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Vážení spoluobčané,
ve svém úvodním slově se chci na prahu jara věnovat mezilidským vztahům. Chci Vás přivést k zamyšlení nad krátkostí
a pomíjivostí našeho bytí na tomto světě. Čas nám vyměřený je
velmi krátký. Proto Vás chci nabádat k citlivému vnímání svého
okolí. Mám za to, že jsme se v tom každodenním shonu přestali
radovat z obyčejných věcí. Stali jsme se náročnými k sobě i okolí. Nemáme čas na sebe, rodinné příslušníky, přátele. Naše mládež neumí komunikovat bez mobilů, tabletů, prostřednictvím
různých aplikací. Kde zůstalo přátelství, láska, porozumění?
S příchodem jara máme vhodnou příležitost začít a trochu se
zamyslet. Na náš organismus budou působit tolik potřebné sluneční paprsky a příroda nám ukáže všechny své krásy. Mé krátké zamyšlení směřuje k tomu, abychom si vážili každé krásné
a neobvyklé chvíle, kterou prožijeme. Buďme k sobě přívětiví,

poctiví a přátelští. Myslím, že pak budeme připraveni si vzájemně pomáhat a ctít práci druhého.
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Dovolte mi, abych zde naposledy poděkoval mému kamarádovi a spolupracovníkovi, Ing. Dušanu Vopelkovi za jeho
práci a kamarádství. Dušane, budeš nám všem chybět, bude
nám chybět tvůj vtip a humor, kterým jsi nás denně zahrnoval. Je škoda, že jsi nás opustil tak brzy, náhle a bez rozloučení. Byl to zřejmě tvůj osud.
Za sebe a všechny pracovníky našeho úřadu chci vyjádřit
upřímnou soustrast pozůstalým.
Luděk Volek,
starosta města

Slavnostní otevření záchranného výjezdového střediska

V úterý 15. března 2016 proběhlo slavnostní otevření
Integrovaného výjezdového střediska SDH Město Albrechtice a Zdravotní záchranné služby MSK, které se
nachází na ulici Opavická v Městě Albrechticích. Se
svými krátkými projevy vystoupili: první náměstek
hejtmana Josef Babka, statutární zástupce krajského
ředitele Hasičského záchranného sboru plk. Vladimír
Vlček, ředitel Zdravotní záchranné služby MSK Roman Gřegoř, náměstek starosty Krajského sdružení hasičů Jan Dumbrovský, starosta Města Albrechtic pan Luděk Volek, ředitelka Úřadu regionální rady MSK Kateřina Dostálová a zhotovitel
výjezdového centra pan Aleš Fousek. Slavnosti
se měli účastnit i hejtman MSK Miroslav Novák
a policejní prezident Tomáš Tuhý, kteří na akci
vyslali své zástupce, aby také přednesli slavnostní projevy. Při této významné příležitosti předal
pan Jaroslav Hrubý hasičům keramickou sošku
patrona hasičů sv. Floriana. Slavnosti se zúčastnili také hosté z partnerské polské Gminy Komprachtice, kteří přivezli pro tuto příležitost dar.
Dobrovolní hasiči a záchranáři měli v Městě
Albrechticích prostory, které byly zastaralé a kapacitně nevyhovující. Zde se podařilo spojení dvou složek integrovaného záchranného
systému pod jednou střechou, což je unikátní
v celé České republice. Vybudování střediska
si vyžádalo částku 28 milionů Kč. 24 milionů
se podařilo získat z fondů Evropské unie, zbytek

