnostní předání
budovy proběhlo dne 15. 3. 2016 v dopoledních hodinách. Již odpoledne jsme uspořádali Den otevřených dveří pro občany Města
Albrechtic. Všechny přítomné jsme seznámili s novou budovou,
kterou hasiči dostali do užívání, a s technikou, kterou v současné
době disponujeme. Rovněž bylo představeno vozidlo rychlé záchranné služby. Velký zájem vzbudil nový dopravní automobil
DA 15 Mercedes Benz 4 x 4, který jsme dostali do užívání v lednu
tohoto roku a který pořídil Moravskoslezský kraj z fondů Evropské unie. Moravskoslezský kraj pořídil pro jednotky dobrovolných hasičů celkově 50 ks těchto automobilů. Tyto automobily
byly pořízeny jako náhrada za staré Avie DVS 12 a cena jednoho
automobilu je okolo 3,8 miliónu korun.
Od 1. 1. 2016 do 21. 7. 2016 jednotka zasahovala celkově
70 krát. Tyto zásahy jsou dále rozděleny na :
1. Dopravní nehoda
14
z toho 6 v katastru obce
2. Požár
7
z toho 2 v katastru obce
3. Technická pomoc
46
z toho 39 v katastru obce
Za největší zásah v tomto období lze považovat přívalový déšť,
který se nad městem přehnal 31. 5. 2016. Následky přívalového
deště jsme likvidovali v období od 31. 5. do 8. 6., kdy jsme zasahovali ve 24 případech. Jednalo se hlavně o čerpání vody ze sklepů.
Následky tohoto deště nám pomáhaly likvidovat jednotky HZS
MSK ze stanice Krnov a stanice Bruntál, jednotky dobrovolných
hasičů z Jindřichova a Slezských Rudoltic. Při této mimořádné
události sloužila nová hasičská zbrojnice jako týlový prostor pro
zasahující hasiče, kde jim byla poskytnuta strava, pití a prostor
pro odpočinek.
V průběhu června si prostory hasičské zbrojnice a záchranné
služby prohlédli žáci základních a mateřských škol z Města Albrechtic a Slezských Rudoltic. Pro všechny byla provedena rovněž
názorná ukázka zásahové techniky a vybavení u obou složek IZS.
Dále proběhlo taktické cvičení naší jednotky ve spolupráci s jednotkou ze stanice Krnov na požár šatny mateřské školy na ulici
Celní. Děti společně s učitelkami a personálem školky si na vlastní kůži vyzkoušely evakuaci. Celá jedna třída byla evakuována
z 2. NP podlaží po nastavovacích žebřících zasahujícími hasiči
na zahradu.

Na závěr musíme všechny občany upozornit , že prostor před
novou hasičskou zbrojnicí slouží jako přistávací plocha vrtulníku
rychlé záchranné služby. Tímto žádáme o dodržování dopravního značení v blízkosti zbrojnice.V případě přistávání a vzletu
vrtulníku je nutno dodržovat zákaz vstupu na asfaltovou plochu
před zbrojnicí.
Ing. Petr Křištof,
velitel jednotky

Placená reklama

RYCHLÁ A SERIOZNÍ PŮJČKA
Pro zaměstnance, důchodce,
ženy na MD, OSVČ

Volejte, pište:
733 589 519
Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů a je oprávněn k uzavírání úvěrových smluv.
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pasování předškoláka na školáka roku 2016

„Pasuji tě na školáka a tímto se stáváš právoplatným členem obce školácké“
Každoroční ukončení školní docházky do Mateřské školy
v Městě Albrechticích je korunováno pasováním na zámku Linhartovy. V letošním školním roce ukončilo docházku do školky
27 dětí. Ty doprovodili jejich rodiče, prarodiče a ostatní známí.
Předškoláci se tak ocitli na konci pohádkového putování. Pomyslný zvoneček ukončil jejich školní docházku do mateřské
školy. Jedna brána se jim zavřela – brána her a splněných přání -

