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Vážení spoluobčané,
s příchodem jara, které s sebou přináší nádherné slunné dny,
kvetoucí louky, zahrady, zahrádky a sady, přichází také ruku v ruce
pozitivní nálada, chuť do další práce a spousta užitečných nápadů
na zvelebení našeho města. S probouzející se přírodou dochází k obnově sil a nastartování našeho organismu. Inspirace přichází také
v podobě nabízených dotačních programů. Připravujeme nutnou
rekonstrukci zámku Linhartovy. Významný projekt ve spolupráci
s polskou stranou vojvodstvím Opolským a obcí Slezské Rudoltice
má za úkol nejen zvelebit historické památky (zámek Linhartovy,
zámek Moszna, zámek Slezské Rudoltice), ale především podpořit
rozvoj cestovního ruchu, kultury a historického dědictví v našem regionu. Přijali jsme nabídku polského partnera na spolupráci v rámci
projektu „Slezsko bez hranic“, jeho 3. etapu – hrady a zámky. Je pro
nás velkou ctí a zároveň výzvou spolupracovat se silným polským
partnerem, který si nás vybral, protože jsme byli úspěšní v předcházejících letech v operačním programu přeshraniční spolupráce CZ-PL. Pokud bude náš projekt opět úspěšný, získáme na opravu zámku více než jeden milion eur a výše dotace činí z celkové hodnoty
projektu 90 %. Do rudoltického zámku půjde investice ve výši 400
tis. eur a polský projekt by získal 1,7 mil. eur. Přihlásit k projektu se
můžeme i díky dosavadní perfektní činnosti výtvarníka pana Jardy
Hrubého a jeho kolektivu, který dokázal ze zámku vytvořit jedno
z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších míst v širokém okolí.
Za to jim patří náš veliký dík a obdiv.
Dále se těšíme na realizaci několika dalších připravovaných projektů, které mají za cíl revitalizaci veřejných prostranství. Městského parku, náměstí, prostoru u vlakového nádraží, v okolí rozhledny.
Instalací některých zábavních prvků u rozhledny bychom chtěli navázat na úspěšný nápad stezky ke „Krtečkově studánce“.
Od ledna letošního roku máme podanou žádost o dotaci na vy-

budování kanalizačního systému ve vilové čtvrti. Prozatím bohužel
neznáme výsledky. Doufáme, že se výsledky dozvíme již brzy, tento projekt je pro nás klíčový. Pokud budeme úspěšní, bude velmi
náročný na spolufinancování. Dotace je pouze ve výši 60%. Součástí projektu je také rekonstrukce zastaralého vodovodního řadu.
Na výměnu vodovodního řadu dotaci nezískáme, protože se nejedná o realizaci nového. Hovořím o projektu proto, že bude nejen velmi složitý (přeložky sítí, opravy komunikací, veřejného osvětlení),
ale i finančně velmi náročný. Město musí mít vytvořenou rezervu
v rozpočtu a přesto se neobejde bez úvěru. Projekt je velmi dobře
připraven, pevně věřím, že jej zvládneme.
Mimo práce na projektech je v těchto jarních měsících zvýšený
nápor na jarní práce. Město kosí a udržuje všechny plochy v okolí
komunikací, na veřejných prostranstvích a všude tam, kde je třeba,
aby Albrechtice vypadaly hezky nejen pro nás, ale i pro návštěvníky.
Vysazujeme a ošetřujeme květiny. Také většina z vás věnuje zvýšené úsilí pracím na zahrádkách, proto vás na tomto místě prosím
o drobnou laskavost. Prosím o zachování klidu v neděli. Nevytahujte své sekačky, motorové pily a hlučná nářadí, jsou mezi námi lidé,
kteří chtějí a potřebují odpočívat. Buďme k sobě ohleduplní a vlídní.
Ctít odpočinek druhého a naučit se sám odpočívat je v dnešní hektické době pro náš organismus jedno z nejdůležitějších rozhodnutí.
Vždyť i Pán Bůh po stvoření světa sedmého dne odpočíval. Předem
vám všem děkuji.
Děkuji všem, kteří pečují o veřejná prostranství. Děkuji svým zaměstnancům i těm, kteří pečují o svůj dům, zahradu i okolí. Naše
město tvoří jeden velký celek a jen společným úsilím všech bude
krásné, vždyť vaše nemovitosti jsou jeho součástí.
Luděk Volek,
starosta města
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20.1., 24.2., 16.3., 23.3., 20.4.2016)
16/14/251 schválilo
zkopírování dopisu Ing.Veselé - „Žádost o opravu zápisu ze 13.
jednání Zastupitelstva Města Albrechtice dne 29.12.2015 a jeho
opětovné vyvěšení na úřední desce města“ do dnešního zápisu jako
připomínku a dále se tím nezabývat.
16/14/252 schválilo
zařazení návrhu p.Metzla „Místní komunikace – návrhy
na opravy a úpravy a Měšťanský dům, nám. ČSA - návrh na využití“ do bodu různé v programu, a to v rámci diskuse, jako bod
místní komunikace a využití Měšťanského domu.
16/14/253 schválilo
program 14. zasedání zastupitelstva města.
16/14/254 neschválilo
výjimku z veřejné finanční podpory a o vrácené peníze z roku
2015 navýšit kapitolu rozpočtu veřejné finanční podpory pro rok
2016.
16/14/255 schválilo
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev
ÚSC za funkci člena rady města 1.500 Kč, člena zastupitelstva
600 Kč, předsedy výboru či komise 600 Kč, členů výborů či komise
na 400 Kč a členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva 400 Kč s platností od 1.2.2016.
16/14/256 stanovilo
měsíční odměnu nově zvolenému předsedovi finančního výboru ve výši 600 Kč s platností od 1.2.2016.
16/14/258 schválilo
změnu v rozpočtu města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 1/2016 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 45 000,- Kč
a výdajů zvýšení o 334 707,- Kč, financování se zvyšuje
o 289 707,- Kč.
16/14/259 schválilo
Smlouvu o zřízení služebnosti Čj. 58630/2013-25, (TS-VB
2013/0223 OLC), mezi vlastníkem České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, oprávněným
SŽDC, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7,
PSČ 110 00 , IČ 70994234 a investorem město Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a pověřením starosty podpisem smlouvy.
16/14/260 schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí bankovní záruky mezi
Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16/14/261 schválilo
Dodatek č. 2 k Zástavní smlouvě k pohledávce mezi Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze a Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
16/14/262/1 schválilo
revokaci usnesení č. 15/8/159 z 8. jednání zastupitelstva města dne 17.6.2015, kterým se schválil záměr prodeje pozemku p.č.
1148/10 o výměře 63 m2, TTP, k.ú. Město Albrechtice.

16/14/262/2 schválilo
revokaci usnesení č. 15/10/202 z 10. jednání zastupitelstva města dne 16.9.2015, kterým se schválil prodej pozemku p. č. 1148/10
o výměře 29 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1107-5060/2015 z pozemku p.č. 1148/10,
panu Kamilu Takáči, Jaselská 2456/9, 746 01 Opava za celkovou
cenu 4.080,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/14/262/3 schválilo
revokaci usnesení č. 15/10/203 z 10. jednání zastupitelstva dne
16.9.2015, kterým se schválil prodej pozemku p. č. 1148/10 část
„a“ o výměře 34 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice, který byl oddělen geometrickým plánem, č. 1107-5060/2015 z pozemku p.č.
1148/10, paní Bc. Danuši Dědicové, Pod Hůrkou 825/41, 793 95
Město Albrechtice za celkovou cenu 4.280,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/14/263 schválilo
zapojení města Město Albrechtice do společného Projektu Slezsko bez hranic III – hrady a zámky.
16/14/264 schválilo
odstranění boudy v parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích na pozemku p.č. 1753/4 k.ú. Město Albrechtice.
16/14/265 schválilo
svolání mimořádného veřejného zasedání, kam budou pozváni hosté a budou předány patřičné materiály k územnímu plánu,
v termínu do konce dubna.
16/15/267 vzalo na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.1.2016.
16/15/268 schválilo
program 15. zasedání zastupitelstva města.
16/15/269 pověřilo
vedení města vypracováním smlouvy o zajištění provozu infocentra s p. Mgr. Iliadisovou v termínu do příštího zasedání zastupitelstva města.
16/15/270 schválilo
TJ Město Albrechtice z.s. prominutí vrácení částky 58.779,50 Kč
za rok 2014 v rámci veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Město Albrechtice na rok 2014.
16/23/472 Rada města schválila
poskytnutí dotací z rozpočtu města Město Albrechtice na rok
2016 v sociální oblasti do 50 000 Kč těmto poskytovatelům služeb:
SZZ Krnov, př.org.
- 30 000 Kč
Slezská diakonie, sociální asistence
- 20 000 Kč
Slezská diakonie, raná péče
- 10 000 Kč
Charita Krnov, Dům dobré vůle Žáry
- 20 000 Kč
Eurotopia Opava, o.p.s., AMT centrum
- 10 000 Kč
Krystal Help, o.s., kontaktní centrum
- 10 000 Kč
Harmonie o.p.s. – STD
- 15 000 Kč
16/15/271 schválilo
dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2016 žadatelům nad 50 000 Kč v sociální oblasti těmto poskytovatelům služeb:
Help-in, o.p.s. Bruntál
- 150 000 Kč
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení
- 105 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s žadateli.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20.1., 24.2., 16.3., 23.3., 20.4.2016)
16/24/506 Rada města schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok
2016 žadatelům do 50 000 Kč v oblasti kultury a sportu:
Spolek rodičů a přátel ZUŠ M. Al-ce
- 28 000 Kč
Římskokatolická farnost M. Al-ce
- 41 052 Kč
Český svaz ochránců přírody M. Al-ce
- 35 000 Kč
Klub důchodců M.Al-ce
- 49 500 Kč
SDH Město Albrechtice (hasiči)
- 36 000 Kč
Jezdecké centrum Město Albrechtice
- 20 000 Kč
Klub důchodců Hynčice
- 48 000 Kč
Český kynologický svaz M. Al-ce
- 10 000 Kč
Ranč Solný potok – Hynčice
- 0 Kč
KST Město Albrechtice
- 22 000 Kč
Zahrádkáři Město Albrechtice
- 35 500 Kč
Spolek Valštejn
- 22 000 Kč

16/15/279 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 165/1, zahrada, výměra 516 m2,
k.ú. Burkvíz

16/15/272 schválilo
poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok
2016 žadatelům nad 50 000 Kč v oblasti kultury a sportu:
TJ Město Albrechtice celkem
- 141 000 Kč
z toho:
- TJ M. Al-ce - tenisový oddíl
- 40 000 Kč
- TJ M. Al-ce - hokejový oddíl HC RED´S
- 9 000 Kč
- TJ M. Al-ce - cvičení rodičů s dětmi
- 14 000 Kč
- TJ M. Al-ce - florbalový oddíl
- 29 000 Kč
- TJ M. Al-ce - turistický oddíl
- 49 000 Kč
Golfový Club M. Al-ce
- 155 000 Kč
TJ Tatran Město Albrechtice
- 120 000 Kč
FK Město Albrechtice
- 344 948 Kč
Dechová hudba Město Albrechtice
- 30 000 Kč
a pověřilo starostu podpisem smlouvy s jednotlivými žadateli.

16/15/282 schválilo
prodeje pozemku p.č. 851/12 o výměře 40 m2, vodní plocha,
pozemku p.č. 851/13 o výměře 2 m2, vodní plocha a pozemku p.č.
851/11 o výměře 144 m2, vodní plocha, k.ú. Valštejn, Lesům České
republiky s.p. se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslovova 1106,
500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zastoupených Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
za celkovou cenu 1.302 Kč.

16/15/273 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku města za rok 2015 a to ve výši
699 704,30 Kč dle přílohy, která je nedílnou součásti zápisu.

16/15/284 schválilo
návrh na zpracování studie využití měšťanského domu s přestavbou na knihovnu a zadat vypracování kalkulace rozpočtových
nákladů přestavby horního patra včetně zpevnění stropů.

16/15/274 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 2/2016 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 270 266,00 Kč a výdajů zvýšení o 270 266,00 Kč.

16/15/285 uložilo
radě města, na nejbližším zasedání rady města, zřídit stavební
komisi v počtu nejméně 5 členů.

16/15/275 schválilo
Dohodu o přistoupení dalšího poskytovatele při plnění Smlouvy o dílo projektu „Digitalizace procesů městského úřadu Město
Albrechtice“. Jako další poskytovatel přistupuje GORDIC spol.
s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783, DIČ: CZ47903783
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
16/15/276 schválilo
darovací smlouvu mezi dárcem – Městem Město Albrechtice
IČ. 296228 se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
a obdarovaným - MSK, IČ 70890692 se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava na předmět daru – Projektové dokumentace v celkové pořizovací ceně 1.158.130,- Kč.
16/15/277 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 části, TTP, výměra cca
365 m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/15/278 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 60/3, TTP, výměra 64 m2 , k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.

16/15/280 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2388 části o výměře cca 446 m2,
k.ú. Hynčice u Krnova.
16/15/281 schválilo
prodej pozemku p.č. 851/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 35 m2, k.ú. Valštejn, odděleného GP č. 177-99/2015
z pozemku p.č. 851/2, panu MUDR. Petru Hermanovi, Slovenská
1334/42, 747 06 Opava za celkovou cenu 1.550 Kč včetně vynaložených nákladů.

16/15/283 schválilo
prodej pozemku p.č. 851/14 ,ostatní plocha o výměře 331 m2,
k.ú. Valštejn, odděleného GP č. 176-67/2015 z pozemku p.č. 851/4,
manželům Ing. Miroslavu Stolárikovi a Ing. Haně Stolárikové,
Okrajová 1384/25, 736 01 Havířov za celkovou cenu 10.852 Kč včetně vynaložených nákladů.

16/15/286 uložilo
kontrolnímu výboru provedení kontroly členských základen
a evidencí členů spolků, kteří jsou příjemci dotace z rozpočtu města
Město Albrechtice na rok 2016 v oblasti kultury a sportu.
16/15/287 revokovalo
usnesení č. 16/14/265 ve znění: ZM schválilo svolání mimořádného veřejného zasedání, kde budou pozváni hosté a budou předány patřičné materiály k územnímu plánu, v termínu do konce
dubna.
16/15/288 schválilo
svolání mimořádného veřejného zasedání ZM, které bude celé
věnováno tématu zpracovávaného územního plánu, kam budou
pozváni hosté, kteří dali podněty na změny do ÚP, pořizovatel
nebo pověřený zastupitel či vedoucí stavebního úřadu města přednese prezentaci k navrhovaným změnám v územním plánu, proběhne otevřená diskuze k návrhu ÚP, v termínu 16.3.2016 v 16.00
hodin.
16/16/292 doporučilo
ponechat lokalitu Žáry v ploše vesnická zástavba – smíšená venkovská a pověřuje radu města k zapracování této lokality do územně analytických podkladů jako hodnotu v území.
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města (dne 20.1., 24.2., 16.3., 23.3., 20.4.2016)
16/16/293 pověřilo
starostu města zahájit jednání s investorem panem Gogolínem
o využití jeho ploch Z27 a Z30 v termínu do 30.3.2016.
16/16/294 schválilo
zpracování územní studie u plochy MA Z17 do 2 let od vydání
územního plánu, znění usnesení bude podáno jako připomínka
k návrhu územního plánu do 30.3.2016.
16/16/295 pověřilo
starostu města k podání připomínky k návrhu územního plánu
Města Albrechtice jeho pořizovateli, a to ve znění - zařadit plochu
Z42 jako komunikaci pro pěší a cyklisty do ÚP jako veřejně prospěšnou stavbu.
16/16/296 pověřilo
starostu města k podání připomínky k návrhu územního plánu
Města Albrechtice jeho pořizovateli, a to ve znění – stanovit omezení výškové hladiny zástavby u ploch MA Z33, MA P1 a MA Z34
na maximálně II nadzemní podlaží.
16/16/297 pověřilo
starostu města k podání připomínky k návrhu územního plánu
Města Albrechtice jeho pořizovateli, a to ve znění – pozemek MA
Z8 převést do ZV.