peněz doplatil Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.
Město do tohoto společného projektu vložilo pozemek
a 2/3 ceny projektové dokumentace.
V 11:30 hodin za houkání sanitek a hasičských vozidel došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky a tímto
bylo výjezdové středisko slavnostně otevřeno. Přestřižení pásky provedli vedle výše zmíněných řečníků také náměstci hejtmana Ivan Strachoň a Jiří
Martínek. Poté si hosté prohlédli prostory hasičské
zbrojnice i stanoviště záchranářů včetně záchranářské techniky.
Při této neopakovatelné příležitosti uspořádali
hasiči v době od 14 do 17 hodin pro širokou veřejnost Den otevřených dveří v nové zbrojnici, kde si
návštěvníci prohlédli hasičskou techniku a prostory nové zbrojnice. Velký zájem návštěvníků předčil
očekávání hasičů. Zatímco se věnovali hasiči malým
i velkým návštěvníkům, byl ve 14:40 hodin vyhlášen
ten den již třetí poplach, kdy prvovýjezdové vozidlo
CAS 30 T815 vyjelo s pěti hasiči k požáru kamionu
v obci Vysoká. Ke zbylým dvěma událostem vyjížděli
hasiči ve 2:30 hodin k požáru nízké budovy do Karlova
a v 6:08 hodin zasahovala jednotka u dopravní nehody osobního vozu a linkového autobusu v obci
Janov. Tento slavnostní den zpestřený třemi
zásahy se hasičům určitě zapíše nesmazatelně
do paměti.
Bc. Vladislav Hlaváček
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Opětovné upozornění řidičům !!!
Jak si někteří řidiči všimli, došlo k úpravě
přednosti v jízdě křižovatky ulic Nemocniční a Opavické v Městě Albrechticích. I když
jsou řidiči na tuto změnu upozorněni velkou
tabulí a dopravními značkami, mnozí toto
značení nerespektují a jezdí pořád „po staru“. Neuvědomují si, že hlavní silnice je teď
ul. Opavická s Nemocniční a vedlejšími ulicemi je ulice Nemocniční k nemocnici a ulice Nemocniční směrem na náměstí ČSA.
Mnozí řidiči si dále vůbec neuvědomují, že
když ke křižovatce přijíždějí od náměstí,
musí navíc dávat přednost zprava tj. vozidlům přijíždějícím od nemocnice. Je prozatím štěstí, že na této křižovatce nedošlo
k žádné vážnější nehodě.
Proto znovu apeluji na všechny řidiče,
dejte si pozor na tuto křižovatku. O změně
v dopravním značení hovořte také se svými
známými, kamarády a sousedy.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Tříkrálová sbírka
V roce 2016 se v České republice konala již 16. Tříkrálová sbírka, která probíhala od 01.01.2016 do 14.01.2016.
V Městě Albrechticích tuto sbírku pořádala Charita Krnov
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Město Albrechtice.
19.01.2016 byly na Městském úřadě v Městě Albrechticích rozpečetěny sbírkové pokladničky a po sečtení všech 10 pokladniček
byl výtěžek z Tříkrálové sbírky v Městě Albrechticích 40 856,- Kč.

Každý z občanů, který do této sbírky přispěl, tak vyjádřil svou solidaritu a podporu lidem v obtížné sociální situaci. Jedná se zejména
o seniory, matky s dětmi v tísni, handicapované a nemocné osoby.
Poděkování patří také koledníkům, bez jejichž pomoci by sbírka nebyla úspěšná.
Bc. Jiří Boháček,
sociální odbor

Nízkoprahový klub pro děti a mládež na Albrechticku
Během prvního čtvrtletí roku 2016 se v našem klubu událo mnoho zajímavých činností.
Za zmínku stojí například týdenní program
v rámci jarních prázdnin. Pro děti a mladé lidi
byly připraveny soutěže, hry, rukodělné a rozvojové činnosti. Pekli jsme buchtu v mikrovlnné troubě, vyráběli ptačí budku, batikovali
trička. Pořádali jsme velkou týmovou soutěž.
Proběhl program na téma Sebepoznání a sebeprezentace. Týden jsme zakončili hledáním
kešky v rámci hry Geocashing, přičemž jsme
se prošli k rybníku Celňák a od něj na rozhlednu Hraniční vrch.
Pokračujeme v pravidelných měsíčních
besedách na různá témata. Od začátku roku
proběhly besedy na téma Závislosti, Hygiena a Pravidla společenského chování.V plánu
jsou témata jako: Peníze, Sociální sítě, Láska
a vztahy.
Děti a mladí lidé využívají klub nejen k trávení volného času, ale také k vypracování domácích úkolů či referátů a k rozhovoru s pracovníky o tom, co prožívají ve škole, doma
a s kamarády.
Bc. Andrea Polišenská,
koordinátorka střediska