a druhá se jim otvírá. Dalším putováním budou krůček po krůčku získávat nové poznatky a zkušenosti, které je budou provázet
na další cestě do světa dospělých.
Na cestě do další etapy v životě dětí, kterou je základní škola,
jim přejeme hodně štěstí.
Za kolektiv zaměstnanců
Bc. Dagmar Lapuníková, ředitelka MŠ
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Taktické cvičení v mateřské škole
V červnu 2016 proběhl v mateřské škole nácvik součinnosti jednotek požární ochrany při požáru
spojený s evakuací dětí. Po vyhlášení signálu „HOŘÍ“ vyběhly všechny
děti se svými učitelkami a ostatními
zaměstnanci z budovy školy na zahradu, kde se nachází místo, určené jako seřadiště v případě požáru.
Pro děti to byla zcela nestandardní
situace, musely vyběhnout ven pouze v papučích a v oblečení, které používají do tříd. Některé z toho byly
zmateny, některým ukápla slzička,
ale přesto se zhostily tohoto nelehkého úkolu rychle a bez problémů.
Vedoucí požární hlídky provedl
kontrolu počtu dětí dle učitelkami
předložené evidence docházky daných tříd. V té chvíli nastal problém,
když bylo zjištěno, že na seřadišti
chybějí děti ze 4. třídy „U Vodníka“. Ty nestačily opustit budovu
únikovou cestou, neboť požár vznikl v blízkosti jejich třídy – zkratem
na elektrospotřebiči v přípravně jídla. Následnou evakuací bylo 16 dětí
i s paními učitelkami vyproštěno
z budovy balkonem, někteří spolu
s požárníky v maskách s respirátory. Na závěr celého cvičení měly děti
možnost si prohlédnout výstroj požárníků i požárního auta.
Bc. Dagmar Lapuníková

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Mikroprojekt se Zarzewie Prudnik je skutečností

Když jsem počátkem května 2016 podepisoval spolu s předsedou Zarzewie Prudnik Jankem Siekancem projekt o vzájemné
spolupráci s žádostí o zrcadlový mikroprojekt, který jsme zaslali
na Mikroregion Praděd v Prudniku, byl jsem hodně napnutý, jak
vše dopadne. Dnes již víme, že naše vzájemná žádost byla schválena a na dotace z evropských fondů si sáhne i náš Tatran. Proběh-

ne pět mezinárodních turnajů mládeže v šachu (M. Albrechtice,
3x Prudnik a Krnov). V Pokrzywne proběhnou tři šachová třídenní soustředění, kterého se zúčastní 12 našich nejlepších šachistů, kteří budou v péči šachových profesionálních velmistrů.
Lukáš Anton,
předseda TJ Tatran M. Albrechtice
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KLUB DŮCHODCŮ MĚSTO ALBRECHTICE INFORMUJE
Dne 2. 3. 2016 se uskutečnila v restauraci RESIDENCE oslava
MDŽ, které se zúčastnili za městský úřad starosta Luděk Volek
a místostarosta Martin Špalek. Zábava byla spojena s hudbou
pana Břicháčka a vystoupením dětí z mateřské školy. Zúčastnilo
se 74 členů a tato akce byla hodnocena jako velmi zdařilá.
Dne 15. 5. 2016 na chatě Anna bylo setkání našich členů nazvané – Jarní posezení v přírodě, spojené s tradicí smažení vaječiny
na Sv. Ducha. Zúčastnilo se 26 členů. Poděkování patří panu Hlaváčkovi za zajištění a pronájem chaty. Náš nový člen pan Menzl
Antonín nám zajistil hudební doprovod na harmoniku. Chtěli bychom, aby se tato akce stala tradicí jako novoroční setkání
na chatě Anna.
Dne 25. 5. 2016 uspořádal Klub důchodců zájezd na hrad Bouzov a do arboreta Bílá Lhota. Pro poznávání máme v naší vlasti
celou řadu atraktivních oblastí, které stojí za navštívení! Hrad

Bouzov patří k nejnavštěvovanějším památkám s bohatě zařízenými interiéry. V průběhu zájezdu jsme se dozvěděli, že v blízkosti hradu je vybudovaná nová atrakce, dřevěný trojský kůň, který
je 15 m vysoký a o kterém se hovoří v řeckých bájích. Je to kůň,
v jehož nitru se schovali bojovníci a v roce 1184 př. n. letopočtem
vyplenili město Tróju. Doporučujeme našim spoluobčanům, aby
si našli čas a tuto oblast také navštívili.
Do konce roku 2016 bude Klub důchodců pořádat ještě mnoho
akcí. Ty se mohou uskutečnit pouze za podpory města. Tímto děkujeme starostovi, místostarostovi, městské radě i zastupitelům.
Každý by si měl uvědomit, že bude jednou v důchodovém věku
(věk se prodlužuje) a že bude tyto roky chtít prožít plnohodnotně a pokud to zdraví dovolí, tak je využít k dalšímu poznávání
a ke své spokojenosti. K tomu by mělo vždy přispět vedení města.
Výbor Klubu důchodců