16/17/306 schválilo
zahájení vyřizování potřebných dokumentací, vyjádření a souhlasů, pro pravostranné řešení stezky pro pěší, propojující ul. Odboje a ul. Nerudova až do místní části „Pod lipami“.
16/18/311 zamítlo
nabídku Moravskoslezského kraje k převodu zřizovatelské
funkce organizace ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková
organizace, doposud zřizovaná krajem.
16/18/312 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 4/2016 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 464 000,00 Kč a výdajů
zvýšení o 1 865 400,00 Kč a financování zvýšení o 401 400,00 Kč.
16/18/313 schválilo
smlouvu o dílo č. 2016/02/VV na zakázku: „Zastřešení technologie úpravny vody koupaliště Město Albrechtice“ s vítěznou firmou Agist systems, s.r.o..
16/18/314 zrušilo
výběrové řízení na zakázku: „Stavební úpravy a změnu užívání
bytového prostoru č. 2 na provoz prodejny, nám. ČSA 6/15, Město
Albrechtice“ a vyhlášení nového výběrového řízení.

16/17/300 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 3/2016 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 65 932,00 Kč a výdajů zvýšení o 191 000 Kč a financování zvýšení o 125 068,00 Kč.

16/18/315 schválilo
OZV č. 1/2016 o místních poplatcích s tím, že ve vyhlášce se
provede jen změna v části IV. čl. 20 odst. 1 písmeno c), kde se slova „občanskými sdruženími“ nahradí slovy „zapsanými spolky“
a ostatní ustanovení vyhlášky se nemění.

16/17/301 schválilo
revokaci usnesení č. 14/2/44 z 2. zasedání zastupitelstva města
dne 26.11.2014.

16/18/316 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 97 část, TTP, výměra cca 170 m2,
k.ú. Piskořov.

16/17/302 schválilo
revokaci usnesení č.15/7/126 ze 7. zasedání zastupitelstva města
dne 29.4.2015.

16/18/317 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 609 zahrada, výměra 553 m2 a p.č.
st. 109/1 zastavěná plocha, výměra 153 m2, k.ú. Valštejn.

16/17/303 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 2173/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 546 m2, k.ú. Hynčice u Krnova s tím, že se uvědomí o záměru prodeje i pan František Kuba.

16/18/318 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 208/1 zahrada, výměra 477 m2, k.ú.
Hynčice u Krnova.

16/17/305 schválilo
úpravy autobusových zastávek do odstavných zálivů pro autobus, záliv na straně školy řešit maximálně prodloužený s vodorovným vyznačením místa stání pro autobus, řešit přechod přes st.
silnici. Termín realizace zahájení přípravy zadání starosta ihned.

16/18/319 schválilo
umístění šachového stolu vedle morového sloupu na nám. ČSA
v Městě Albrechticích.
Martin Špalek,
místostarosta

Informace k provozu hřbitovů a smuteční síně v Městě Albrechticích
Informujeme občany, že od 1. 6. 2016 došlo ke změně provozování smuteční síně na hřbitově v Městě Albrechticích. Od uvedeného data pronajímá smuteční síň k pohřebním obřadům Město Město Albrechtice, prostřednictvím správce hřbitovů, pana
Michala Greguše, bytem B. Němcové, Město Albrechtice. Cena
pronájmu smuteční síně je stanovena usnesením rady města ze
dne 4. 5. 2016, č. usnesení 16/29/604, ve výši 1725,-Kč včetně DPH
za jeden obřad.
Vypravovatel pohřbu si termín obřadu ve smuteční síni

na hřbitově v Městě Albrechticích dohodne se správcem hřbitova
v návaznosti na termín pohřební služby a následně příslušný obnos uhradí v pokladně městského úřadu.
Správce hřbitova bude přítomen v kanceláři smuteční síně, případně na hřbitově v Městě Albrechticích dva dny v týdnu, a to
v úterý od 9,00 hod do 11,00 hodin a ve čtvrtek od 15,00 hod.
do 17,00 hodin.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník
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Česko-polské setkání

V sobotu 23. dubna 2016 proběhlo první letošní setkání občanů města Město Albrechtice s občany polské partnerské Gminy Komprachtice. Dopoledne polští přátelé navštívili Technické
muzeum TATRA v Kopřivnici. Vystavené exponáty v muzeu
byly pro ně velikým zážitkem. Poté se přesunuli do města Štramberk, kde navštívili zříceninu hradu a věž Trúba. Mnozí si koupili
místní specialitu - štramberské uši. V 17 hodin bylo na programu
společné setkání v tělocvičně Základní školy na ulici Hašlerova
v Městě Albrechticích. K poslechu a tanci hrála domácí kapela
pana Zdeňka Břicháčka Pupíci. O občerstvení hostů se postaral
nejen MěÚ, ale také naši občané, kteří připravili domácí dobroty

a podělili se o ně s přáteli z Komprachtic. V průběhu setkání si
několik polských přátel udělalo podvečerní vycházku po městě.
V doprovodu hasičů Jakuba Křištofa a Vladislava Hlaváčka si
prohlédli naši novou zbrojnici a používanou hasičskou techniku.
Během procházky na náměstí potkali také pana faráře Jana Randu, který polským přátelům operativně zajistil také prohlídku
kostela Navštívení Panny Marie.
Tímto děkujeme všem lidem, kteří se podíleli na přípravě setkání, organizaci a následném úklidu tělocvičny.
Martin Špalek,
místostarosta

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost
paní učitelce Miroslavě Včelné
Dne 31. 3. 2016 v Hotelu Pod Zeleným dubem v Bohumíně
bylo u příležitosti Dne učitelů slavnostně předáno z rukou hejtmana kraje Miroslava Nováka a náměstkyně hejtmana kraje
Mgr. Věry Palkové Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost paní učitelce Miroslavě Včelné (na fotografii uprostřed) z naší mateřské školy.
Oceněno bylo 25 pedagogů z celého kraje a paní Miroslava
Včelná byla jediná za okres Bruntál.
Srdečně gratulujeme
Martin Špalek,
místostarosta

Informace matriky
Vítání občánků je pro matriku a sbor pro občanské záležitosti jednou z nejmilejších akcí. Je jistě naším společným zájmem
v této krásné tradici pokračovat. Vzhledem ke skutečnosti, že hlášení o nově narozených dětech nejsou matrice oznamována automaticky v pravidelných měsíčních intervalech, tak jako v letech
minulých, stává se nyní, že se o narozeném občánkovi dozvíme
s velkým, až několikaměsíčním zpožděním.
Na základě tohoto jsme již byli nuceni požádat rodiče o spolupráci – předkládání rodného listu nově narozeného dítěte, aby
mohlo být jejich děťátko pozváno na nejbližší vítání občánků.

Pokud budou mít rodiče nově narozených dětí zájem zúčastnit se společně se svým děťátkem slavnostního obřadu - vítání
občánků, žádáme je, aby se dostavili na Městský úřad v Městě Albrechticích, odbor vnitřních věcí, do kanceláře matriky
a evidence obyvatel (dveře č. 110 v přízemí) s rodným listem
svého nově narozeného dítěte, popřípadě nám zaslali fotokopii
tohoto rodného listu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
matrika MěÚ Město Albrechtice
V. Lednická, J. Helienková
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Nejen pro diváky kabelové televize
V posledním vydání Zpravodaje jsme vás informovali o zavádění nové normy televizního signálu pro pozemní televizní vysílání, které bude DVB-T2 s kodekem HEVC. Už nyní je jisté, že
finální verzi návrhu parametrů této televizní normy vydá Český
telekomunikační úřad do konce června tohoto roku. V předstihu
od konce dubna tohoto roku bylo zahájeno zkušební vysílání tohoto nového televizního systému z vysílače Praha – Žižkov, aby
si mohli výrobci televizorů nastavit parametry televizorů podle
specifikací vysílání v naší republice. Týká se to správného přepínání zvukových stop u televizních programů nebo v titulcích
a nápovědách správné české diakritiky.
Mělo by se také vyjít vstříc zákazníkům, kteří si kupují nové
televizory v tom, že bude každý nový televizor s podporou této
nové normy označen speciální nálepkou. Nyní je k dispozici
v obchodech zhruba 90 % televizorů, které tuto novou normu pro
příjem pozemního signálu nepodporují!!! Podle všech průzkumů je u nás pozemní digitální signál nejrozšířenějším způsobem

příjmu televizního signálu v domácnostech (asi 65%). Televizory
bez kodeku HEVC budou vhodné do domácností, které přijímají
satelitní signál nebo sledují televizní programy pomocí SET-TOP-BOXU připojeného na telefonní linky. Největší komerční televizní společnosti však začínají hledat způsob zpoplatnění svých
programů šířených do domácností pomocí pozemního digitálního vysílání. My, jako kabelový operátor, již takovýto nový poplatek odvádíme druhý rok. Toto je i důvod, proč satelitní operátoři
zvyšují ceny za „servisní poplatek“ nebo zdražují své nejlevnější
programové balíčky. Jedno je jisté. Ze zákona vyplývá povinnost
vysílat celoplošně pozemním vysíláním pouze pro Českou televizi.
Před několika dny nám majitel televizní stanice Universal
oznámil, že k datu 30. 6. 2016 končí vysílání na území Evropy.
Z tohoto důvodu nebude zařazen do naší programové nabídky.
Bc. Vladislav Hlaváček

Pozvánka - Město běží na věže
V sobotu 11. června 2016 od 9 hodin proběhne 2. ročník závodu v běhu po schodech na rozhlednu Hraniční vrch v Městě
Albrechticích. S heslem „ Co nevyjdeš, vyběhni“ čeká na závodníky 149 schodů + proběhnutí lávkou na druhou věž. Převýšení
je 25 metrů. Kategorie chlapci do 15 let, muži 16-30 let, 31–40 let,
41-50, 51-60, 61 a více. Dívky do 15 let, ženy 16-30, 31-40, 41-50,
51-60, 61 a více. Proti loňskému ročníku se přidají dvě kategorie.
Každý vítěz v jednotlivých kategoriích získá pohár ve tvaru rozhledny a na ostatní čeká diplom. Vítěz s nejrychlejším časem ze

všech, získá putovní pohár, na kterém bude napsáno jeho jméno
a čas. Tento pohár bude vlastnit do dalšího ročníku. V loňském
roce tento pohár získal Martin Pobucký z Krásných Louček s časem 30,13 vteřin. Čas každého závodníka je měřen fotobuňkou.
Bude připraven i doprovodný program, hudba a samozřejmě občerstvení. Přijďte si zasoutěžit a překonat sami sebe.
Srdečně Vás všechny zveme.
Martin Špalek,
místostarosta

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti
5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro
dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kte-

rému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník,
není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším
podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
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Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Slet čarodějnic v MŠ

Poslední dubnový den byl považován za den, kdy kouzla a čáry
měly nad lidmi větší moc než kdykoliv jindy. Lidé věřili, že se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat v noci z 30. dubna na 1.
květen. Tuto noc proto považovali za magickou.
Čarodějnice byly symbolem zla, nečisté moci, původcem všech
neduhů a nemocí. Symbolické pálení čarodějnic charakterizovalo
očistu přírody, lidí a zvířat. Čarodějnice však nebyly jen zlé. Těch,
které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat
zlomeniny, si lidé vážili. Bylinkářky – vědmy se vyznaly v tajích
přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů,
drahokamů, ale i barev a vůní.
Součástí ŠVP naší MŠ je seznamování se zvyky a tradicemi našich předků, proto paní učitelky uspořádaly pro děti čarodějnické dopoledne, které se konalo 29. dubna 2016 na školní zahradě.
Děti převlečené za čarodějnice či čaroděje v doprovodu dospělých
čarodějnic prošly nejdříve průvodem přes náměstí a pokračova-

ly svým programem na prostranství školní zahrady. Zde jsme
společně řádili, kouzlili, čarovali a létali na koštěti. Vyzkoušeli
si čarovné zaklínadlo, tanec s koštětem, ale zpívali jsme i písně
o čarodějnicích. Procházka bylinkovou zahrádkou nás zavedla
až k soutěžním stanovištím. Mezi čarodějnickými aktivitami nechyběl běh s koštětem, přenášení hada, házení šiškami i polenem,
chůze se zavřenýma očima či zdolávání kamínkového labyrintu.
Odměnou za splněné úkoly byla nejen malá sladkost, ale hlavně
získání medaile správné čarodějnice. Hlavním cílem této akce bylo
pochopení mravního symbolu dobra a zla, zapojení estetického vnímání při tvorbě a realizaci masek, převleků a výtvarných prací. Poděkování patří také rodičům za přípravu úžasných kostýmů a masek pro děti i účast ve vyhlášené výtvarné soutěži k tomuto tématu.
Sešla se spousta nápaditých výtvorů, které zdobí prostory MŠ.
Bc. Alena Glejtková
a Leona Tuhá

Den otevřených dveří V Mš
V pátek 6. 5. 2016 proběhl v mateřské škole zápis dětí k předškolnímu vzdělávání spojený se dnem otevřených dveří. K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 bylo přijato 40 dětí.
V rozhodování o přijetí postupovala ředitelka školy dle platných
kritérií a v souladu se školským zákonem.
Co dětem nabídl den otevřených dveří?
- klidné a pohodové prostředí
- nápadité vybavení tříd
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-

spoustu nových kamarádů
hry a hračky
seznámení s p. učitelkami
prostředí školní zahrady

Těší se na Vás budoucí kamarádi a zaměstnanci MŠ
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti z MŠ ve škole v přírodě
Skupina dvaceti dětí naší mateřské školy
se zúčastnila ve dnech 2. – 5. května 2016
pobytu ve škole v přírodě v Karlově pod
Pradědem. Po dobu pobytu se o děti starala p. uč. Včelná a Lapuníková a jako zdravotník p. Kalová. Škola v přírodě vycházela
z principů environmentální výchovy s cílem založit u dítěte elementární povědomí
o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka
na životní prostředí.
Vycházeli jsme z aktuálních trendů.
Spojením poznávání s pobytem na zdravém vzduchu, utužování kolektivu, být jeden druhému oporou spolu s všestranným
sportovním vyžitím. V přírodním prostředí si děti posilovaly přirozenou formou prostorovou orientaci se zdokonalováním své
fyzické zdatnosti.
Záměrem mateřské školy při organizování školy v přírodě bylo, aby se děti dokázaly adaptovat na jiné prostředí, přijímaly
odloučení od rodičů, získávaly zážitky a poznatky, na které budou jednou vzpomínat.
Závěr pobytu ve škole v přírodě jsme dětem zpestřily o výlet do Karlovy Studánky.
Děti si dovezly domů plno zážitků a dojmů
a přestože se těšily již domů, rády by se někdy do těchto míst vrátily.
Mateřská škola děkuje sponzorům této
akce – p. Vičíkové, p. Iliadisovi. a p. Fofovi.
Mirka Včelná