Tým pracovníků Nízkoprahového klubu
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Otevřený dopis zastupitelky, odpověď starosty a místostarosty
Milí spoluobčané,
uplynul rok od posledních voleb do zastupitelstva a ráda bych touto
formou vyjádřila své poznatky z pozice zastupitelky města.
Vzhledem k tomu, že jako každý rok si hlavní představitelé našeho
města udělili tučné odměny za služby městu nad rámec svých povinností, není možná na škodu se společně podívat, co se v našem městě
v průběhu roku 2015 změnilo.
Možná jste někteří z Vás, stejně jako já, čekali, že se naše město
bude ubírat podobným směrem jako okolní města, obce, či vesničky
a to směrem příjemného bydlení v pěkném, čistém prostředí a mnoha
kulturního vyžití.
Bohužel opak je stále pravdou. Všechny návrhy a debaty končí v nicotě. Na místo odpočinkových a zábavných ploch vyrostlo v městě
překladiště dřeva táhnoucí se napříč téměř celou ulicí Nádražní. Neskutečný nepořádek a špína jsou pak vyústěny ve skládku nebezpečného odpadu z vyfrézovaných cest, rozmlácené patníky a lávky. Prostě
všechno, co komu někde zavazelo, je umístěné v bezprostřední blízkosti dětského hřiště. Pokaždé, když tudy procházím, se jen modlím,
aby zůstalo jen u špinavých střevíců a kalhot a nestalo se nic vážnějšího, jako třeba nějaký úraz hrajících si dětí na osmimetrových haldách
mnohatunových skládek dřeva.
Když pomineme tenhle nový monument našeho města, zjistíme,
že jedinou změnou v loňském roce je několik desítek metrů asfaltové
cesty v centru města a několik započatých oprav chodníků. Pokud se
stejně jako já ptáte, proč jsme začali stavět chodníky na začátku zimy
a proč nyní máme už několik měsíců rozkopané ulice, potom prosím
položte tuto otázku panu starostovi či komukoliv z rady města. Peníze
na tyto opravy byly totiž vyčleněny již před rokem a pokud nemáme
v plánu se přejmenovat na Kocourkov, bude vaše otázka na danou problematiku více než na místě.
Občas je nám, opozičním zastupitelům, vyčítáno, že jenom kritizujeme vedení města a sami nic nenavrhujeme. Ráda bych trochu přiblížila, co je centrem naší kritiky a o co jsme se marně snažili:
- zpomalení dopravy v Městě Albrechticích -zavedení dopravní
komise neplacených dobrovolníků - neschváleno koaličním zastupitelstvem
- odkoupení hotelu na náměstí pro účely kulturního stánku - podle
místostarosty města majitel budovy neměl zájem o prodej (následně
proběhl odprodej hotelu na jinou soukromou osobu vietnamské národnosti)
- zrušení či zabezpečení překladiště dřeva a skládky poblíž dětského hřiště - nezájem vedení města o řešení situace
- zkulturnění města - vybudování kulturního zázemí pro spolky
- vybudování skutečného dětského hřiště společně s odpočinkovou
zónou pro všechny generace
- zvýšení kulturního dění ve městě (komerční zábavy,divadla ap.)