MĚSTSKÝ TURISTICKÝ OKRUH
Krtečkova pohádková stezka žije
Když jsem byl 1. května 2016 jmenován správcem Krtečkovy
naučné stezky, byl jsem mile překvapen spoustou návštěvníků,
kteří se zúčastnili tohoto slavnostního otevření. V té doběě jsem
si kladl otázky:Jaká bude návštěvnost? Bude se tato stezka dětem,
jejich rodičům a prarodičům líbit? Jak se budou návštěvníci na této stezce chovat?
Dnes, po třech měsících provozu, mohu hodnotit. Byl to
skvělý nápad. A obrovská pochvala patří Lesní správě LČR
v M. Albrechticích za realizaci tohoto výjimečného projek-tu.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že za biskupickou kapličkou
u
bude denně stát spousta osobních aut. Velmi často přijíždí
dí
celé autobusy např. z Náchoda, Uherského Hradiště, Prahy
hy
atd… Hodně návštěvníků přijíždí teď v létě také na kolech.
h.
k
Poněvadž každý den se svým pejskem Čertem pohádkovou stezkou procházím, slyším i názory účastníků. Zatím jsem
slyšel jen samou chválu a uznání. Široká veřejnost se vyjádřila
naprosto jednoznačně. Na trase jsou dva deníčky, do kterých návštěvníci a hlavně děti vyjadřují své pocity. Dovolte mi, abych
některé zveřejnil:
Krásná procházka, děti si to maximálně užily. A mně se to taky
moc líbilo.
Tak takové zábavné místo bych tady v pustém lese nečekal :)
Moc pěkné a dětem se to líbilo (hlavně to přelívaní vody korýtkem :)
Strávila jsem zde celé odpoledne a domů přišla zmožená, a to
neskáču po průlezkách… Myslím, že jsem maximálně zaplnila
paměťovou kartu na foťáku. Stezka je boží, tak jsem musela fotit
úplně všechno, něco raději i 2x :D :) Takže díky.
Dnes jsme si se synkem udělali výlet ke Krtečkové studánce.
Malý byl z jednotlivých zastavení nadšený, celá stezka je opravdu
rát mě mrzí, že spousta
moc povedená. Akorát
ěvěcí musí být přidělaná na řetěz, aby
je někdo neukradl.
U nás to ale bohužel
jinak nejde :(
Místo pěkné, ka-dmenný vršek mě nadchnul, už u druhé zaach
stávky po focení všech
rarášků a skřítků či trpaslíků jsem měla jasno… Musím tady vzít malou sestřenici, babičku (která by byla
nadšená ze soch ze dřeva a že to z Krnova nemají daleko) a bráchu,
sice už je to dospělák, ale myslím, že na provaze by se zhoupnul
stejně rád, jako já dnes. :D

Milý lese, máš nádherné jedle a takové veliké houby, jako rostou
dole za cestou, ještě nikdo neviděl! Ať se Ti daří!
Děkujeme ti lesíčku, žes
nachystal
krásné úkoly pro
na
dě
děti!
Přijdeme rádi zase.
/Lucinka,
Viktorka, Václav
/L
+ Jája/
Krásnou krtečkovou cestou byli nadšeni i důchodci
z Olomouce.
Jsme překvapeni, jak je
udělána krásně krtečkova
cestička. Doufejme, že to
bude tak hezké i nadále.
bud
Pohyb, mysl, ticho,
SSuper nápad,
á d realizace.
li
úžasný relax. Přijedu znova s vnučkou i dětmi z MŠ.
Moc se nám tady líbí. Byl to super nápad. Konečně něco pro děti.
Děkujeme za krásnou procházku. /Daniela, Liduška a Michálek/
Tři babky důchodkyně zdraví krásný les a ještě krásnější stezku.
/Daniela, Jindřiška, Jana, psi Adélka a Timeček/
Děkujeme za krásnou procházku z Karviné.
Přijeli jsme z Kopřivnice za pohádkou. /Terka a Janička/
Udělali jsme si krásný výlet, tak smysluplnou procházku jsme
j
ještě nešli. Děkujeme, jjsme unešeni, ppřijdeme
zase. /Barborínka,
onička, baBelonička, babička Bronička,
bička Vlastička, maminka Gábinka/
Milý krtečku, tvá
stezka se nám moc líbí,
je prostě super. Užili
jjsme si tu spoustu zábavy a určitě se sem
m
jještě někdy vrátíme..
//Růžičkovi z Opavy/
Byli tady OHAŘI z Horních Bludovic - myslivecký kroužek. Dětem se to tady hodně líbí, hlavně příroda.
Chvíli jsme tu pobyli,
krásné chvíle strávili,
zpěv ptáků a lesní vůně,
žabí princ u lesní tůně.
Jelen, srnci, trpaslíci,
jenom chválit, úsměv v líci.
Přejeme zde tomu “ráji”,
aby léčil, nejen v máji!
Nenechavci, chraňte dílo,
jako by i Vaše bylo!
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MĚSTSKÝ TURISTICKÝ OKRUH
Kříž na starobylé lípě obnoven