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Infotabule u vchodu nemá chybu
Na škole přibyl po webu, elektronické žákovské, Občasníku
další zcela nový informační zdroj. Při vstupu do budovy určitě nepřehlédnete nainstalovanou velkou televizní obrazovku. Na jejím
modrém pozadí žáci sledují, díky firmám GANED s.r.o. a ALFA
Mikrosystémy, celý vytápěcí systém školy. Paní učitelka z fyziky
má již nyní jasno, jak informační panel o vytápění školy využije
ve výuce a v laboratorních pracích. Mladí fyzikové mohou sledovat tepelná zařízení, princip ohřevu vody v plynových kotlích,
seznámit se s tepelnou výměnou proudění - princip teplovodního
ústředního topení, regulovat teplo v jednotlivých částech budovy, nebo sledovat teplotní rozdíly studené a teplé vody kolující
v radiátorech. Pro žáky už domluvila se zástupcem provozovatele
kotelny prohlídku kotelny s odborným výkladem. Není nad to
propojit teorii s praxí a podpořit názornost výuky, což určitě ocení i učitelé matematiky, přírodopisu, zeměpisu nebo informatiky.
A to ještě není všechno! Od dubna se na ploše televizní obrazovky
díky vstřícnosti dodavatelů ukazují nejen data o provozu kotelny,
ale také důležité informace pro děti, rodiče i veřejnost ze života
školy. Prostřednictvím televizní obrazovky žáci ihned při vstupu
do školy zjistí změny v rozvrhu hodin, zástupy učitelů či zprávy
o akcích, které již proběhly, nebo které se budou konat. Součástí
systému je také promítání fotografií ze školních akcí. Rodiče čekající na své ratolesti si tak mohou zpříjemnit čekání na své děti
a dozvědět se více z dění ve škole. Firmám GANED s.r.o. pana
Františka Gajdoše a ALFA Mikrosystémy ještě jednou děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Foto a text Regína Hajná
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Podruhé úspěšná Pangea 2016
Únor a březen je doba matematických soutěží Pangea, Klokan
a Pythagoriáda. V nich si žáci ověřují úroveň logického myšlení
a schopnost aplikovat matematické a další přírodovědné znalosti.
Nejdříve řešilo 117 vybraných žáků 4. – 9. tříd 15 úloh v soutěži
Pangea, které jsme se zúčastnili podruhé (poprvé loni). A stejně
jako loni jsme se dočkali fantastického a nečekaného úspěchu v podobě postupu Daniela Unčovského z 5. B do květnového celostátního finále v Praze, kde nás loni reprezentovala čtvrťačka Ester Bartoňová. Zatímco v minulém roce postupovali nejlepší tři žáci z každého kraje, letos postupuje nejlepších 60 z celé republiky. A Daniel
obsadil 37. místo z téměř 6.800 soutěžících v jeho kategorii (celkem
v ČR řešilo Pangeu přibližně 35 tisíc žáků). Původně německá soutěž od roku 2007 zdomácněla ve dvaceti zemích Evropy – od Irska
na západě po Litvu na východě, od Švédska na severu po Španělsko
a Itálii na jihu. Nejvíce žáků se jí účastní v Německu a Polsku. „Matematiky se nemusíme bát!“ je slogan Městské knihovny v Praze,
která Pangeu tímto propaguje. Je to i vzkaz pro Daniela, kterému
přejeme bystrý úsudek i trochu štěstíčka do Prahy, kde jej na začátku května čeká 25 úloh během 60 minut. Jistě to ale pro něj bude nezapomenutelný zážitek. Děkujeme všem žákům - účastníkům školního kola, jejich učitelům i rodičům za průběžnou přípravu a podporu při vzdělávání. Osobně mám vždy ohromnou radost a cítím
zadostiučinění, když žáci či absolventi naší „vesnické“ školy dokáží

obstát v široké konkurenci žáků městských škol včetně prestižních
gymnázií a později i ve svých zaměstnáních doslova v celém světě.
Na závěr: Pangea byl jeden celistvý prakontinent na Zemi, který
se před 250 miliony lety začal dělit na dnes známé kontinenty…
Foto Regína Hajná, text Milan Pokorný

Už jste ochutnali dračí ovoce?

Víte, jak chutná Kumguat nebo Pitahaya (dračí ovoce)? Možná,
že ani mnozí dospělí si nedovedou představit, jak které ovoce vypadá a chutná. Paní kuchařky ve školní jídelně připravily v pátek
22. dubna 2016 pro děti z 1. až 5. tříd raut z ovoce a zeleniny. Děti
mohly exotické i naše ovoce a zeleninu nejen vidět, ale i ochutnat.
Někteří byli překvapeni, že dužina melounu nemusí být jen červená, jak ji většinou znají, ale může mít žlutou barvu. Seznámili
se s melouny Galia nebo Piel De a jejich specifickou chutí. Hrušku
nebo jablko poznal každý, ale například Nashi (což je asijský druh
hrušně) moc dětí neznalo. Zjistili jsme, že granátové jablko nemá

nic společného s armádou a je plné šťavnatých semínek. Listová
zelenina jako je polníček, rukola nebo baby špenát dětem moc
nechutnala. Když však paní kuchařky připravily ze zeleniny salát,
spousta děti ho se zájmem ochutnala. Pro žáky, kteří nebyli v pátek ve škole, připravily tento týden paní učitelky ve třídách malou
ochutnávku, aby jim to nebylo líto. Velkou pochvalu si zaslouží
firma Laktea, která nám v rámci projektu "Ovoce do škol" všechnu zeleninu a ovoce darovala. Za vydařenou akci jí děkujeme.
Foto Regína Hajná,
text Darja Stýskalová
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Sedmáci vyhráli ekologickou soutěž
Již 18. ročník Oblastní ekologické soutěže proběhl 28. dubna
na bruntálské Základní škole na ulici Okružní. Sjelo se tam celkem
24 čtyřčlenných týmů z Krnova, Jindřichova, Karlovic, Vrbna pod
Pradědem, Rýmařova a samozřejmě nechyběla ani tři družstva
z naší školy. Letošní ročník byl zaměřen na téma ekozahrady, proto jsme se ve vstupním úkolu pokusili jednu takovou ekozahradu
navrhnout. Soutěž zahájil pan ředitel Leoš Sekanina, přivítal nás
a představil nám partnery soutěže, kterými byly Lesy ČR a CHKO
Jeseníky. Zástupci těchto organizací měli pro děti přichystány úkoly
a doprovodný program. Vlastní soutěž začala v aule, kde všechna
družstva vypracovala teoretickou část, jež byla rozdělena do čtyř
témat: vědomostní test, včelka Mája, výpočty na zahradě a zahrada
v literatuře. Jakmile družstva tuto část splnila, mohla se rozběhnout
po šesti stanovištích, kde plnila další úkoly. Zařazovaly se rostliny
do jednotlivých pater, doplňovaly se pranostiky a přiřazovaly se
k příslušnému měsíci, poznávaly se rostliny a živočichové zahrad,
určovaly se mikroskopické preparáty, třídilo se, co do kompostu patří a co ne a nakonec potřebovaly děti i znalosti angličtiny v cizojazyčném odborném textu. Čekání na vyhodnocení nám zkrátila živá
zvířata, která přivedla vedoucí kroužku teraristiky ze SVČ v Bruntále. Závěrečného vyhodnocení se opět ujal pan ředitel. Nejdříve
dostala všechna družstva účastnický list a potom proběhlo vyhlášení vítězů. Měli jsme obrovskou radost, když u vyhlašování prvního
místa v mladší kategorii zazněla jména Julie Kropáčová, Nela Grigoriadisová, Klára Gebauerová a Jiří Veselý. V této kategorii soutěžilo

ještě družstvo šesťáků ve složení Lenka Křištofová, Eliška Baránková, Eliška Ostrčilíková a Matěj Juráň, ti získali 8. místo. Ve starší kategorii reprezentovali naši školu Alexandra Šolcová, Marie Murová,
Sabina Volná a Milan Trebulák, kteří dosáhli na pěkné 6. místo.
Všem mladým ekologům děkujeme za vzornou přípravu
a za účast v soutěži.
Foto a text Miroslava Tupá
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/ekologie-zacina-u-deti-treba-soutezemi-na-skolach-20160502.html

Pronájem tělocvičny
Výše pronájmu pro komerční využití všech prostorů
tělocvičny bude stanovena smluvně, e-mail: regina.hajna@zsma.cz (Regína Hajná, ředitelka školy), 777 719 340,
554 652 242.

Ceny
Velký sál

220 Kč/hod.

Malý sál

120 Kč/hod.

Klubovna

první hodina 220 Kč/hod., každá další 85 Kč

Hlediště

nekomerční využití 300 Kč/den

Objednávky vyřizuje e-mail: hana.skrochova@zsma.
cz (Hana Škrochová, hospodářka školy) 774 719 782,
554 652 241.

Ozvučovací aparatura 150 Kč/den

Zpráva o činnosti obvodního oddělení Policie České republiky
Město Albrechtice za kalendářní rok 2015
V kalendářním roce 2015 jsme v rámci Obvodního oddělení
PČR Město Albrechtice zpracovali celkem 182 trestných činů,
což je pokles o 36 skutků oproti roku 2014. Z tohoto množství
trestných činů jsme 126 skutků objasnili, čímž jsme dosáhli objasněnosti ve výši 69,23%.
Na území Města Albrechtic bylo řešeno 69 trestných činů,
což je pokles o jeden uvedený skutek oproti roku 2014. Dále bylo
spácháno celkem 150 přestupků. Je nutno podotknout, že se nedaří získávat informace vedoucí k odhalení pachatelů trestných
činů a přestupků od místních občanů, jejichž majetek a zájmy
tak nemohou být lépe chráněny.
Byla provedena řada policejních akcí zaměřených na kontrolu veřejného pořádku, pátrání po hledaných osobách, bezpečnostní akce na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kontroly se zaměřením na podávání alkoholických či jiných
omamných látek mládeži. Rovněž se policisté zdejšího útvaru
podíleli na zabezpečení různých akcí pořádaných okolními
obcemi, kde policie působila spíše preventivně. Provedli jsme
několik besed v základních školách i v Mateřské škole v Městě
Albrechticích se zaměřením zejména na bezpečnost v dopravě,
ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, bezpečný domov, šikanu v kolektivu, nebezpečí při používání zábavné
pyrotechniky atd. V klubu důchodců jsme provedli besedu pro

seniory s tematickým zaměřením na jejich bezpečnost, zejména na podvodné jednání s cílem získat na seniorech majetkový
prospěch.
Dále jsme se aktivně účastnili při zajišťování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku na společenských akcích
pořádaných na zámku v Linhartovech, na náměstí ČSA a v parku B. Smetany v Městě Albrechticích. Během školního roku se
zaměřujeme na zajištění bezpečné cesty dětí do škol.
V uplynulém roce došlo na území města přes všechna opatření policie k řadě dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez
smrtelných zranění.
Městský kamerový systém využívá Obvodní oddělení PČR
Město Albrechtice především k monitorování bezpečnostní situace na území města. Záznamy kamerového systému navíc napomáhají k objasňování trestných činů a přestupků.
Pokračuje i projekt společných česko-polských hlídek, při
kterých vykonávají službu naši policisté společně s polskými
kolegy.
V roce 2016 přejeme našemu městu a všem občanům mnoho
úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
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prap. Libor Švec, inspektor
npor. Bc. Libor Včelný, vedoucí oddělení

Klub důchodců v Hynčicích
Máme zde další rok a já bych vás ráda seznámila s aktivitami
Klubu důchodců v Hynčicích, které můžeme realizovat také díky
grantu MěÚ Město Albrechtice. V naší klubovní místnosti se scházíme jednou měsíčně, kde nás pravidelně navštěvuje pan místostarosta Martin Špalek. Rádi si povídáme, smějeme se, řešíme i problémy v obci. Aktuálně nás zajímá realizace chodníků v Hynčicích.
Ukazují se nové skutečnosti, které je třeba nějak vyřešit. Zřejmě by
pomohla i větší angažovanost a aktivita obyvatelů Hynčic.
Většina našich členů se potýká s různými bolestmi zad či končetin. Proto v dubnu proběhla přednáška rehabilitační sestry Kristýny Bártkové. Zabývala se důležitostí pohybové aktivity v pokročilejším věku. V dubnu jsme se také zúčastnili „Vítání jara s dechov-

kou“ v sousední obci Třemešná ve Slezsku. Díky tanci jsme prožili
pěkné odpoledne. V poslední době se množí krádeže a napadení
seniorů. To bude téma další přednášky policisty, který se touto problematikou zabývá. I v letošním roce se chystáme do lázní v Karlově Studánce, kam chodíme načerpat novou sílu k práci na zahrádkách. Několikrát za rok se utkáváme i v bowlingu. Nejde nám ani
tak o sportovní výsledky, ale o legraci a příjemně prožitý čas. Mezi
námi jsou i milovníci historie. Ti navštívili výstavu „Pohled do minulosti“ v Městě Albrechticích. Všem občanům doporučují zhlédnout zajímavé historické fotografie z našeho regionu.
Za všechny hynčické seniory přeji krásné léto.
Marie Vitásková

Ohlédnutí za výstavou ,,Pohled minulosti” a ,,Zachyceno do dřeva“

Od 11. 3. do 25. 4. 2016 mohli občané v infocentru na náměstí
navštívit výstavu historických fotografií paní Anny Tuhé a řezbářských výrobků pana Jiřího Janočka. Tak jak uvedli návštěvníci
v pamětní knize, výstava je zaujala a měla velký ohlas. Vernisáže
a zahájení se zúčastnilo hodně zájemců.
Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu průběžně a vyzkoušet si
i praktickou část vyřezávání do dřeva a výrobek si pak odnést

domů. Krnovští skauti byli z vyřezávání nadšeni. Zájemci o historii a řezbářství přijížděli i z okolních obcí. Návštěvníci se mohli
zajímavou formou dozvědět, jak naše město vypadalo v dřívějších dobách a jakých dosáhlo změn.
Výstava opět proběhne na podzim, budou zde k zhlédnutí další
fotografie ze soukromé sbírky a nové řezbářské výrobky.
Mgr. Olga Iliadisová

MODRÝ PŘÍSTAV
Před třemi lety vznikl projekt Slezské diakonie s názvem
MODRÝ PŘÍSTAV. Je výsledkem mnohaletých doplňkových aktivit pro rodiny při Poradně rané péče MATANA. V Krnově a okolí
je dobře zajištěna oblast speciálního vzdělávání dětí s postižením.
Chybí však provázanost do života rodiny a dítěte ve společnosti
a podpora v základních a mateřských školách. V letošním roce byl
projekt finančně podpořen Moravskoslezským krajem i Ministerstvem práce a sociálních věcí, proto jsme mohli přijmout pracovníka projektu a nabídnout rodinám a dětem více pomoci.
Letos byl také schválen nový školský zákon. Děti se speciálními
vzdělávacími potřebami jsou a budou stále častěji žáky běžných
škol. Nároky školy zvládají s pomocí asistenta pedagoga, ale podpoře a poradenství v rodině, dítěti, pedagogům a spolužákům se
dostává zřídka. Modrý přístav neřeší vzdělávání dětí, ale pomáhá