- úprava parku Bedřicha Smetany
- debaty končily v zemi nicoty Co kritizujeme?
- vykoupili jsme pozemek u vlakového nádraží, ale do dnešního
dne nevíme, co s ním
- vykáceli jsme stromy před ZŠ a do dnešního dne nevíme, jak s tím
naložit
- za celý rok se nepodařilo vyčistit plochu před vlakovým nádražím
- dopustili jsme uzavření „zvláštní“ základní školy
- natřeli jsme v jediném mrazivém počasí mosty v Hynčicích, a to
tak, že se už dnes loupou
- opravujeme mosty a chodníky za zimního počasí tak, abychom je
mohli opět nechat za rok opravit
- chceme nechat zdemolovat boudu v městském parku, ale žádná
další, nová v nedohlednu
- v městském parku jsme nechali vybudovat dvě dětské atrakce
na nejvíce promáčeném místě a ještě tak, že prostě a jednoduše jedna
z nich nefunguje
- dovolíme, aby se opět zdražila voda (moc s tím nemůžeme udělat,
dozorčí radě je to jedno, Služby Město Albrechtice je samostatná p.o.
a může si relativně dělat, co chce)
- pod rukama jsme si nechali uniknout dotaci na vybudování sportovního a kulturního zázemí na fotbalovém hřišti
- před očima jsme si nechali vyfouknout prodej hotelu na náměstí
- kauza rybníku „Celňák“
- obec renovovat majetek z dotačních titulů nechce, ale starosta
jako soukromá osoba ano
- obec nemůže vybudovat sociální bydlení v Hynčicích (kvůli záplavové oblasti), ale soukromí vlastníci nemovitosti hned u řeky jsou
schopni si vyřídit dotační tituly
- nepochopitelný postup při snaze realizovat cyklostezku bez
ohledu na to, jestli to zaplatí EU nebo naše obecní peněženka, předem nedohodnutá výkupní cena pozemku pod cyklostezkou, „majitel
pozemku je férový člověk, není třeba předem znát výkupní cenu“ jak
pravil pan starosta
- špatné stavební dozory u zakázek (nátěry mostů v Hynčicích
skončily zásahem úřadu ze životního prostředí)
Nato, že vedení města si šlape svou cestu, jsem si už zvykla, na co si
ale nezvyknu je, jak jsou velmi často bez kouska sebereflexe podporování inteligentními lidmi z řad jejich koaličních zastupitelů.
Mnohdy mi to přijde, jako by tady ani nežili a nevychovávali své
děti. Nebo se pletu a líbí se vám cesta našeho města?
„PROSÍM PŘESTAŇTE NIČIT NAŠE MĚSTO, TADY DÁVNO
NEJDE UŽ O POLITIKU, ALE O TO, CO NÁM TADY ZŮSTANE
PO „VÁS“
Ing. Jana Murová

Vážení spoluobčané, paní Murová,
vám, kteří znáte mě a členy Rady Města Město Albrechtice, nemusím nic vysvětlovat ani podrobně reagovat na názory a postřehy
paní Ing. Murové. Na článek si může každý z vás udělat názor sám
a posoudit, co se pro město udělalo dobře a co ne. Nemohu si za sebe
odpustit jen drobnou poznámku, že tolik zášti, nenávisti a závisti zároveň jsem za celá léta mého působení v čele města nezažil. Naopak si
myslím, že naše město se posunulo o velký krok kupředu nejen systémem odpadového hospodářství, na který se mimochodem chodí
dívat starostové ze širokého okolí, ale i moderně vybavenou a opravenou školou. Samozřejmě věhlas nám zajišťuje dění a akce v zámku
Linhartovy a také rozhledna, která láká turisty nejen ze širokého okolí, ale troufám si říci, že z celé naší vlasti. A to jsem uvedl jen největší
investice, aktivit bylo a je samozřejmě mnohem víc. Milí občané, milí
členové Rady Města Albrechtic, myslím, že se nemáme za co stydět
a můžeme být právem na svou práci hrdi. Pokud můžeme něco změnit, zlepšit, rádi to uděláme. Za sebe myslím, že i opozice může být
slušná. A v rámci společné debaty o spolupráci mohou vznikat hezké
a účelné projekty. Tímto neetickým, neseriozním a také neprofesionálním přístupem se spolupracovat nedá.
Pro vaši informaci v současné době vzniká příprava projektů na revitalizaci parku a plochy na Nádražní ulici, na rekonstrukci náměstí,