Krtečkova pohádková stezka žije
Ahoj Krtečkova cesto, moc se mi líbili skřítci s úkoly a hlavně
Smíšek a hřiště. Ahoj příště!! /Kačenka G./
Je to tu móóóóc
krásné.
/Lhotzští
k
z Deštné, Říhovi
z Mladé Boleslavi,
Škvarkovi
ze SloŠ
venska,
Orságovi
v
z Horního Benešova a Sklářovi
z Leskovce nad
Moravicí/
Děkujeme
Ti, lese,
Děk
za to, že jsi :-) a stezka jedním slovem: ÚŽASNÁ /Iva a Ema
Brno/
Krtečkova stezka potěší a pohladí na duši, ať to všechno vydrží. /babča a děda/
Všechny zdraví výletníci z Mnichova Hradiště a z Žernovky
u Mukařova.
Děkujeme za překrásnou Krtečkovu cestu. Děkujeme řezbáři
za krásné postavičky. /Eliška z Prahy, děda s babičkou z Albrechtic/
Děkujeme lesu! A také všem, kdo pomáhali tuto krásu vytvořit.
Nádhera. /Alex, Janina a Janča z Ostravy/
I když je nám skoro 20 let, splňujeme všechny úkoly. Vracíme se do dětských let a určitě zde nejsme naposled.
/Andy, Sašetka/
PaedDr. Lev Pazdera,
správce pohádkové stezky

Zvonička
V současné době je na účtu finančního daru na vybudování ZVONIČKY 1.000,-Kč.
Číslo účtu 155 949 106/ 0300 variabilní symbol 33192321

Kříž na starobylé lípě na „Formanské cestě“ ( Česká Ves – Purkartice, pod Poutní horou) kovář Antonín Svoboda opravil – Lubomír Stýskala zrestauroval.

Slovo návštěvníků

Jednoho červnového dne jsem se rozhodla poznat Město
Albrechtice i z jiné stránky, než je úřad a povinnosti spojené se
správou, fungováním Mikroregionu Krnovsko, samosprávou
obcí, apod. Byla jsem se podívat na rozhlednu, kterou jsem také