přijmout dítě ve třídě, v kroužku, na hřišti. Pro rodiny dětí s autismem nebo jiným postižením vytváříme místo pro setkávání
rodin, pracujeme se sourozenci těchto dětí, máme k dispozici rodinnou terapeutku. Pro děti s autismem chystáme kroužek, kde
se budou učit o emocích a jak reagovat v různých situacích. Připravujeme semináře a besedy jak pro rodiče, tak pro školky, školy
a veřejnost.
Pokud jste rodičem dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a chcete své dítě podpořit v začlenění do školy, do kroužku,
potřebujete poradenství nebo podporu svou a ostatních členů rodiny, můžete se obrátit na koordinátorku projektu Modrý přístav
na tel. 731191868, email: pristav@sdk.cz. Aktuální informace najdete na webu http://modry-pristav.webnode.cz/.
Veronika Lyčková
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HISTORIE FK AVÍZO MĚSTO ALBRECHTICE
ZAČÍNÁME S FOTBALEM…
Na sklonku roku 1945, kdy opadla horečka z osídlování pohraničí, se scházejí v Městě Albrechticích první nadšenci,
kkteří uvažují o založení fotbalového klubu.
Byli to Ing. Hrubý, Piskoř, Drastich a Zezula.
By
Založení
oddílu předcházely různé administraZ l ž
tivní potíže. Ing. Hrubý sepsal stanovy SK Město Albrechtice a zaslal je do Ostravy na Zemský národní výbor ke schválení.
Když byla činnost povolena – již v roce 1946 – nastaly starosti,
jak získat peníze na zakoupení rekvizit a míčů. V nově vzrůstajícím českém prostředí pomohlo nadšení lidí: Jenda Brauner
vytiskl legitimace klubu, které funkcionáři klubu nabídli majetnějším občanům. Tito složili vklad 1 000 Kč a získali legitimaci
s vyznačením „Zakládající člen“. Takto se zajistilo 17 000 Kč.
Hřiště vznikajícího oddílu bylo po levé straně cesty na Třemešnou (dnes proti Silu – zahrádky).
První utkání v roce 1946 se hrála proti oddílům, které vznikaly v okolních vesnicích: Jindřichov, Janov, Třemešná, Holčovice, Krásné Loučky, Krnov. Hlubokým dojmem na všechny zapůsobil zájezd do rozbořené Osoblahy. Úvodní sestava mužstva:
Věroslav Krejčí, Vilém Lazecký, Ondřej Hanák, Karel Křístek,
Jaroslav Piskoř, Oldřich Piskoř, Rudolf Kvasnica, ing. Oldřich
Hrubý, Karel Nuc, Pulkrábek.
V roce 1947 se družstvo přihlásilo k soutěžním utkáním
Slezské FŽ a hned v prvním roce, který se hrál systémem jaro
– podzim, jsme naši skupinu vyhráli a postoupili do I. B třídy. V mužstvu se objevují noví osídlenci Češek, Novotný, Toth,
Huťka, Lojza Kocúr, Václav Vích a především brankář Mirek
Vích zvaný „švícko“.
V roce 1948 jsme hráli I. B třídu. Posílili nás tři bratři Čuntové z Liptaně, hrají také noví příslušnici SNB Miketa a J. Křístek. V této třídě jsme vydrželi pouze jednu sezonu – soupeři
z Opavska byli nad naše síly. V tomto roce dochází k reorganizaci soutěží (vliv „Vítězného února“), náš klub přebírá název
Slavoj. Postupně se do mužstva dostávají Karel Holiš, Vlastimil
Sýkora, Josef Michálek, Miloš Krhovjak, František Segeč, Zdeněk Strnad z Jindřichova, Novák z Třemešné, odchovanci Čelovský, Gusta Santatarius a další.
STAVÍME HŘIŠTĚ…
V roce 1950 dochází k významnému rozhodnutí. Předseda
MNV Jan Zbranek umožnil vyměnit pozemek pana Horny blízko nádraží a na budoucí hřiště se začala vozit spousta vagonů
škváry. Na brigády chodilo celé město a nové hřiště – škvárové – bylo vybudováno v rekordně krátké době, takže r. 1951 se
na novém hřišti již hraje a hraje se dodnes.
V období let 1955 – 1965 dochází v našem oddíle k výměně
generací. Do Ostravy odchází Ing. Hrubý, do čela oddílu přicházejí noví funkcionáři Karel Jančík a Jan Klásek, za starší hráče
přicházejí mladí: Vinca Muzikant, Milan Vích, Zdeněk Krátký,
Milan Hruboš, Bohuš Muroň, Luboš Novák, Jiří Vích, Josef Vyhlídal, Josef Zikl, Zdeněk Dvořák, Vinca Socha a další. V těchto
letech hraje naše družstvo okresní soutěže, ale také meziokresní
soutěže se soupeři jako Hať, Dolní Benešov, Kravaře, Štěpánkovice a další. Ve druhé polovině padesátých let přichází do Města
Albrechtic veliká skupina řeckých emigrantů. Pro albrechtický fotbal to byla veliká posila, hráči řecké národnosti posilují
družstva žáků a dorostu a postupně přecházejí mezi muže, mezi
prvními Tudor a Bušos J.
V roce 1960 přichází do Města Albrechtic učitel Ladislav Juráň, který se stal jednou z nejvýraznějších postav mezi funkcionáři, ale hlavně trenéry oddílu. Do práce se zapojuje další
z legend Václav Strakoš, který po dobu dvaceti let vykonává
v oddíle funkce od předsedy po vedoucího družstev. Po politické reorganizaci krajů a okresů v roce 1960, kdy se stáváme
okresem Bruntál, jsme si vybojovali postup do I. B třídy a hraje-

me s oddíly okresu Šumperk a Olomouc. Mužstvo je posilováno
hráči z okolí – Ota Kolek, Oldřich Pírek, Břeťa Coufalík, Štefan Dodek, Jan Chovaniok, Radek Smékal, Stanislav Moravec,
do branky se dostávají Dimitris Romanidis a Květoslav Polcar,
vedle Zděnka Dvořáka hraje v záloze Jindra Ondrašík a později
„Didi“ Pavlidis.

Mužstvo z počátku 60 let. Nahoře: Vích Milan, Moravec, Vích
Jiří, Krátký, Pírek, Muroň, dole: Pavlidis, Bušos, Kolek, Vích Mirek, Michálek
ÚSPĚCHY MLÁDEŽE…
V tomto období získává náš oddíl pěkné úspěchy v soutěžích mládeže. Výborně hrají žáci pod vedením Bohuše Muroně
a později Ládi Juráně, ještě lépe si vedli dorostenci, kteří v roce
1962 postoupili až do krajského přeboru pod vedením Karla
Jančíka a Karla Holiše. Nejdále to z tohoto družstva dotáhli
Láďa Křístek a Václav Štverka – oba se dostali až do Baníku
Ostrava. U družstva mužů byla situace horší – kolem roku
1970 vrcholí krize mužstva sestupem z I. B třídy a postupně
až sestupem do III. třídy. Je zrušen dorost a jediné úspěchy
má družstvo žáků pod vedením Ládi Juráně. Proto dochází
k radikální změně: předsedou oddílu se stává Václav Strakoš,
vedoucím mužstva Jan Bohačík a trenérem mužů Láďa Juráň,
který do družstva zařadil mladé hráče, s kterými docílil pěkných úspěchů před čtyřmi lety v družstvu žáků. Podzim 1971
zastihl již naše muže bez problémů, vyhráli III. třídu a vrátili
se do okresního přeboru. Ještě lépe si vedli žáci, kteří s trenérem Handlířem vyhráli okresní přebor a zúčastnili se turnaje
o přeborníka kraje, kde porazili pozdějšího mistra republiky
Baník Ostrava 1:0 – v tomto utkání zářil v brance Jaroslav Zápalka, pozdější hráč Vítkovic a člen národního olympijského
mužstva.

Jaroslav Zápalka
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Mužstvo z roku 1971 - návrat do okresního přeboru
Žáci si vybojovali právo startu v krajském přeboru, kde hráli
úspěšně dva roky i s dalšími posilami Miklovičem a Lioliasem
z Holčovic, Smékalem, Chlopčíkem a Vávrou z Třemešné a dalšími. Z tohoto úspěšného družstva se stal Zápalka brankářem
krajského výběru a později brankářem ligových Vítkovic, odchází Špalek do Baníku Ostrava, Akritidis do Vítkovic, Michailidis do Slušovic. Družstvo v kraji vedl Jozef Zikl, který se přistěhoval z Holčovic a od roku 1972 pracuje v oddíle do dnešních
dnů. 15. července 1972 byly slavnostně uvedeny do provozu nové
kabiny – v té době snad nejmodernější v okrese. Hlavní zásluhu
na tom měl, kromě brigádníků, předseda oddílu Václav Strakoš
a předseda MNV Emerich Santarius. Ten také dává pro potřeby
TJ a tím hlavně pro fotbal k dispozici autobus „Robur“, o který
se staral Karel Jančík a sloužil do roku 1975 nejen fotbalistům,
ale také ženám v ZRTV, které vozil na cvičení do Třemešné.

HRAJEME I. B TŘÍDU…
Do I. B třídy jsme vstoupili se stejným kádrem hráčů, kteří
tuto třídu vybojovali, jedinou, ale významnou posilou, byl Vangelis Simichanidis, nám známý „Banán“, který přišel z Krnova.
Trenérem tohoto družstva byl po celou dobu působení v I. B třídě Ondřej Vella s výjimkou roku 1981-1982, kdy na jeden rok
převzal muže Zdeněk Borský. Za celé období až do roku 1986
ani jednou mužstvo nesestoupilo, nejlepší výsledek nastal právě
v roce 1986, kdy si mužstvo vybojovalo postup do vyšší soutěže
– nově zřízené I. A třídy. V tomto období se často mění i složení
výboru, kdy se v čele oddílu postupně střídají Gavlas, Strakoš,
Vella, Polanský a celá řada dalších členů ve výboru. Dochází
rovněž k postupným změnám v kádru mužstva, někteří hráči
odcházejí nebo zanechávají činnosti a na jejich místa jsou zařazeni Chasikidis, Čedík, Sýkora, Kolarovček, Tuhý J., Kaleta,
Kuřec. V roce 1983 přichází Antonín Mura z Poruby, který se
stal výrazným členem našeho oddílu, z dorostu přicházejí Zikl
a Hlaváček, s nimi bratři Miroslav a Jan Jaššovi, z Krnova populární „Bača“ Květoň, z Liptaně Grček a později Klimošek. Důležitým prvkem v činnosti oddílu bylo zapojení Gusty Santariuse,
rozhodčího, který to dotáhl až do 1. ligy.
Kromě mistrovských utkání organizuje výbor celou řadu
akcí pro neregistrované sportovce, společenské akce a spolupracuje s ostatními oddíly a TJ v obci. V roce 1976 proběhl 1. ročník
turnaje odborářských mužstev v minikopané, nejdříve v prostorách bývalého kluzišti, později na tréninkovém hřišti. Turnaje
za účasti mužstev z celého okresu trvaly až do r. 1988. Při oslavách 600 let Města Albrechtic se utkali bývalí hráči s jedenáctkou novinářů a zorganizovali besedu s mistry sportu Mikolášem
a Vlachem. V roce 1982 jsme pořádali spolu se SOUZ národní
přebor zemědělských učňů na hřištích v Hynčicích a Městě Albrechticích, kterého se zúčastnilo 10 mužstev.
V roce 1983 jsme zahájili stavbu kryté tribuny za vydatné pomoci MNV v čele s předsedou Ing. Petrem Krátkým a podniku DAKON. Tribuna pojme okolo 200 sedících diváků a kromě
míst pro diváky má rozhlasovou kabinu vybudovanou díky D.
Romanidisovi a také hospodářské prostory.
MLÁDEŽ V LETECH 1978 – 1986…
Žáci a dorostenci pod vedením trenérů Souška, Moravce
a Borského patřili vždy k nejlepším na okrese, střídavě hrají
okresní či krajské soutěže. V sezóně 1983-84 se poprvé uskutečnila na okrese soutěž „přípravek“, kde si naši nejmenší pod
vedením Zikla a Baránka vybojovali druhé místo, v dalších
letech se o nejmenší starají Vraťa Pořízka, Jirka Vích a později
Janis Akritidis. V únoru 1982 jsme se rozloučili s Janem Kláskem, dlouholetým pracovníkem oddílu kopané a ledního hokeje, v říjnu 1983 měl pohřeb jeho spolupracovník Karel Jančík.
Na jejich památku byl pořádán Memoriál Jana Kláska a Karla
Jančíka dorosteneckých mužstev.

Žáci 1972 – vítězové okresu Bruntál. Nahoře: vedoucí - Bohačík
J., hráči Jordán, Hruboš, Jangos, Čotras Santarius, Michailidis,
Akritidis, Hruboš, Kaleta J., dole: Stavrakis, Špalek, Zápalka, Novák Milan
V letech 1973 – 1978 hraje naše mužstvo v okresním přeboru se střídavými výsledky, střídají se trenéři i hráči, postupně
se do družstva vracejí, bývalí žáci (Špalek, Akritidis) a v sezóně
1977-78 přišel první veliký úspěch – postup do I. B třídy. Zasloužili se o něj trenér Ondřej Vella a hráči Konopka, Huňka, Iliadis, Michailidis, Pořízka Zd., Špalek, Raptis, Papucas, Akritidis,
Juráň, Bušos, Gajdoš, Měrka, Kolarovček, Polanský. V tomto
období hrají dorostenci pod vedením dvojice Kučera – Soušek,
žáky trénuje stále Láďa Juráň, který však 23. června 1976 náhle
zemřel. Od roku 1977 pořádá oddíl žáků na jeho památku pravidelně Memoriál Ladislava Juráně. Na jeho místo se postavil
na dlouhé období Zdeněk Borský, o jeho úspěších bude řeč dále.

Mužstvo z roku 1986 - postup do I.A třídy
nahoře: trenér - Mura, masér - Halasz, Grček, Konopka, Šlagor,
Klimošek, Zikl, dole: Pořízka Zd., Koval, Jašš M., Pavlidis, Simichanidis, Jašš J., Žíla
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SLAVÍME 40 LET FOTBALU…
Rok 1986 byl 40. rokem existence oddílu kopané TJ DAKON
Město Albrechtice. Výborem byly připraveny důstojné oslavy
historie, k nimž přispěl oddíl kopané dvěma úspěchy. Především postupem do krajské soutěže 1. třídy a pak zajištěním
nákupu staršího autobusu. V úterý 22. dubna odjíždí do Prahy
pánové Zikl, Romanidis, Strakoš a Gajdoš, aby ve středu ráno
převzali a odpoledne přivezli do Města Albrechtic starší, ale
zachovalý autobus od ministerstva vnitra (díky p. Skorčíkovi). O autobus se obětavě stará řidič ZZN František Škrobánek
a Dimitris Romanidis. Vlastní oslavy čtyřiceti let kopané proběhly 15. listopadu 1986 a k dobré atmosféře přispělo i to, že
přijela celá řada bývalých hráčů a funkcionářů, kteří převzali
ocenění od OV ČSTV, MNV a TJ.
HRAJEME I. A TŘÍDU…
Zásadní změna při postupu do vyšší soutěže nastala na místě trenéra, kde se poprvé objevuje bývalý hráč Antonín Mura.
Z posil byla nejvýraznější osoba Leoše Pavlidise, našeho odchovance, s ním přichází Jiří Žíla a z okolí Radúz Koval a Jaroslav
Klimošek. Po pěti letech v I. A třídě jsme se díky reorganizaci
probojovali v roce 1991 do krajského přeboru. Z hráčů tohoto
období jmenujme brankáře Šípka a Vícha, z hráčů pak to byli
Šlagor, R. Hlaváček, Kocián, Metelka, Bártek, Žíla, Lapuník,
Zikl, Lalinský, Krajčovič, Jiří Kmínek (ten po roce odchází
do ligové Opavy na hostování), Gruna, Mirek a Jenda Jaššovi,
Svoboda, Dodek, J. Hlaváček, Býma, Borský, Klimošek, Hančil
a Grček.
MLÁDEŽ V LETECH 1986 – 1993…
V roce 1987 vyhrávají dorostenci pod vedením trenérů
Borského a Souška okresní finále a postupují do kraje – mezi
nejlepšími najdeme jména: T. Tuhý, Kv. Červík, Czolko, Svoboda, Borský, M. Vích, Fof, Kotulek, kteří dostávají příležitost
i v družstvu mužů. Žáci vedeni V. Pořízkou a J. Víchem patří
mezi nejlepší v okrese, v přípravce se začínají ukazovat velké
talenty bratří Vymlátilů. Postupy do krajských soutěží byly
znemožněny nabízením krajských orgánů o nutnosti mít vždy
starší i mladší družstva. To se podařilo až v roce 1991, kdy
po spojení s žáky Třemešné vyhrávají dokonce krajskou soutěž a vybojovali postup do krajského přeboru. Nejlepší střelec
mužstva Pavel Vymlátil odchází na hostování do Baníku Ostrava – i přesto má trenér Borský s žáky další úspěchy.
HRAJEME ŽUPNÍ PŘEBOR…
Důležité rozhodnutí přijala Valná hromada TJ DAKON
26. dubna 1991, kdy bylo rozhodnuto o vystoupení fotbalistů
z řad TJ DAKON a vytvoření samostatného oddílu FK Město
Albrechtice. Do jeho čela byl zvolen Gustav Santarius, členové
Polanský, Volný, Vella a Zikl. O několik měsíců později přijímá oddíl název FK ARTEP podle hlavního sponzora. V přeboru vydrželo mužstvo pouhé dva roky, když se druhým rokem
umístilo na postupovém druhém místě za VTJ Hranicemi, což
znamenalo potup do divize. Zasloužili se o něj jak bývalí hráči,
tak i nově příchozí, mezi nimiž hlavní roli sehrál Jaroslav Zápalka, který se vrátil ze zahraničního klubu a zkušený střelec
Rostislav Lhoťan. S nimi nejčastěji hráli: Světlík, Jedlička, Kocián, R. Hlaváček, Čožík, Svoboda, Frič, Rojan, Dedek, Zipser,
Sojčák.
HRAJEME DIVIZI…
Po skončení sezóny se překvapivě vzdal funkce trenéra Antonín Mura a odešel trénovat do Krnova, kam za ním postupně
odešli Zápalka, Jedlička a Roman Hlaváček. V mužstvu, jehož
trenérem se stal ing. Josef Seidl, se prosadili noví hráči Drastík a Fiala z Opavy, brankář Pawlik z Kravař, Rusek z Krnova,
z Opavy se vrací Jirka Kmínek a na poslední chvíli i znovu Leoš