v rámci soutěže vyběhla, v místním parku, na koupališti, v kostele, na hřišti, ve škole, na zámku v Linhartovech. V rámci exkurze jsem navštívila kompostárnu na sběrném dvoře. Město
Albrechtice je moc hezké a zajímavé a má lidem co nabídnout.
Zase jsem pro svoji obec získala několik cenných postřehů. Mnohé Vám, občanům, až závidím. Myslím, že zámek je unikátní
stánek, který navštěvují milovníci kultury a především děti, pro
které má pan kastelán vždy připravená mnohá překvapení. A tak
jsem se dostala i k místnímu rybníku, o kterém jsem se dozvěděla, že byl z finančních prostředků MŽP (Ministerstvo životního
prostředí ČR) vyčištěn a zrekonstruován. Zachytila jsem totiž několik nesouhlasných stanovisek k projektu. Proto mě, přiznám
se, z čiré zvědavosti zajímalo, jak to vlastně v okolí vypadá. Kdo
by čekal upravenou betonovou městskou nádrž, byl by zklamán.
Ale milovníci přírody si podle mého přijdou na své. Vrátila jsem
se do vzpomínek z mého mládí, kdy na rybníce byly běžně vidět
kačeny, labutě, žáby, zákoutí byla zarostlá orobincem, ve kterém
sídlí spousta živočichů. Posadila jsem se do trávy a odpočívala
v tomto milém kousku přírody. Tento malý článeček jsem si dovolila napsat proto, aby bylo dopřáno sluchu i pozitivnímu názoru, protože ze zkušenosti vím, že negativní reakce jsou slyšet
vždy více.
Ing. Salome Sýkorová,
starostka obce Zátor
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Okénko do městské kroniky
ALBRECHTICE V 19. STOLETÍ
První léta století byla krušná. Evropa trpěla napoleonskými
válkami, neobyčejně stoupla drahota, cena peněz klesala. Roku
1806 musely být státu odvedeny všechny zlaté a stříbrné předměty. Albrechtický kostel odevzdal zlato a stříbro za 880 zlatých. V roce 1811 klesly peníze na pětinu původní ceny.
Velmi neúrodný byl čtvrtý rok století. Kraj by určitě trpěl
hladem, nebýt nové plodiny – brambor. V Albrechticích je jako
první pěstoval zámecký knihař František Gerstenberger již
v roce 1788 a nyní již všichni sedláci.
Od roku 1805 se přičiněním bohatého obchodníka Josefa
Merforta vžily týdenní trhy a nemálo přispěly k rozvoji Albrechtic. Všichni řemeslníci, obchodníci, mlynáři a rolníci z města
a okolí přiváželi každou středu své výrobky a zboží. Prodávalo se
tu obilí, mouka, ovoce, len, výrobky ze dřeva a další zboží. Třeba
jen za přízi bylo na týdenních trzích během několika let utrženo
80 tisíc zlatých.
Konání trhů si vyžádalo zrušení starých masných krámů
a sloupu hanby-pranýře. Když přišli tesaři, aby krámy zbourali,
postavili se proti nim řezníci s klacky a sekyrami. Neustoupili,
dokud na podporu vrchnosti a rychtáře nedorazil z Krnova oddíl vojska.
Zlé neštěstí stihlo obec a celé údolí Zlaté Opavice v srpnu
1813. Po několikadenních vydatných deštích se řeka rozvodnila
tak, že zaplavila celé údolí až po Heřmanovice. Kalné proudy
bořily dřevěné domky v Holčovicích a Hynčicích, strhávaly ploty a unášely hromady dřeva, které leželo při řece. Dřevo a další předměty ucpaly pod mostem v Albrechticích celý tok řeky.
Voda zaplavila celou obec. Lidé uprchli na Žáry a do Burkvízu.
Když po čtyřech dnech přestalo pršet a voda pozvolna opadávala, bylo možné přehlédnout celý rozsah katastrofy. Zahynul
jeden švec s dítětem, všechna drůbež a mnoho dobytka. Čtyřicet domů bylo vodou pobořeno nebo odneseno, veškerý majetek
v přízemních bytech zcela zničen. Odhadnutá škoda v obci činila 75 tisíc florentských zlatých. Naplavené dřevo bylo potom
srovnáno na hromadu 200 m dlouhou, 40 m širokou a 6 m vysokou. S povolením vrchnosti si mohli občané dřevo rozebrat.
Ve městě nastal čilý stavební ruch, stavělo se již více z kamene
a mnohé domy už jednopatrové.
V roce 1825 koupili albrechtické panství opavští obchodníci
Vincenc Tlach a Vincenc Keil. Ti už se věnovali podnikání průmyslovému. Na konci Horní Vsi vybudovali v roce 1837 rozsáhlé
válcovny plechu – hutě Vincencovu huť a později ještě Anenskou huť, které se rozrostly ve velký průmyslový podnik. V roce
1896 byly však tyto závody přestěhovány do kraje bohatého uhlím: částečně do Přívozu a hlavně do Bohumína. V zahradě proti Vincencově huti nechali majitelé panství v roce 1837 vystavět
zámeček a později i rozsáhlou budovu s obchodem, hostincem
a byty zaměstnanců.
K rozvoji kraje přispěla i stavba císařské silnice, která ale nevedla po staré trase přes Linhartovy a Opavici, ale kolem města
a zámku. Po vybudování nové silnice byl v obci zřízen silniční
úřad a stanice silničního mýta, která vybírala mýto a mostné.
V roce 1830 nechala vrchnost postavit další silnici – Albrechtice-Hynčice-Holčovice-Cukmantl a vybírala soukromé mýto:
jeden krejcar za kus dobytka.
Nové silnice umožnily také lepší provoz poštovní. Do té doby
obstarával poštovní styk se světem panský posel ze zámku. V roce
1831 byla v obci zřízena pohraniční poštovní stanice. Veškerá
pošta byla pravidelně dvakrát týdně přivážena a odvážena. Také
přeprava cestujících byla pravidelná a ve stanovený čas.
Nešťastnou dobou pro obec byla zima 1831-32. V kraji vypukla cholera, na kterou zemřelo v Albrechticích 37 osob. Šíření
cholery mělo být zabráněno tím, že vojsko obsadilo prusko-rakouskou hranici, aby zabránilo styku obyvatel obou států. Když
ale zemřelo několik vojáků, hranice byla uvolněna.
V městě přibývalo úřadů, jeho důležitost rostla. V roce 1835
přišlo 12 mužů důchodkové stráže, přišel první lékárník, obec

se stala sídlem finanční stráže a sídlem vrchního komisaře. Obchodníci a řemeslníci značí své obchody a dílny firmou a po příkladu pana pošmistra budují před domem dlážděné chodníky.

Die Räuber in Oberschar
LOUPEŽNÍCI NA ŽÁRECH
V čase, kdy na panství hošťálkovském sídlil rod Skrbenských,
táhl se hustý a pustý les od Nové Vsi až k Opavici a Linhartovům.
Jen na místě, kde dnes leží osada Žáry, se nacházelo několik stavení a jedno větší hospodářství s nevelkým obdělaným polem. Vedle
bídného statku, o který se staral šafář, stála hájovna, v níž bydlel
hajný Brokš, který měl pečovat o svěřený úsek lesa. Okolní krajina hustě pokrytá lesy byla již odedávna sídlem bohatě rozvětvené
loupežné bandy. V pozdním podzimu a v zimě nebylo jedné noci,
aniž by se loupežníci někam nevloupali a všechno nepobrali. Přijížděli obyčejně na koních, a aby znesnadnili pronásledování, obraceli
koním podkovy nebo kopyta omotávali hadry. Ubožáci, kteří byli
touto bandou přepadeni, museli často vystát příšerné mučení, než
prozradili, kde mají ukryty peníze nebo jiné cenné věci.
Tajně se mezi lidem šuškalo, že hlavou této bandy je právě
hajný Brokš. Jakási vdova, která u lesa žala trávu, viděla, jak hajný zahrabává v lesním houští mrtvolu. S hrůzou běžela domů
a z velkého leknutí brzy nato zemřela.
V této době, kdy úřady téměř nedbaly na zajištění bezpečí, neodvážil se nikdo něco povědět ze strachu, aby mu příští noci nesedl na střechu ohnivý kohout, nebo aby ho nepotkalo ještě něco
horšího.
Tento hajný Brokš, jak později vyšlo najevo, byl ukrutný darebák, který se dopouštěl těch nejhorších zločinů pro pouhé potěšení. Ale s jedním vesnickým sedlákem se přátelil. Říkal mu:
Ty můžeš procházet mým lesem beze strachu, nic se ti nestane.
Ale sedlák se Brokše, který mu již svým zjevem naháněl hrůzu,
tuze bál. Jednoho dne ale skutečně zažil velký strach. Vracel se
pozdě v noci z obchodní cesty a cesta ho vedla kolem Brokšova
obydlí. Snažil se jet s povozem co nejtišeji, ale nadarmo. Brokš
stál u stavení a volal: Pojď dovnitř a trochu si odpočiň, potom ti
posvítím přes les, protože je velká tma a není tam bezpečno. Protože výmluva nebyla možná, musel sedlák k hajnému. Ve světnici uviděl několik cizích mužů sedících kolem stolu, kteří popíjeli
a hráli karty. Lupiči na sedláka pohlédli tak, že mu přešel mráz
po zádech. Brokš se zachechtal a pravil: Dnes vyprovodím ptáčka
s těžkou peněženkou. Je to jeho štěstí, že ho znám a jsem s ním
zadobře, proto mu chci přes les posvítit. Potom vzal svazek loučí,
zapálil jednu a vydali se se sedlákem na cestu. Ten byl rád, když
měl les za zády a opět spatřil svou vesnici, protože zahlédl v lese
na více místech hrozivé postavy. Od té doby již nikdy, dokud
Brokš žil, touto cestou nejel.
Následujícího dne putoval stejnou cestou chudý řemeslnický
tovaryš. Již dlouho byl z domu a v duchu se těšil na objetí své milé.
Na neštěstí potkal uprostřed lesa hajného Brokše. Bylo to v místě, kde se křižovalo několik cest, a on nevěděl, která vede k jeho
domovu. Zeptal se tedy na cestu hajného. Vylez si na strom, řekl
mu tento a ukázal na vysokou jedli u cesty. Tak získáš přehled
přes lesní porost a poznáš správný směr. Ale svleč se, aby sis nepošpinil šaty od smůly. Já je budu i tvé ostatní věci hlídat. Ubohý
chlapec uvěřil jeho slovům a s velkou námahou šplhal až na vršek
stromu. Dívej se nyní dobře a zapamatuj si svůj domov dobře,
vidíš ho naposled, zavolal bídák, vzal pušku, zamířil a ubohého
mládence zastřelil. Nešťastník padal jako šiška z větve na větev
a tento pohled způsobil vrahovi takové potěšení, že se hlasitě rozesmál a ještě při přelíčení u vrchnostenského soudu vzpomínal
na svou radost.
Ale nebe dostihlo brzy vraha svou trestající rukou, neboť míra
zločinů se naplnila, když ve vzteku težce zranil vlastní dítě, které na následky zranění zemřelo. Jeho žena pobouřená jeho novým hrůzným skutkem oznámila zločin vrchnostenskému úřadu
a vypočítala všechna jeho provinění, o kterých věděla. Neprodle-
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Okénko do městské kroniky
ně byli Brokš i šafář, který byl také členem bandy, zatčeni a uvězněni v albrechtickém zámeckém vězení. Málem by se jim však
podařilo uprchnout. Jedné neděle během ranní bohoslužby se
dostali z vězení a šafáře od té doby nikdo nespatřil. Brokš nemohl
prchat, protože těžká železa mu znemožňovala pohyb. Ukryl se
tedy ve vysoké trávě zámeckého příkopu a čekal na noc. Tu ho
uviděl onen sedlák, kterému Brokš svítil na cestu v lese.
Brokš se zaradoval a pravil sedlákovi: Bratře, neprozraď mě
a pomoz mi. Kdybych ti měl pomoci, odpověděl sedlák, musel
by mě Bůh i lidé zatratit a ohlásil vše soudu. Brzy nato byl Brokš
odsouzen a zůstal ve vězení do doby, než byl oběšen.