Pavlidis. První divizní rok byl úspěšný, konečné čtvrté místo
bylo velkým překvapením. Zasloužili se o to: Pawlik, Drastík,
Fiala, Rusek, Kmínek, Lhoťan, Zipser, Pavlidis, Svoboda, Sojčák, Světlík, Gánovský, Škultéty, Gruna. Rosťa Lhoťan se stal
nejlepším střelcem divize, když ve třiceti zápasech vstřelil 24
branek. V druhém roce divizní působnosti se mění kádr jen
částečně, vrací se trenér Mura z Krnova, přicházejí bratři Harazimové a Matějíček, na jaře René Formánek z Kopřivnice
a Pohorelli z NH Ostrava. Muži se v divizi zabydleli, hráli ji nepřetržitě až do roku 2009 a většinou se umisťovali uprostřed tabulky. Během divizních let došlo k několika větším přestupům,
z kterých připomínáme příchod brankáře Svozila, který později
odchází do ligové Karviné, na podzim roku 1998 přestupuje
do druholigového Starého Města René Formánek, který potom
vystřídal Drnovice, Příbram, Olomouc – dnes hraje za Opavu.
Po odchodu Svozila se podařilo na dlouhou dobu získat z Bruntálu brankáře Jiřího Czakana. Do mužstva se postupně zařazují
odchovanci z naší mládeže, jako bratři Mlčouškové, Ruman,
Burda, Kopecký, Fof, později bratři Burianové a Vavříkové.
Do HFK Olomouc odešel hrát druhou ligu Matěj, do třetí ligy
Švajda a další. Výčet všech hráčů by byl obrovský, mnozí brali
náš oddíl jen jako přestupní stanici k přechodu do vyšších tříd
či do zahraničí.
VÝBOR V LETECH 1993 – 2010…
V roce 1993 stojí v čele klubu G. Santarius a členové
Ing. Gajdoš, I. Santarius, Šlagor a Chasikidis. Jako sekretář
pracuje jeden rok P. Zgarba, který se staral hlavně o hospodářskou činnost (zřízení restaurace, oplocení), ten však na podzim 1994 končí a do výboru se vrací J. Zikl. O rok později
se vrací do výboru i do funkce trenéra A. Mura, který však
po roce odchází trénovat do Muglinova. Na jeho místo přichází trénovat Ladislav Bártek, náš bývalý hráč. Významný
krok učinila Valná hromada na podzim 1999, kdy se stala
hlavním sponzorem klubu reklamní agentura AVÍZO, sídlící
sice v Ostravě, ale její vedení – ing. Mráz – má kořeny v Městě
Albrechticích. Oficiální název FK AVÍZO Město Albrechtice
platí od 2. 12. 2000. Postupně se vylepšuje vybavení družstev
i prostředí na stadionu. V roce 1995 jsou postaveny zábrany
za brankami, později i zábrany k bývalé lékárně, ing. Krátký
daruje klubu zahradní chatu, která slouží jako bufet. V roce
1996 je svépomocí instalováno plynové vytápění do kabin.
Výbor pokračuje v organizování sportovní činnosti pro neregistrované sportovce, v roce 1997 je uspořádán 1. ročník
„Vánočního turnaje v halové kopané o pohár starosty města“.
V roce 2003 se stává předsedou již FK AVÍZO Milan Novák,
jako člen se do výboru vrací Petr Volný. Po odchodu G. Santariuse do funkce sportovního ředitele SFC Opava pracuje
výbor ve složení: předseda Mura, členové Novák, Volný, Zikl
a D. Kras, kterého na jaře 2006 po tragickém skonu nahrazuje
H. Malaníková.
MLÁDEŽ V POSLEDNÍM OBDOBÍ…
V roce 1994 postoupil náš dorost pod vedením trenéra Milana Kratochvíla do župní soutěže a vedl si velmi dobře. Pomohly
posily hlavně z Jindřichova a výsledek byl nečekaný – vítězství
v župní soutěži a postup do župního přeboru. I další roky si dorost drží dobrou formu a sestava s Včelným v brance, v poli pak
s Rumanem, Novákem, A. Mlčouškem, Galuškou, Maršálkem,
K. Vymlátilem byla příslibem do budoucna.
Vedoucími v tomto období byli Jiří Vích, Jiří Kropáč a Antonín Včelný. Až do podzimní sezóny 1998 si dorostenci drželi výbornou pozici v župním přeboru, ale když v zimě výbor
SFŽ ohlásil nečekanou reorganizaci (nutnost mít i mladší dorost), vzdal se své funkce trenér Kratochvíl a dorostenci na jaře
k utkáním vůbec nenastoupili. Do krajské soutěže se vrací
znovu v roce 1993, dvakrát tuto soutěž vyhrávají, ale nepostu-
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pují (nemají mladší dorost). Z hráčů tohoto kolektivu jmenujeme Burdu, bratry Buriany a Vavříky, Rouse a další. Zásluhu
na těchto výsledcích má především trenér Kratochvíl.
V roce 1994 se začíná tvořit nový žákovský kolektiv vedený
trenérem Šlagorem a postupně opět patří mezi nejlepší v okrese. V práci pokračují trenér Borský s vedoucím K. Burianem
a v roce 1999 trenér Reiman dovedl mužstvo k vítězství v OP
a k postupu do krajské soutěže. Mužstvo se dělí na starší a mladší, mladší trénuje Vavřík. Po dvou letech v soutěži tuto soutěž
vyhrávají a na jeden rok si zahráli krajský přebor. Od roku 2003
přichází k žákům trenér Novák, který tak pokračuje v úspěšné
práci s přípravkou. Opíral se o střelecké schopnosti Jirky Michalíka, který sám dával víc jak polovinu branek mužstva, a tak
nebylo divu, že odchází hrát do Opavy. Mladší žáky vedl Jiří
Drahotušský, který tuto soutěž hrál víc jak z poloviny s přípravkou. Problémy s mladšími žáky vedly k tomu, že pro další ročník byli žáci z krajské soutěže odvoláni a hráli opět jen okresní
přebor. Za zmínku stojí i vybrání Jaroslava Nováka a Adama
Metzla do okresního výběru mladších žáků. S tímto výběrem se
dostali až do finále na Strahově, kde jim jediná branka chyběla
k zájezdu do Francie. Žáci v okrese neměli konkurenci a s převahou získali titul okresního přeborníka. Nejlepší z nich – Kyška, Pavlíček, Drienovský, Strakoš, Jenda Metzl a Milan Novák
– přecházejí do dorostu, kam jde trénovat i Milan Novák.
OBNOVUJE SE PŘÍPRAVKA…
Po krátké odmlce se na jaře 1997 začínají scházet nejmenší
fotbalisté pod vedením Milana Nováka, kteří startovali v okresním přeboru. V roce 2001 získávají třetí místo ze čtrnácti oddílů a trenér Novák s nimi postupuje do žáků. Nejlepšími byli
Michalík, Novák, Bušos, Vavřík, Kyška a Lapuník, kteří byli zařazováni i do okresních výběrů. V dalším ročníku se přípravka
dělí na starší a mladší – takový byl zájem! Trenérem je Jiří Drahotušský, pomáhá mu Martin Vích, později Dušan Ondrášech,
který se od sezóny 2004 – 2005 stává hlavním trenérem. Zápasy se těšily velikému zájmu diváků, do okresních výběrů byli
nominováni Drahotušský, Múka, Fiebrich. Nově se ve funkci
trenérů objevují Miroslav Frančák, Roman Boček, Petr Bártek,
Radek Kala, Martin Lhotka, Petr Kmínek, Jiří Hudeček, kteří se
věnují nejen přípravce, ale i žákům.
OSLAVA 60 LET FOTBALU…
V létě 2006 uspořádal FK AVÍZO mezinárodní turnaj k oslavám 60-ti let kopané v Městě Albrechticích za účasti druholigových mužstev 1. HFK Olomouc, FC Hlučín, polského juniorského výběru a domácího FK AVÍZO. V rámci oslav se setkali
bývalí hráči jednak na přátelské besedě, ale také na hřišti při
přátelském utkání. K tomuto výročí byl vydán pamětní almanach, kterým byli všichni pamětníci obdarováni. Vítězem turnaje se stalo družstvo 1. HFK Olomouc před Hlučínem a FK
AVÍZO.
OBDOBÍ LET 2006 - 2010…
Družstvo mužů si v divizi stále udržovalo pozici ve středu
tabulky, ale přicházející světová krize ovlivňovala i činnost
oddílu. Své trenérské působení končí Antonín Mura a odchází
trénovat do Mikulovic. S ním odcházejí i někteří hráči, a tak
dochází na valné hromadě 20. 2. 2009 k bolestnému rozhodnutí: dohrát divizi ve středu tabulky a poté ponechat divizní
soutěž SFC Opavě. Od podzimu 2009 se zařazuje naše mužstvo do okresního přeboru, muži B jsou zařazeni do IV. třídy.
Od roku 2008 hrají žáci krajskou soutěž, starší i mladší žáci se
drží v první polovině tabulky. V roce 2009 sestupují dorostenci
z krajské soutěže a od roku 2010 hrají okresní přebor. Pravidelně hraje přípravka v OP. Od Valné hromady v únoru 2009 vede
FK Avízo nový výbor ve složení: předseda Ivan Polách, členové Jiří Kropáč, Petr Bártek, Roman Boček, Eftimis Iliadis, Petr

Kotulek, Martin Lhotka a sekretář Josef Zikl. Za spolupráce
s městským úřadem a s nadšením rodičů byly umožněny starty
našich žákovských družstev na mezinárodním turnaji v Maďarsku ve dnech 20. – 26. 7. 2008 a 19. – 25. 7. 2009.

Žákovské družstvo na mezinárodním turnaji v Maďarsku
HRAJEME OPĚT V OKRESE…
Podzim 2009 začal již v červenci, když výbor řešil převod
divizních práv do Opavy a rozhodoval o přihláškách do soutěží
2009-2010. Vedením družstev byli pověřeni: Muži A, B Santarius Gustav a Boček Roman, žáci starší Martin Lhotka a Radek
Kala, žáci mladší Martin Vích a Petr Lapuník, přípravku vedli Petr Kmínek a Jiří Mlčoušek. U mužů došlo k velkým změnám, když téměř celý divizní kádr odešel do mateřských oddílů,
protože jim skončilo hostování. Řady hráčů posílily příchody
Burdy, Frančiaka, Lapuníka a také loňských dorostenců. Úvod
do soutěže se příliš nevydařil, po celý rok se stále měnila sestava, a tak konečné deváté místo bylo zklamáním. Druhý rok byla
situace o něco lepší, sestava byla dobře doplněna a výsledek se
dostavil – první místo v okresním přeboru s náskokem 12-ti
bodů. O postup se zasloužili: Šípek,L., Malaník, Baczke, Rys,
Mlčoušek J., Mlčoušek A., Lapuník, Pořízka, Pavlíček, Matějíček, Novák, Vavřík L., Vavřík R., Burda, Pelán, Juchelka a dorostenci Hricko, Múka a Pietras. Za zmínku stojí střelecký podíl
Burdy, který za celý rok vstřelil 31 branek. Muži B hráli v tuto
dobu IV. třídu a v obou letech ji vyhráli bez nároku na postup.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ I. B TŘÍDY…
S malými změnami v sestavě – Heinczke, Brožek, Slezák, Pecha – hráli muži i v I.B třídě. Výkony byly ovlivněny častým
zraněním hráčů (Šípek, Novák, Pelán, Juchelka, L.Vavřík), a tak
první dva roky se umístění pohybovalo mezi 7.- 10. místem.
V sezoně 2013-2014 se podařilo získat ze Zlatých Hor, kde muži
odstoupili z krajské soutěže, posily Karlíka a Charalambidise,
dále pak Štalmacha, Táborského, Přecechtěla a K.Buriana, což
se projevilo na zlepšených výkonech a také na umístění na 3.,
případně 4. místě. Po odchodu výše uvedených posil i trenéra
G.Santariuse bylo mužstvo doplněno jednak odchovanci našeho oddílu, jednak několika dorostenci z Krnova a pohybuje se
uprostřed tabulky.
MLÁDEŽ V LETECH 2009 – 2016…
Mistrovské soutěže hrálo v tomto období až 6 mládežnických
družstev, u kterých se vystřídalo také několik trenérů. U dorostu
to byli G.Santarius, Kala, T.Kropáč, u žáků Lhotka, Kala, Boček,
Vích M., Hudeček, u přípravky P.Kmínek, Včelný, Boček, Moravec, Mlčoušek J., Mlčoušek A. a další. Výsledky mládežnických družstev byly dost ovlivněny spoluprací s okolními oddíly
Třemešné, Sl. Rudoltic, Jindřichova, Osoblahy a Holčovic, odkud jsme získávali hráče na střídavé starty, případně hostování.
Po celé období jsme hráli s dorostem a žáky převážně krajské soutěže, přípravky patřily vždy mezi nejlepší na okrese. Dobrá práce
s mládeží se projevila i zařazováním hráčů mezi muže: Fiebrich,
Drahotušský, Hricko, Boček, Darda, Kropáč, Král a další.
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HISTORIE FK AVÍZO MĚSTO ALBRECHTICE
NA CO NELZE ZAPOMENOUT…
Do 1. ligy se z našeho oddílu dostalo několik hráčů – mezi
prvními Ladislav Křístek, Václav Štverka a Leonidas Pavlidis,
po nich Jaroslav Zápalka, Paris Michailidis, Jiří Kmínek a celá
řada hráčů do žákovských či dorosteneckých ligových mužstev,
jako Ladislav Špalek, Janis Akritidis, Libor Zikl, Jiří Mlčoušek,
Roman Hlaváček, Pavel Vymlátil, Martin Banovec, Roman Boček, Jan Hrabovský a další. Dlouhou řadu bychom zapsali mezi
hráči, kteří k nám přestoupili z jiných oddílů a od nás se dostali
až do ligy, jako René Formánek, Milan Cudrák, Jiří Žíla, Petr
Svozil, Jaroslav Matěj, Tomáš Mikulenka a další.
30. září 1994 jsme hráli historicky největší utkání – 3. kolo
poháru ČMFS - proti Baníku Ostrava. Přes 2 000 diváků vidělo
velmi pěkný zápas, který se líbil i expertům z ligy, takže po něm
byl zájem o naše hráče Kmínka a Sojčáka, kteří byli na zkoušce
v Baníku Ostrava a v Olomouci.
Téměř celou divizní účast provázel na domácím hřišti kvalitním hlasatelským výkonem Bohumil Vopelka.
V roce 1991 byl zvolen předsedou OFS Bruntál Josef Zikl, který tuto funkci vykonával do roku 2002 (do 70-ti let). Ve vyšších

funkcích v okrese a kraji pracuje nepřetržitě od roku 1963 dodnes!
26. 4. 1991 vznikl rozhodnutím valné hromady samostatný
fotbalový klub (dříve TJ DAKON).
V roce 1995 navštívil naši obec tehdejší prezident ČR Václav
Havel.
V roce 1996 navštívil naši obec tehdejší předseda vlády ČR
Václav Klaus.
V roce 1997 navštívil naši obec nynější prezident ČR Miloš
Zeman.
22. 2. 2002 byla naše obec povýšena na město – město Město
Albrechtice.
26. 6. 2011 se změnil na VH ČMFS název ČMFS na FAČR
(Fotbalová asociace České republiky.
V roce 2011 bylo instalováno zavlažovací zařízení hřiště
(za podpory zastupitelstva města).
V roce 2013 byla díky dotaci města provedena rekonstrukce
kabin.
V roce 2013 byla spuštěna elektronická registrace členů
ve FAČRu.

ŠTÍT ALBRECHTIC

Štít Albrechtic 1977 - Albrechtice nad Orlicí - družstvo krajského přeboru 2008. Nahoře: Polanský M., Sitko, Špalek, Včelný, Vella, Kolarovček, Pořízka Vr., Kučera, Zikl, Pořízka Zd., Svoboda, Moravec, Bohačík P., Gavlas - dole: Bušos, Jančík, Huňka, Měrka, Síkora,
brankář - Polanský J.
Začátek historie turnaje Štít Albrechtic datujeme dnem 27.
8. 1973, kdy jménem Sokola Velké Albrechtice posílá Jan Škrobánek návrh na uspořádání turnaje všech obcí s názvem Albrechtice. První turnaj spolu se zasedáním představitelů osmi
obcí se uskutečnil 29. června 1974 ve Velkých Albrechticích.
Setkávání pokračuje bez přerušení každým rokem, v rámci turnaje se vždy sejdou i představitelé obcí a podle přání pořadatelů
i sportovci jiných odvětví nebo spolků (odbíjená, šachy, stolní
tenis, hasiči, myslivci, sportovní střelci apod.). Od roku 1987
se tohoto setkání zúčastňují také Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice u Mostu se zúčastnily 16x, pak musely ustoupit těžbě
uhlí a již neexistují.
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Přehled účasti a vítězů:
účast
Město Albrechtice
Albrechtice u Č.Těšína
Velké Albrechtice
Albrechtice u Lanškrouna
Lesní Albrechtice
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice v Jizerských horách
Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice u Mostu

42x
42x
42x
42x
41x
36x
36x
27x
16x

vítězem naposledy
v r.
15x
2014
14x
2013
4x
2015
1x
7x

1985
2009

1x

2006

HISTORIE FK AVÍZO MĚSTO ALBRECHTICE
Z našich hráčů se Štítu zúčastnili nejčastěji:
Burian Karel 13 x (13 branek), Šlagor Milan 13 x , Špalek Ladislav 12 x (5), Akritidis Janis 11 x (7), Juráň Milan 10 x (19), Bušos
Nikos 10 x (10), Svoboda Antonín 10 x (6), Jašš Jan 9 x (8), Jašš
Miroslav 9 x (1), Burian Marek 9 x (5), Pořízka Zdeněk 9 x , Veselý
Svatoslav 9 x, Burda Jaroslav 8 x (8), Konopka Jan 8 x (1), Chasikidis Kostas 8 x.
Historická tabulka po 42 letech (výhra 2 body, remíza 1 bod):
1. Město Albrechtice
163 95 43 25 273:97 233
2. Albrechtice u Č.Těšína 161 93 40 28 294:105 226
3. Velké Albrechtice
151 61 45 45 162:154 167
4. Albrechtice nad Orlicí
131 57 34 40 162:133 148
5. Albrechtice v Jiz.horách 130 39 37 54 130:161 115
6. Albrechtice u Lanškrouna 135 29 36 70 107:210 94
7. Lesní Albrechtice
134 34 19 81 110:204 87
8. Albrechtice nad Vltavou 86 18 17 51 60:146 53
9. Albrechtice u Mostu
55 13 15 27 45:84 41
Nejlepší střelci historie Štítu:
31 branek - Jaroslav Goj,
30 branek - Ondřej Hric, oba z Baníku Albrechtice u Č.Těšína,
21 branek - Jiří Kmínek z Města Albrechtic,
20 branek - Jan Pipek z Albrechtic v Jizerských horách,
Miroslav Bohm z Lesních Albrechtic,
19 branek - Milan Juráň z Města Albrechtic,
16 branek - David Hořínek z Albrechtic nad Orlicí,
12 branek - Petr Sojčák z Města Albrechtic.
Předsedou stávajícího výboru Štítu Albrechtic je MUDr. Kowalski Stanislav z Albrechtic u Č.Těšína, zástupcem našeho
města je Roman Boček. Josef Zikl byl jmenován „Čestným předsedou Štítu“.
Na závěr několik statistických údajů:
Přehled o utkáních a účasti hráčů vedeme od postupu našeho
mužstva do I. B třídy v roce 1978 a čísla jsou uzavřena ke dni 20.
dubna 2016.
ÚČAST V SOUTĚŽÍCH:
I. B třída v letech
1978 – 1986 + 2011 – 2016
334 142 59 133 590:569
I. A třída v letech
1986 – 1991
130 48 2
9 53 179:199

Krajský přebor v letech
1991 -1993
52 27 13 12
74:42
Divize v letech
1993 – 2009
480 188 93 199 675:710
Celková bilance naší účasti ve vyšších soutěžích než okresních od roku 1978 do 20. 4. 2016 je:
996 utkání, 405 výher, 194 remíz, 397 porážek, poměr branek
1518:1520.
Za sledované období od roku 1978 se vystřídalo v našem mužstvu více jak 350 hráčů. Někteří hráli pravidelně několik let, někteří mají na svém kontě třeba jediný start.
Uvádíme přehled prvních 40-ti hráčů dle počtu utkání +
vstřelené branky:
Svoboda Antonín 400/43, Šlagor Milan 298/4, Sojčák Petr
267/76, Kozák Richard 259/12, Burda Jaroslav 233/81, Mlčoušek Jiří
225/30, Škultéty Milan 218/22, Kmínek Jiří 216/53, Simichanidis
Vangelis 215/36, Jašš Jan 215/34, Klement Ladislav 214/60, Pořízka
Zdeněk 206/3, Kocián Rostislav 199/13, Jašš Miroslav 194/12, Matějíček Stanislav 192/24, Konopka Jan 186/20, Fof Přemysl 180/11,
Akritidis Janis 178/49, Burian Karel 178/39, Zikl Libor 162/55, Bušos Nikos 152/54, Bartoníček Ondřej 143/20, Světlík Radim 143/6,
Ruman Vlastimil 140/6, Gajdoš Jaroslav 136/0, Hlaváček Roman
130/6, Michalčák Hynek 127/7, Gruna Jiří 122/14, Špalek Ladislav
120/15, Hrdlička Petr 114/8, Klimošek Jaroslav 111/6, Zelník Jan
111/4, Hlaváček Jaroslav 109/8, Řehulka Radovan 107/0, Lapuník
Petr st. 105/21, Juráň Milan 104/31, Šípek Bohumil st. 104/0, Formánek René 101/21, Žáček Radim 99/14, Czakan Jiří 96/0.
Kořením všech utkání jsou branky. Uvádíme přehled nejlepších střelců sledovaného období:
Burda Jaroslav 81, Sojčák Petr 76, Klement Ladislav 60, Zikl Libor 55, Bušos Nikos 54, Kmínek Jiří 53, Akritidis Janis 49, Svoboda Antonín 43, Burin Karel 39, Lhoťan Rostislav 39, Simichanidis
Vangelis 36, Jašš Jan 34, Juráň Milan 31, Mlčoušek Jiří 30, Matějíček Stanislav 24, Škultéty Milan 22, Vymlátil Pavel 22, Formánek
René 21, Pavlidis Leonidas 21, Lapuník Petr 21, Konopka Jan 20,
Bartoníček Ondřej 20.
Možná, že se některé jméno zasloužilých pracovníků či hráčů
do tohoto přehledu nevešlo.
Nebylo to úmyslné, a tak se předem za drobné chybičky omlouváme. Všem, kteří věnovali fotbalu v Městě Albrechticích svůj
čas a energii, za jejich práci, hlavně pro mládež, upřímně DĚKUJEME.
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MĚSTSKÝ TURISTICKÝ OKRUH
S pohádkou ke krtečkově studánce

Za krásného počasí v neděli 1. května byla v dopoledních hodinách u kapličky pod chatou Anna slavnostně otevřena naučná
stezka „ S pohádkou ke krtečkově studánce“. Tato naučná stezka
se stala součástí městského turistického okruhu (MTO) jako další z dominant vedle rozhledny, zámku Linhartovy, Poutní hory,
zříceniny hradu Lugsland nad Burkvízem a vrchem Dubí. Během
slavnostního proslovu byl vysloven dík Lesům ČR s.p., Lesní
správě Město Albrechtice za financování pohádkové stezky. Již
dříve financoval podnik LČR vybudování naučné stezky Dubí
vrch a v budoucnu bude finančně zajišťovat opravu hrobky rodiny zakladatele železáren Keila von Eichenthurna. Tyto projekty představují částku 3 miliony korun. Pohádková stezka má 12
zastavení. První u kapličky financovalo město Město Albrechtice
a zbylých 11 zastavení Lesy ČR s.p., Lesní správa Město Albrechtice. Za LČR byli přítomni Ing. Tomáš Pospíšil – ředitel Krajského ředitelství v Šumperku, Ing. Svatopluk Folta – lesní správce
LS Město Albrechtice, Ing. Vítězslav Závodný – bývalý správce
LS Město Albrechtice, Ing. František Mylek, Ing. Milan Košulič
a Ing. Ivan Roller.
Vypracování studie pohádkové stezky bylo zadáno firmě Caprea, zastoupenou Ing. arch. Ivou Škrovovou a Ing. arch. Petrou
Ševcůjovou.
Na vybudování se podílela místní firma Taylor p. Jiřího Pokludy.
Za vytvoření nejen malého krtečka jako první postavičky
na stezce děkujeme panu Leoši (Lvu) Pazderovi z Biskupic.
Poděkování patří také předsedovi TO Albrechtický puchýř
Ing. Josefu Jiříkovi a všem turistům, kteří pomáhají s údržbou
MTO a Ing. Karlu Handlířovi jako hlavnímu iniciátorovi pohádkové stezky.
Všichni jmenovaní byly oceněni symbolickými dárky.
Poděkování patří také ostatním lidem, kteří se podíleli na vý-

robě jako subdodavatelé (p. Petr Chorovský, p. Rostislav Král
a další). Poděkování za přípravu a průběh akce patří ředitelce ZŠ
Mgr. Regíně Hajné, učitelkám a žákům, dále zaměstnancům MÚ
Město Albrechtice a pracovníkům sběrného dvora.
Přesné počty účastníků této akce nemáme, ale dětí bylo takřka
200 dle rozdaných pamětních předmětů a kolem 500 dospělých
návštěvníků nejen od nás, ale také z Havířova, z Polska a širokého
okolí. I v odpoledních hodinách proudili lidé směrem ke kapličce
a do pohádkového lesa.
Můžeme konstatovat, že se tato akce vydařila, rozplesalo se
nejedno srdíčko nad vyřezanými sochami a jediné co si můžeme přát je, aby stezka zůstala neporušena a neodcizena a dělala
radost všem turistům. Snad umístěné fotopasti pomůžou.
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Martin Špalek,
místostarosta města

MĚSTSKÝ TURISTICKÝ OKRUH
Nové schodiště na Poutní hoře
V průběhu dubna došlo na Městském turistickém okruhu k významné
události. Firma Blažek instalovala na Poutní hoře schodiště, které zpřístupnilo atraktivní část ke dvěma jezírkům. Rovněž byly postaveny nové schody
na začátku Pašerácké stezky. Oba úseky byly hlavně pro starší turisty velmi
nebezpečné.

Zvonička
V následujících letech se bude MěÚ spolu s turistickým oddílem na základě
vypracovaného Projektu Městského turistického okruhu intenzivně zabývat jeho
zkrášlením. Rádi bychom oslovili občany, spolky a firmy našeho města, aby se
zapojili z vlastní vůle, formou finančního daru, na vybudování Z V O N I Č K Y
na Poutní hoře. Realizací této akce s přímou účastí bychom uctili místo, kde stával
Poutní kostel, který tvořil spolu s Křížovou cestou dominantu našeho okolí.
Číslo účtu: 155 949 106/0300 variabilní symbol: 33192321
(je důležité uvést)
V každém čísle Zpravodaje budete informováni o aktuálním finančním
stavu.

Správní turisté
Správní turisté ctí zásadu: „Co si do lesa
přinesu, to si z lesa taky odnesu“. Hlavně mladá generace by si měla uvědomit, že pokud
z batůžku vytáhnou svačinku a pitíčko, tak
by si taky měli svačinový ubrousek a pet láhev do batůžku zase dát a odnést tam, kam
patří. V lese bychom se měli snažit udržovat
pořádek.

Víťova lavička
„Víťova lavička“ - věnují občané Ing. Vítězslavu
Závodnému za nesmírnou
angažovanost při realizaci
celého Městského turistického okruhu.