Zbytek jeho bandy se dále scházel v jednom hostinci na samotě. Baron Skrbenský, hošťálkovský pán, srdnatý a zkušený člověk,
zjistil jejich noční scházení. Se svými myslivci, sloužícími a několika sedláky oblehli jedné tmavé noci lupičské hnízdo a po krátkém boji všechny loupežníky pochytali. Bohužel byl při této akci
zastřelen jeden sedlák, který opustil své stanoviště. Jeho rodina
dostala od majitele panství dlouhodobou podporu, neboť Skrbenští byli slušní páni, štědří vůči svým poddaným.
Z německé knihy Der Jägerndorfer Schulbezirk
přeložil a poněkud zkrátil Josef Vyhlídal

BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v měsíci červenci 2016
Dagmar Ondráková, Marcela Koudelková, Pavel Vinopal,
Jindřiška Hýžová, Milan Kuřec, Antonie Vrábová, Dagmar
Lapuníková, Miroslav Janešík, Jindřich Maňák, Jindřiška
Sedláčková, Jaromír Sháněl, Milan Trebulák, Radovan Václavík, Zdeňka Bradová, Oldřich Koudelka, Drahomíra Tichavská, Vladimír Nosek, Ludmila Konopková, Alena Adamcová,
Anna Hanzlíková, Dušan Bednařík, Marie Leszková, Bronislava Hendrichová, Vladimír Hlaváček, Vladislav Maciolek, Leo
Vrabka

Jubilantům v měsíci srpnu 2016
Božena Žáčková, Antonín Mrkva, Marie Tomaníková, Hana
Stolková, Emilie Mertová, Ondrej Šustek, Milena Hasilová, Kristián Jurčík, Miroslav Lyčka, Štefan Hegyi, Despina Krybusová,
Antonín Jurašík, Josef Varecha, Karel Volný, Hubert Volek, Karel
Merta, Jan Savický, Soňa Karolová, Rostislav Kurfürst, Oldřich
Menzel, Anna Akritidu, Marie Váňová, Zdeňka Menzelová, Ivan
Graňák, Alena Šimečková, Lubomír Klega, Vladimíra Žandovská, Tomáš Zbořil, Iveta Mrozková, Naděžda Paprskarzová, Jitka
Šimčíková, Ludmila Kalužová, Josef Placek, Miloslava Huserová

Přehled sociálních služeb
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku poskytovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež od 6 do 20 let.
Otevírací doba:
Středa: 12:45-17:45 Čtvrtek: 12:45-17:45 Pátek: 15:00-19:00
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, tel.: 604 228 201
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
Sociální asistence - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
Poradenství a podpora rodiny v oblasti bydlení, výchovy
a vzdělávání dětí, finančního hospodaření, komunikace s úřady aj.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou.
Kontaktní osoba: Šárka Richtárová, DiS, tel.: 731 692 936
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum102
Poradna rané péče „Matana“ - poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE
Poradenství pro rodiče dětí s opožděným vývojem, pohybovým, mentálním, a nebo kombinovaným postižením, autismem a dětí předčasně narozených.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00
Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině
a nebo ambulantně na adrese poradny - Hlubčická 9, 794 01 Krnov
Kontaktní osoba: 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 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
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
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
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FK MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
70 let kopané v Městě Albrechticích
Fotbalový klub Město Albrechtice za podpory města pozval
na 2. července 2016 bývalé hráče a funkcionáře klubu na „Den
s fotbalem“, který se konal v rámci oslav 70 let kopané v Městě
Albrechticích. Pozvání přijalo více jak 100 hráčů a funkcionářů, kteří se sešli nejen k sehrání přátelských utkání, ale hlavně
ke vzpomínání na příjemné chvíle strávené na hřišti se spoluhráči
a na góly vstřelené soupeřům.
Setkání dospělých hráčů předcházelo sportovní dopoledne,
které bylo vyplněno utkáními mládeže. Nejprve se pochlubili
hráči přípravky, kteří pod vedením trenérů Včelného a Moravce
získali titul přeborníka okresu Bruntál. Po nich se předvedli žáci,
kteří pod vedením trenérů Bočka, Kaly, Hudečka, Jiřího a Aleše
Mlčouška bez problémů uhájili krajskou soutěž i pro příští rok.