Dvoustranu připravili
Martin Špalek
a Ing. Karel Handlíř
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Okénko do městské kroniky
V roce 1741 zemřel poslední mužský potomek habsburského
rodu, císař Karel VI. Na trůn nastoupila jeho dcera Marie Terezie.
Tu, jako císařovnu habsb. říše, neuznali někteří evropští panovníci. Pruský král Friedrich II. vpadl v roce 1740 do země a po bitvách
u Břehu a Chotusic byl uzavřen mír ve Vratislavi a Prusko získalo
skoro celé Slezsko. Rakousku zůstalo jen Krnovsko, Opavsko a Těšínsko. Tyto územní zisky si Friedrich pojistil po dalších vyhraných
bitvách mírem drážďanským a mírovou smlouvou roku 1763 po válce sedmileté. Katastrem Albrechtic vedla tedy nová hranice mezi
Rakouskem a Pruskem. V Albrechticích byl brzy potom zřízen pohraniční celní úřad.
Rozdělením Slezska došlo i ke změně vrchnosti. Ústředí jezuitů
zůstalo v Prusku a v roce 1743 došlo k výměně panství Albrechtice
za panství Šilerovice, které získali Prusové. Také ve správě církevní
došlo ke změně. Albrechtice byly vyňaty ze správy děkanství v Hlucholazích a zařazeny k děkanství v Cukmantlu.
Zbylá část Slezska byla rozdělena na Těšínský a Krnovský kraj.
Roku 1793 bylo sídlo krajského úřadu v Krnově přeneseno do Opavy.
Každé panství muselo zřídit pro své obce vrchnostenský úřad. Pro
záležitosti šlechty a duchovenstva byl zřízen zemský soud v Opavě.
Po nástupu Josefa II. na trůn svitla poddaným naděje na lepší život. Zejména se těšili sedláci. V Albrechticích jich bylo 25, kteří byli
povinni robotou a koňskými potahy. Robotní povinnosti obnášely
7 dní práce s potahem při podzimním setí, 6 dní práce s potahem
před jarní setbou a 2 pracovní dny při svážení obilí. Pro albrechtický
pivovar dováželi obilí a dřevo na stavby a otop.
Kromě těchto bylo v obci ještě 12 svobodných sedláků. Tři z nich
vozili násady ryb a odváželi vylovené ryby. Dědičný fojt dovážel na zámek víno. Všichni sedláci dodávali na zámek o Vánocích
po dvou kuřatech a na Velikonoce platili vrchnosti 6 tolarů. Před
posvícením museli dodat 124 kuřat, za něž dostali jednoho kapra.
Domkáři byli povinni pěší robotou. Žali obilí, vázali je do snopů
a ukládali ve stodole. Kosili trávu, sklízeli seno a dvakrát ročně stříhali ovce. Káceli dřevo pro stavby i otop, hradili rybníky a o honech
nosili malé i velké sítě a ulovenou zvěř. Jednou v roce hlídali na zámku. Obchodníci a řemeslníci platili různé desátky, dědické a soudní
poplatky a mýtné.
Závislost poddaných na vrchnosti byla velká. Vrchnost udělovala
povolení k sňatku, k odchodu do učení řemeslu, ke studiu i vystěhování. Poslušnosti poddaných bylo dosahováno tělesnými tresty,
výslechy na mučidlech, prací dětí, starých i nemocných.
Sympatie poddaných patřily Josefu II., zejména když roku 1781
zrušil nevolnictví a tolerančním patentem povolil náboženství luterské a helvétské. V Albrechticích se k luteránům nepřihlásil nikdo,
ale zejména v Holčovicích, Nové Vsi a Spáleném bylo evangelíků
dost. V roce 1782 byl v Holčovicích postaven velký evangelický kostel a k této farnosti patřili evangelíci celého Opavska mimo okres
Bílovec.
V roce 1789 došlo v obci k prvnímu sčítání obyvatel. Bylo napočteno 238 domů a 1503 obyvatelé. Bohatí albrechtičtí obchodníci
a řemeslníci usilovali o rozdělení obce na část městskou a vesnickou.
Představený obce Josef Merfort se vypravil do Brna, kde právě dlel
Josef II., s žádostí o rozdělení obce. Císař však mezitím odcestoval
do Frankfurtu, proto se Merfort vypravil za ním. Císař slíbil kladné
vyřízení žádosti, zemřel však dříve, než mohl slib splnit. Stalo se tak
v roce 1792, kdy byla obec rozdělena na Albrechtice Město a Albrechtice Ves. Město tvořilo náměstí a přilehlé ulice, Ves byla rozdělena
na část horní – od Hynčic kolem řeky po státní silnici na Krnov, část
dolní pak od lávky u hasičské zbrojnice po obec Opavici a po státní
hranici na konci dnešní Celní ulice. Při sčítání lidu v roce 1802 mělo
Město 92 domy a 710 obyvatel, Ves pak 150 domů a 941 obyvatel.
Z a k l e t á z hradu Lugswalde
( Das verwurschene Fräulein aus Schloss Lugswalde)
Z vrcholu hory, která odděluje Vraclávek od Burkvízu, bylo ještě před několika desítkami let vidět staré zdivo, které obklopovalo
zpola zasypaný hradní příkop. Jsou to jediné ubohé zbytky velkého
a nádherného hradu, který tu před staletími stál. Stavitelé vybrali

pro hrad velmi dobré místo. V oněch nejistých dobách, kdy platilo
pouze právo silnějšího, poskytoval hrad, obklopený hlubokým vodním příkopem a vysokým náspem s hradbami a cimbuřím, bezpečný pobyt. Proto býval hrad často jediným útočištěm pro obyvatele
okolní krajiny, kteří bývali často vystaveni divokým nájezdům z nedalekého Polska.
V oněch nešťastných dobách, kdy hordy Mongolů krutě ovládly
téměř celé Slezsko, se přihodilo, že jeden z početných kouzelníků
mongolské panské družiny zabloudil v naší krajině a bůhví z jaké
příčiny mocným kouzlem zaklel tento hrad i s jeho krásnou mladou
obyvatelkou. Cimbuří a hradby se zřítily, obytné budovy se propadly
se všemi poklady a nádherou a tam, kde stával mocný hrad, zůstala
jen hromada sutin. Od té doby se lidé těmto místům vyhýbali, a jestliže se stalo, že v tato místa zabloudil někdo při sběru jahod nebo
malin, rychle prchal pryč, protože se tu děly záhadné věci.
Jednoho dne se dostal do těchto míst mladý mlynář z Holčovic,
který měl jednání v panské kanceláři v Hošťálkovech. Bylo to v době
žní, a proto spěchal domů, kde bylo potřeba každé ruky. Šel starou
pěšinou, která vedla v těsné blízkosti bývalého hradu. Nebál se, protože nic nedal na pověsti, které o hradu kolovaly. Slunce pražilo,
blížilo se poledne. Mlynáře trápila velká žízeň. Tu si vzpomněl, že
slýchával, jaká znamenitá voda je v hluboké hradní studni. Rozhrnul husté křoví a vkročil na hradní dvůr zarostlý křovím a trávou.
Studnu nenašel, rozhodl se tedy, že si v chládku chvíli odpočine.
Z nedaleké Opavice sem doléhal hlas poledního zvonu. Náhle užasl.
Na trávníku za křovím viděl zářivě bílé prádlo. Na dlouhých bidlech
visela nádherná roucha se zlatým a stříbrným krumplováním. Potom ho napadlo, že si snad loupežníci ukryli vzácný lup v tato místa, protože je zde v naprostém bezpečí. Nejvyšší čas, abych se odtud
hnul, řekl si mlynář, když tu se za ním ozval sladký hlas: Neboj se
a zůstaň. Ohromen obrátil se mlynář po hlase. Před ním stála mladá panna nesmírné krásy. V andělsky čisté tváři se jí zračil těžký
smutek. Dlouhé zlaté prameny vlasů splývaly jí po šíji na sněhobílý,
stříbrem vyšívaný šat. V jedné ruce držela stříbrnou kropicí konev
a v druhé krásný pohár. Do něho nalila vody a podala užaslému mlynáři. Máš jistě žízeň, napij se. Pak pokračovala: Ach, vyslyš mě! Ty jsi
ten, který má moc mě vysvobodit a zlomit zlé kouzlo, které mě a můj
hrad uvrhlo do zkázy. Chceš-li mi pomoci, přijď o půlnoci ze soboty na neděli na toto místo. Já se ti zjevím jako příšerný had, z jehož
tlamy bude šlehat plamen. V plameni uvidíš svazek zlatých klíčů. Ty
musíš vzít. Nic se neboj, nebude ti zkřiven ani vlas. Odvahou a statečností vysvobodíš nešťastnou a sám získáš všechny poklady, které
jsou ukryty v podzemí hradu. Jestliže mi nepomůžeš, musím dalších
sto let čekat na svého vysvoboditele. Abys uvěřil, že to všechno není
jenom sen, dávám ti tuto kytici, kterou musíš v určenou dobu přinést. Po těchto slovech předala mlynáři kytici a zmizela. Mlynář byl
jako omámen, klesl na trávník a protíral si oči. Když se vzpamatoval,
neviděl ani bělostné prádlo ani vzácná roucha. Byl tu zcela sám, ptáci
vesele zpívali a les tiše šuměl. V ruce však držel věneček krásných
neznámých květů. Tak je to přece pravda, řekl si a pomalu se vydal
na cestu k domovu.
Doma vyprávěl otci, co se mu přihodilo. Otec, moudrý a rozvážný muž, mu poradil, aby zašel na radu k panu faráři. Milý synu, řekl
kněz, nenech se zatáhnout do tak pošetilého případu. Náboženství
ani rozum nevědí nic o zakletých lidech a taková domněnka je velmi
pošetilá. Byl to jen sen, určitě se ti to jen zdálo. A ten věneček? Zatím
co jsi spal, navštívili tato místa lidé se zájmem o zříceniny a vložili
ti do ruky tuto kytku z žertu. Poslechni mé rady a zanech myšlenky
na vysvobození té panny.
Mlynář se vrátil domů a rozhodl se, že k hradu půjde. V sobotu
osedlal koně, vzal kytičku, jejíž květy byly stále podivuhodně čerstvé, a chystal se odejít. Otec ho znovu úpěnlivě prosil, aby upustil
od hříšného záměru, k otci se přidala i matka a jejímu žalostnému
pláči a zapřísahání syn neodolal. Odvedl koně do stáje, svlékl se
a s tíživými pocity a výčitkami ulehl.
V noci se strhla strašná bouře. Vichřice lámala silné stromy
a z černých mraků se valila úplná záplava. Mlynář spal a neslyšel
běsnění rozpoutaných živlů. O půlnoci ho však vyděsil živý sen. Za-
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Okénko do městské kroniky
kletá panna přistoupila k jeho lůžku, pohrozila mu a hněvivě pravila: Protože jsi nesplnil svůj slib, musím dalších sto let trpět. Ty sám
také nebudeš šťasten a do roka zemřeš. Dořekla a v tu chvíli strašný
úder hromu otřásl mlýnem až do základů. Mlynář se probudil zalit
potem. Rozžal svíci a první, co spatřil, byl věneček, jehož květy zcela
zvadly.
Mladý mlynář se změnil k nepoznání. Byl vážný, smutný a k podzimu začal postonávat. Otec k němu zval kdejakého lékaře, ale nic
nepomáhalo. Také kněz přišel s duchovní útěchou a modlitbami, ale
všechno marné. Do roka, jak panna předpověděla, odnášeli mladého
mlynáře na hřbitov. Bílá družička nesla povadlý věneček, na který se
mlynář do posledních chvil před smrtí blaženě usmíval. Podle přání mrtvého dali věneček na boční oltář holčovického kostelíka, kde
ležel dlouhá léta, než byl dřevěný kostel zbořen. Potom beze stopy
zmizel. S mladým mlynářem vymřel po meči jeho rod a dnes si již
nikdo nepamatuje, kde stával starý holčovický mlýn.
K tomuto vyprávění musím přidat pár vlastních slov: Tuto pověst
uveřejnil v polovině padesátých let předminulého století holčovický obchodník Theodor Prosche v Opavských novinách (Troppauer
Zeitung). Jde o pověst starší než minule zmíněná „Loupeživý rytíř

z Lugslandu“. Spadá do období, kdy Slezskem táhly tlupy Mongolů,
kteří v roce 1241 zničili i Albrechtice. Při porovnání časových souvislostí a místa, ke kterému se pověsti vztahují, napadají čtenáře určité otázky. Jisté je to, že pověsti líčí události stejného místa – hradu
Lugslandu. Není známo, byl-li hrad Lugsland Mongoly také zničen,
a také není pramenů, které by vysvětlovaly odlišné názvy hradu:
Lugswalde a Lugsland. Jisté ale je, že obě pověsti se týkají stejného
hradu.
Pověst „Zakletá z hradu Lugswalde“ je staršího data a je spojena s vpádem Mongolů, čili jde zhruba o polovinu 13. století, kdežto
u pověsti „Loupeživý rytíř z Lugslandu“ časový údaj chybí. Víme,
že jmenovaný hrad dobyl a zničil uherský král Matyáš Korvín roku
1474. Jsou-li tedy uvedená data historicky správná, nevíme nic
o době, ve které měli poddaní hrad Lugsland zapálit a zničit, jak čteme v první uvedené pověsti. Jak to bylo ve skutečnosti se už nedovíme.
Z německé knihy (psané ještě švabachem) Der Jägerndorfer
Schulbezirk přeložil a poněkud zkrátil
Josef Vyhlídal

Co dělají zahrádkáři
Navzdory překážkám, které nám staví do cesty počasí, se zahrádkářská sezona rozbíhá. Kromě toho jsme v březnu uspořádali výstavu rukodělných prací, kterou navštívilo asi 150 dospělých
a kolem tří set dětských zájemců. Všichni se pochvalně vyjadřovali
o vystavených exponátech a obdivovali dovednost jejich tvůrců.
Dubnovou členskou schůzi jsme spojili s taneční zábavou. Připravili jsme z vlastních zdrojů bufet a tombolu, upravili a vyzdobili
jsme tělocvičnu zvláštní školy a všichni, kdo se zúčastnili, se také
výtečně pobavili. 3. května se konal zájezd – navštívili jsme arcibiskupský zámek a výstavu Floria v Kroměříži. I tato akce byla zdařilá.

Připomínáme občanům, že bude v červnu vyhlášena soutěž
Rozkvetlé město. Očekáváme, že ti, kdo mají své zahrádky skryty
za živými i neživými ploty a chtějí se soutěže zúčastnit, nás budou
kontaktovat na telefonních číslech, která byla uvedena ve Zpravodaji 1/16.
Zahrádkáři zakládají své webové stránky, v jejichž úvodu by
měl být přehled o vývoji zahrádkářského hnutí v M. Albrechticích. Předkládáme občanům navrhovaný text a potěší nás, když
se ozvou pamětníci, aby informace opravili nebo doplnili a upřesnili.

O naší organizaci – občanském sdružení – spolku
Organizace Českého zahrádkářského svazu v Městě Albrechticích měla v 70. letech 20. století více než 100 členů, z nichž většinu tvořili majitelé zahrad u rodinných domů a jen menší část
vlastníci zahrádek v zahrádkářské kolonii, která se nacházela nedaleko parku v místech, kde je dnes zástavba rodinných domů.
Dlouholetým předsedou byl pan J. Zumer a ve výboru pracovali pan J. Král, pan A. Zlámal, paní A. Jarošová a paní A. Masopustová. Zahrádkáři se podíleli velmi aktivně na životě obce
například tím, že ošetřovali stromy na náměstí, každoročně pořádali ples a vybudovali také moštárnu.
Protože pozemek zahrádkářské osady v intravilánu obce byl
určen pro výstavbu rodinných domů, byly majitelům tamějších
zahrádek nabídnuty pozemky jednak vedle zemědělského učiliště, kde se dodnes nachází „ malá osada“, jednak za silem mezi
železniční tratí a silnicí směrem do Třemešné. Pozemek byl zorán hlubokou orbou a místní pamětníci a znalci varovali zájemce
o parcely tvrzením, že je tam podmáčená půda, že tam bylo kdysi
škvárové fotbalové hřiště, že je to mrazová kotlina a že je velmi
riskantní začínat tam se zahrádkařením.
Byli jsme však mladí a měli jsme elán, a tak jsme se dali do práce. Páníkovi, Jarošovi, Sedlářovi, Zlámalovi, Zumerovi , Salichovi, Měrkovi, Neuwirthovi, Šlagorovi a postupně i další. Seznam
z roku 1981 vykazuje 149 členů, což svědčí o rozmachu zahrádkářského hnutí, a to právě díky vzniku „velké osady“. Mnohá varování, jichž se nám na začátku dostalo, se ukázala jako pravdivá
a opodstatněná. Jarní mrazíky a letní záplavy nás postihly až příliš často, ale půdu jsme postupně zkultivovali a přes všechny překážky jsme se dopracovali i k pěkným sklizním. Dodnes je však
zřejmé, že vegetace na zahradách ve městě se vyvíjí rychleji – vše
dříve kvete i uzrává než tam u nás.