Na závěr hráli dorostenci pod vedením Tomáše Kropáče, kteří
rovněž hrají krajskou soutěž.
Vystoupení mládeže bylo doprovázené různými dovednostními soutěžemi, za které získávali hráči drobné věcné ceny a občerstvení.
Odpoledne začalo utkáním bývalých hráčů FK mladších 40 let
se stávajícími hráči A mužstva, za které však nastoupili i místní
hráči dnes již nehrající. Viděli jsme na hřišti Bartoníčka, Daříčka,
Dimitrova, Mikulenku, Matěje, Pelána, Plisku, Přecechtěla, Žáčka,
Marka Juráně, Michala Kuřece, Pavla Vymlátila a současné hráče.
Výsledek 6:4 pro dnešní hráče nebyl rozhodující. Hlavní byla radost
ze hry a setkání s přáteli. Nejlepšími střelci přátelského utkání byli
Pavel Vymlátil 3x, Michal Kuřec a Tomáš Mikulenka 2x.

KFI KLUB FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ  FK BÝVALÍ HRÁČI 2:2 1:0
Hlavním utkáním „Dne s fotbalem“ bylo utkání bývalých internacionálů s hráči FK nad 40 let. Družstvo hostů hrálo v sestavě: Macho, Čabala, Hromádko, Hunal, Kabyl, Mičinec, Mlejnek,
Ondra, Rada, Samek, Štambacher, Vašíček a vedl ho bývalý místopředseda ČMFS Štěpán Philipp. Domácí hráči, kterých se sešlo
kolem dvaceti, nastoupili pod vedením trenéra Mury a vedoucích
Chasikidise a Romanidise v sestavě: Zápalka (Czakan), Kocián M.,
Kocián R., Harazim J., Kozák, Jedlička, Svoboda, Zikl, Cudrák,
Škultéty, Klement, Pavlidis, Lhoťan, Konopka, Fiala, Mlčoušek
Jiří, Hrdlička, Rusek, Šlagor, Lhotka Vl., Špalek, Sojčák. V hledišti
jsme viděli další hráče – bratry Jaššovy, Šípka, Fofa, Bártka, Bušose, Akritidise, Rumana, Hulína, Veningera, Chovanioka, Dvořáka, Gavlase, Moravce, Handlíře, Volného, Burdu, Juráně Milana,
Frančiaka Jiřího, Lhotku Martina, Michailidise, Svobodu Antonína st., Karáska, Drastíka a celou řadu dalších hráčů.

V prvním poločase šli domácí do vedení brankou Rosti Kociána a díky několika bravurním zákrokům nestárnoucího Zápalky vedení udrželi. Ve druhé části se hosté snažili zápas otočit
a podařilo se jim vstřelit branku Radou (bývalý trenér národního
mužstva) a prosadil se hlavou i Čabala. Domácí uhráli remízu
díky brance Ruska a připsali si tak pěkný úspěch.
V rámci odpoledne dostali všichni bývalí hráči drobné upomínkové dárky, měli možnost si prohlédnout výstavu k 70-ti letům fotbalu a na závěr si společně zavzpomínali na to, jak se hrál
fotbal kdysi.
Výbor FK Město Albrechtice děkuje městskému úřadu, všem
hráčům, sponzorům a pořadatelům za podporu při pořádání
zdařilého „Dne s fotbalem“.
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J. Zikl
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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Informační servis
Městský úřad

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 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
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

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

Telefon 554 637 360, starosta 777 781 191, místostarosta
777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Poruchová telefonní čísla městského úřadu
– kabelová televize a internet 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
– veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
– svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 399 Adámková
– vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

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

Informace – psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz v sekci městský úřad – nalezení psi – jsou nově zveřejňovány informace o nalezených psech.
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
Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8.00 – 12.00
Sobota
8.00 – 10.00
Telefon 554 653 065
Česká spořitelna
Pondělí 8.30 – 12.30
Úterý
8.30 – 12.30
Středa
8.30 – 12.30
Čtvrtek 8.30 – 12.30
Pátek
8.30 – 12.30
Telefon 956 762 460

13.00 – 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

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.)
Koupaliště
Provozní doba:
Vstupné:

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. 554 690 522
Interní ambulance
St
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00 tel. 554 690 518

9.00 – 19.00
děti do 6 let
6 – 18 let
dospělí

zdarma
30,-Kč
40,-Kč

Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112
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Placená reklama

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2016.
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