Ke cti tehdejším představitelům obce slouží, že si uvědomili,
do jak svízelné situace zahrádkáře dostali, takže se jim snažili
pomáhat. V krátké době byl pozemek oplocen, byla vyhloubena studna, pořízena nádrž s čerpadlem a posléze i rozvod vody.
Dlužno podotknout, že velkou část prací provedli zahrádkáři
sami a přispívali finančně i na materiál.
Povodeň v roce 1997 zasáhla zahrady a zahrádky, ale také
moštárnu. Byla zatopena, část zařízení byla zničena a moštárna přestala fungovat. Objevily se neshody ve vedení organizace,
což vedlo k jejímu postupnému rozpadu. Výroční schůze 18. 3.
2011 se zúčastnilo 12 členů, ostatní své členství postupně zrušili.
Na této schůzi však byl zvolen nový výbor, do jehož čela se postavila paní V. Zahradníková a jehož členy byli J. Král, Z. Hlaváček,
H. Tomíčková a Z. Šlagorová. Byl vypracován plán práce a hlavním cílem se stalo oživení činnosti a rozšíření členské základny.
Jedním z důležitých kroků bylo v roce 2012 odtržení od Českého
zahrádkářského svazu a vytvoření občanského sdružení. Stali
jsme se nezávislými organizačně, ale hlavně ekonomicky. V současné době jsme spolkem a máme 60 členů.
Snažíme se připravovat zajímavé akce, abychom získali další
členy. Chceme, aby se tradicí stala každoročně vyhlašovaná soutěž Rozkvetlé město, jarní výstava rukodělných prací, zářijová výstava ovoce, zeleniny a květin, ale také aspoň dvě členské schůze
v roce spojené s taneční zábavou, jakož i zájezdy na zahrádkářské
výstavy do Kroměříže. Spolupracujeme s místními školami, abychom probudili zájem dětí o naši práci.
Do jaké míry jsme ve svém počínání úspěšní, to musí posoudit
naši spoluobčané.
Z. Šlagorová,
za výbor spolku Zahrádkáři Město Albrechtice
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
HC Red´s Město Albrechtice
Vážení hokejoví příznivci a fanoušci hokejového týmu HC Red´s Město Albrechtice,
dne 11. 2. 2016 skončila základní část osmého ročníku hokejové amatérské soutěže HLAMK, v níž jsme splnili náš první cíl,
postoupit do play-off. Po velmi vyrovnané tříkolové bitvě obsadil
tým HC Red´s, stejně jako v loňském roce, čtvrtou příčku a v semifinálových bojích se utkal o postup do finále s několikanásobným vítězem HLAMK, týmem KMK Motorkářů.
Ani v letošním roce se nám nepodařilo najít recept na vítězství
s mistrem celé soutěže a v semifinále jsme mu dvakrát podlehli.
V bojích o konečné třetí místo jsme však po bezchybném a soustředěném výkonu dvakrát porazili hokejově vyzrálý tým IceDogs.
Konečné pořadí soutěže HLAMK 2015/2016
1. KMK Motorkáři
2. Reserve Team
3. HC Red´s
4. IceDogs
5. KSBK Chasníci
6. HC Zátor
7. Mamuti Den Braven

Za výborným umístěnímstojí nejen kvalitní výkon brankáře, zodpovědná hra obránců, šikovnost útočníků, ale také týmová pohoda. Průběžně nejlepším střelcem týmu a sedmým
střelcem celé soutěže je Tomáš Blažek s 13 vstřelenými góly.
Dalšími góly přispěli Petr Dvořák (9), Petr Marek (9), Marek
Haleňák (9), Zdeněk Janko (8).
V sobotu 19. 3. 2016 se uskutečnil třetí ročník Memoriálu
Petra Pakosty.Také v tomto celodenním doplňkovém turnaji
obsadil tým HC Red´s v závěrečném hodnocení třetí příčku.
Sezóna 2015/2016 byla z pohledu našeho týmu velice úspěšná. Nezbývá, než poblahopřát všem zúčastněným hráčům
týmu, poděkovat partnerům soutěže a fanouškům za podporu.
Kompletní dění s výsledky celé soutěže HLAMK a turnaje PP můžete sledovat již několik sezón na webuwww.hlamk.
wz.cz, informace o týmu HC Red´s Město Albrechtice na webuwww.hcreds.wz.cz.
Libor Švec

Cvičení rodičů s dětmi - Hopsalín přiletěl na koštěti

Poslední dubnové cvičení si užili nejmladší cvičenci se svými rodiči a čaroděj Hopsalín. Přivezl s sebou pořad plný písniček, tanečků a netradičních soutěží. Na parketu tancovali a zpívali malí i velcí čarodějové a čarodějnice. Tanečníci získávali za splněné úkoly
kouzelné žetonky, za které si mohli v čarodějnickém obchodě nakoupit různé sladkosti. Za odvahu a šikovnost vyrobil Hopsalín pro
každého zvířátko z balónku.
Oddíl je dotován z grantu Města Albrechtic.
Regína Hajná

— 22 —

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
Akademie tradičního karate

V říjnu roku 2015 byla v Městě Albrechticích zahájena výuka
tradičního karate pro děti, která probíhá dvakrát týdně v malé
tělocvičně ZŠ Město Albrechtice. V březnu roku 2016 byl albrechtický klub karate přijat mezi ostatní oddíly TJ Město Albrechtice, a to s přihlédnutím ke kvalitě výuky a také skutečnosti, že již
několik let nebyl výcvik bojových umění v Městě Albrechticích
žádným způsobem zastoupen.
V této době navštěvuje výuku oddílu karate pravidelně zhruba 20 dětí ve věku od 5 do 10 let, které nadchly hodiny polského
trenéra ing. Janusze Lydky. Ten vede výuku zajímavým a podnětným způsobem, hodiny jsou pestré, tréning je vedený hravou
formou, zároveň je však v dětech s klidem budováno soustředění
na výuku a také úcta k tradicím karate, vyučujícímu i ostatním
dětem a celková fyzická příprava má rovněž skvělou úroveň. Žádné z dětí nemá problém s tím, že trenér na žáky během výuky

hovoří více polsky než česky, pokud děti něčemu nerozumí, obratem s trenérem spolupracují a snaží se najít český ekvivalent k danému polskému slovu, což je rovněž zdrojem zábavy.
Během měsíce června roku 2016 čeká mladé karatisty zdolání
prvního pomyslného stupínku, protože budou mít možnost složit zkoušku na žlutý pásek. Také začínají sbírat první zkušenosti
na závodech a soustředěních jak v Polsku, tak v ČR. To vše pod
záštitou České asociace tradičního karate působící pod WTKF
(World Traditional Karate Federation).
Jsme rádi, že v Městě Albrechticích byla nabídnuta výše uvedeným způsobem další možnost sportovního vyžití i pro děti, které se
zatím v žádném jiném sportu nenašly. Přejeme jim mnoho skvělých
zážitků a také úspěchů a novému oddílu spoustu dalších zájemců.
Libor Švec,
předseda TJ Město Albrechtice z.s.

Turistický oddíl TJ – „Albrechtický puchýř“ – informuje
Měsíc květen je typický pro plný rozvoj turistických akcí. Vedle mimořádně úspěšného otevření „Krtečkovy stezky“, proběhla
další – 14.5.2016 „Setkání pod Poutní Horou u kapličky“ a závěr
měsíce 28.5.2016 nabídl již druhý ročník „Albrechtické - 25 a pohodové -13- a -7-. Nejnáročnější pětadvacítka zahrnuje téměř
celý okruh, třináctka zavedla účastníky ke „Třem borovičkám“
a na zříceniny Lugslandu a nejkratší sedmička byla určena pro turisty začátečníky a rodiče s dětmi a provedla účastníky po naučné
stezce „Dubí vrch“.

Vedení turistického oddílu „Albrechtický puchýř“ připravuje:
11. 6. 2016 výšlap na Lysou horu
25. 6. 2016 tradiční „Pochod Petra Šolce“
16. 7. 2016 výšlap do okolí Štramberka a Kopřivnice
Bližší informace o akcích získáte na webových stránkách „Albrechtického puchýře“ a na plakátech.
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„Těšíme se na hojnou účast“.
Ing. J. Jiřík

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE z.s.
Šachový večírek se vydařil
V pátek 29. dubna se uskutečnila na ZŠ Hašlerova ul. slavnostní výroční schůze šachového oddílu. Byly zhodnoceny výsledky roku 2015 a naznačeno, co nás čeká v nastávající sezoně
2016/17. Cíle nejsou v žádném případě malé. V Krajském tréninkovém centru postupně dozrává silná generace starších žáků,
takže v následující sezoně se pokusíme vybojovat účast v 1. lize
mladšího dorostu Moravy. Po schůzi jsme oslavili úspěšnou šachovou sezonu tanečním večírkem při živé hudbě v tělocvičně

této školy. Všem sponzorům děkujeme za dary do bohaté tomboly.
O významu, kterému se těší naše KTCM, svědčí i přítomnost
významných hostů: zástupce výkonného výboru Šachového svazu v Praze a celorepublikového koordinátora Šachy do škol pana
M. Hurty, předsedy Krajského šachového svazu pana J. Nováka,
vedoucího okresního managera České unie sportu pana J. Urbana a předsedy ŠO Zarzewie Prudnik pana J. Siekonce.

Mistrovství republiky v šachu
kategorie do 8 let
Ve dnech 7. - 8. května proběhlo v severočeském Mostě Mistrovství České republiky
benjamínků do 8 let, do kterého se kvalifikovali i 3 členové našeho Krajského tréninkového centra mládeže v šachu. 96 chlapců a 32
dívek z celé republiky, to byla nesmírně silná
konkurence. Našeho Františka Veselého provázela smůla - dvě zbytečné prohry ve vyhraném postavení ho zařadily až na 78. místo
ze ziskem 3 bodů. Damián Ziakas se 4 body
obsadil 55. místo a určitě ho zbytečná ztráta
u některých partii mrzí. Předškolák Matěj
Jaššo (ročník 2009 ) si během celého turnaje
zachoval pevné nervy a svými 6 body obsadil
vynikající 17. místo! Díky svému věku může
startovat i na příštím MČR. Všem hráčům
děkujeme za dobrou reprezentaci našeho
KTCM.

Šachová simultánka
V posledním dni letošního školního roku se uskuteční na náměstí ČSA šachová simultánka. Nejlepší albrechtický šachista pan
Miroslav Hrbáček (Elo 1971) si změří síly s 10-ti nejlepšími mladými šachisty našeho oddílu.
Náš tip - 10 : 0. Přijďte se podívat a povzbudit nás!!!

Šachy pod
širým nebem
Albrechtický šachový bard
Radek Václavík spolu s Františkem Veselým, účastníkem letošního Mistrovství ČR do 8 let
v šachu, pokřtili šachový stolek
na náměstí v Městě Albrechticích hrou pod širým nebem.
Naše město se tak zařadilo k více
jak 50 městům ČR, kde projekt
Šachy na ulici již funguje. Krajské tréninkové centrum mládeže
v šachu v Městě Albrechticích
děkuje MěÚ za finanční podporu.

Šachové prázdniny
V posledních letech jsme si zvykli, že se mladí šachisté přes
prázdniny scházeli v hospůdce U rybníčka. I letos tuto tradici chceme dodržet a budeme se scházet každý pátek od 9.30

do 11.30. Poslední týden prázdnin jako obvykle proběhne šachový den, kde vrcholem bude utkání o šachový dort mezi starými a mladými šachisty.
Za TJ Tatran Lukáš Anton a Ing. Karel Handlíř
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci květnu 2016
Roman Jurčík, Božena Šobrová, Dana Lovasová, Marie Janková, Anna Mrkvová, Vlasta Pennová, Jolana Jantošová, Josef Zikl,
Jaroslav Ohnoutek, Zdeňka Ševčíková, Růžena Fuksová, Růžena
Drahokoupilová, Jana Schreierová, Jaroslav Hlaváček, Renata
Hladká, Anna Jarošová, Lubomír Varecha, Anna Mičíková, Ludmila Hazuchová, Jaroslava Košinárová, Emilie Soušková, Anastasie Karchová, Rudolf Lysoněk, Jiřina Pavlová, Milan Kopečný,
Karla Fišárková, Jaroslav Ulma, Drahomíra Lánszká, Květoslava
Vondráková, Kiriakos Vasiliadis, Ing. Igor Kozelek, Rajmund
Weingart, Radomíra Strickerová, Roman Šprinz, Eliška Baránková, Irena Křehlíková, Zdeněk Břicháček, Terezia Kajnarová
Jubilantům v měsíci červnu 2016
Ing. Jaromír Kukelka, Jana Kadlecová, Anna Brdová, Sokra-

tis Vasiliadis, Olga Michnová, Dagmar Zoubková, Naděžda Kublová, Věra Hudová, Miluška Balnarová, Tomáš Kubík, Anna
Šimíková, Alžběta Štefková, Zdeněk Zlámalík, Dana Schwarzová, Oldřich Pustka, Štěpánka Nováková, Miroslav Ondrusz,
Petr Novák, Marie Michálková, Věra Blažková, Miroslav Kyška,
Petr Schreier, Zdeněk Moronga, Karel Blažek, Anna Hrbáčková,
Marie Vitásková (Hynčice), Marie Vitásková (ul. Úzká), Alena
Nováková, Zdeněk Kondas, Karel Směja, Marie Špačková, Pavla Morongová, Helena Fialová, Ing. Yvetta Čtvrtníčková, Eliška
Hlaváčková, Matěj Hlaváček, Vanda Jandorová, Ing. Jan Koždoň, Rudolf Brada, Anna Andersová, Marie Zumerová, Helga
Gojná, Bohuslava Bezděková, Ivana Kobyláková, Mgr. Anna
Bradová, Mgr. Karel Knapp, Helena Svobodová, Marie Holubová, Zdenka Bradová, Josef Dunča, Petr Odstrčil, Marcela Buksová

Noví občánci

V sobotu 21. května 2016 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích vítání občánků, na které byly pozvány
tyto narozené děti:
Jonáš Juráň
Nela Včelná

Ema Stýskalová
Vít Paulis

Eliška Kotásková
Klaudie Ratiborská

Anežka Bohačíková
Sofia Meliosová

Kristýna Pitáková
Filip Dlouhý

SDĚLENÍ
Omlouváme se občanům za nepříjemnosti spojené se svozem komunálních odpadů. Bez vědomí města byly změněny od 1.4.2016
termíny svozů. Svozy budou prováděny cca od 5:00 hodin ráno.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2016
- KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V MĚSÍCI
ÚTERÝ
- Hašlerova, Odboje, P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní, Opavická, Nemocniční, Jiráskova, Míru,
nám. ČSA, Úzká, Vodní, Slezská, Krnovská, Osvobození
STŘEDA - Biskupice, Piskořov, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Linhartovy, Opavice
ČTVRTEK - Hynčice, V Sadě, Dlouhá Voda, Valštejn, L. Janáčka, Nerudova, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrou, U Koupaliště, Nerudova
PÁTEK
- K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S.Tůmy, B. Smetany, Polní, Krátká a všechny nádoby o objemu 1 100 l
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PLASTY - pytle od občanů
- PONDĚLÍ (od 5:00 hodin)
20. června 2016
18. července 2016
29. srpna 2016
26. září 2016
24. října 2016
21. listopadu 2016
19. prosince 2016

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. Andrea Polišenská, 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 neděle od 7:00 do 14:00
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
Romana Juráňová, 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

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

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

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
Telefon 554 637 360, starosta 777 781 191, místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00

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

LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá
8.00 – 12.30

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 13.00 – 17.00
Sobota
8.00 – 10.00
Telefon 554 653 065
Česká spořitelna
Pondělí
8.30 – 12.30
Úterý
8.30 – 12.30
Středa
8.30 – 12.30
Čtvrtek
8.30 – 12.30
Pátek
8.30 – 12.30
Telefon 956 762 460

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

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

Infocentrum
nám. ČSA 22, tel.: 721 155 129

13.30 – 17.00

Po - Pá
So
Ne

13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 16.00

8.30 – 12.00 13.00 – 16.30
8.30 – 11.00
9.00 – 12.00 (1.6. – 30.9.)

Koupaliště
Provozní doba:

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

9.00 – 19.00

Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112

Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Út
8.00 – 12.00 tel. 554 690 518

12.30 – 15.00

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)

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle 8.00 – 12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111 (nemocnice Krnov)

Interní ambulance
St
8.00 – 11.30

13.00 – 16.30

Placená reklama

PODNIKATELÉ VŠECH OBORŮ

PŮJČTE SI!

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

Volejte – pište!

733 589 519
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Placená reklama

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637, e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz

Hledáme dobrovolného člena redakční rady Zpravodaje Města Albrechtic.
Kontakt: místostarosta@mesto-albrechtice.cz, tel. 777 781 901.
Uzávěrka příštího čísla 15. 7. 2016.
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