dětského hřiště. Návrhy zadání na využití těchto míst zpracovává firma Atregia ve spolupráci s architektem Tomášem Velehradským. Ale
samozřejmě, cesta od projektové dokumentace k realizaci je dlouhá.
O všech záměrech a projektech je Ing. Murová informována na zasedání zastupitelstva. Pokud by chtěla skutečně znát podrobnosti
a chtěla při realizaci projektů skutečně pomoci, musela by kanceláře
města navštívit častěji, ne jenom na zasedání, které se odehrává v klubovně tělocvičny a které vždy část tzv. opozice opouští po neúspěšném odvolání starosty a rady města.
Pro ty, kteří by si mysleli, že jsme v roce 2015 nic nedělali , dávám jen
výčet akcí realizovaných a výčet akcí připravovaných (výstavba výjezdového centra hasičů a záchranky, rekonstrukce komunikací a chodníků, opravy zámku Linhartovy, nasvětlení přechodů , příprava žádostí na dostavbu kanalizačního systému a výměny vodovodního řadu
ve vilové čtvrti, příprava velkého projektu zámku Linhartovy atd.)
Příspěvek Ing. Murové neberu jen jako kritiku, protože dobré
a věcné kritice se nebráníme, ale beru to jako prosté znevažování naší
práce, které mnozí, včetně mě, věnovali spoustu času. Takových okamžiků v práci starosty je více a berou mi chuť do další činnosti a hlavně radost z práce, která mě baví.
Luděk Volek,
starosta města
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Otevřený dopis zastupitelky, odpověď starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané,
právě jste si přečetli článek s názorem a kritikou paní zastupitelky Ing. Jany Murové na práci, která se v průběhu roku
2015 udělala v našem městě a okolí. Žijeme tady všichni společně, proto vidíme, co je a není uděláno. Píšu tento článek proto,
abyste měli možnost vidět tu kritiku i z druhé strany.
Postupně budu reagovat na tento článek. To, že místo odpočinkových a zábavných ploch vyrostlo v městě překladiště dřeva táhnoucí se napříč téměř celou ulicí Nádražní, je potřeba si
uvědomit, že překladiště dřeva (dřevosklad) tady stálo už v minulosti. Máme tady uzpůsobené vlakové nádraží na nakládku
a vykládku. Velká pravda je v tom, že ta plocha, kde se nakládá
dřevo, byla plná velikých dřevěných monumentů, na kterých
si někdy hrály děti. Také proto jsme poslali dopis na Oblastní
inspektorát práce, který vše prošetřil. Poté byla na nádraží dohodnuta schůzka se všemi dotčenými složkami. Bylo zjištěno,
že železniční vagóny nejsou přistavovány podle plánu a jsou jen
v tom množství, které se vejde od nákladové rampy po nádraží.
Tudíž vznikaly veliké zásoby dřeva u nádraží. Bylo dohodnuto,
že se frekvence přistavování vagónů zrychlí a nákladové místo
se rozšíří i na bývalé skladiště s uhlím naproti stavebninám,
kde není zpevněná plocha. Také bylo poukázáno na neskutečně
zablácenou plochu u nádraží a část cesty. Firmy, které vozí dřevo na nádraží, mají smluvně dohodnutý úklid plochy 1x za měsíc s místní firmou. V důsledku abnormálního sucha v loňském
roce a kůrovcové kalamity se všude těží dřevo a naše město
s možností vlakové nakládky je tím pádem zahlceno dřevem
a špínou od bahna a kůry. Je potřeba se zmínit, že se takhle vozí
i dřevo z městských lesů a prodejem této suroviny se vrací peníze do městské pokladny. Tím to samozřejmě nechci omlouvat,
ale prosím všechny občany o toleranci k vzniklé situaci.
Pozemek mezi železničním přejezdem na Osoblažské ulici
a nákladní rampou u nádraží se rozhodnutím zastupitelstva
města koupil od Českých drah. V loňském roce na jaře proběhla anketa mezi občany a dětmi, co by zde mohlo vzniknout.
Nápadů bylo mnoho, ale jako zastupitelé jsme odsouhlasili vybudovat zde odpočinkové místo pro rodiče a děti.
Proč chodníky se začaly stavět a opravovat na konci října
a hotové byly až v únoru a taktéž oprava zámku v Linhartovech probíhala v zimním období? V radě města jsme tyto opravy projednávali v dubnu, ale na požadavek jednoho radního se
projednávání přesunulo na květen. Důvod byl v tom, aby se architekt vyjádřil k opravám fasád na zámku a zdůvodnil příčiny
zatékání a vlhnutí zámku. Město nechalo zpracovat podklady
na opravu chodníků a komunikací pro zadávací řízení, kde
na tomto základě bylo rozhodnuto o realizaci akcí v návaznosti na finance v rozpočtu města na rok 2015. Doba se prodlužovala a výběrové řízení proběhlo v létě. Firma, která vyhrála
výběrové řízení na chodníky, před započetím práce odstoupila
ze soutěže. Než se domluvila další firma a podepsala smlouva,
byl říjen. V návaznosti na ušetřené peníze z výběrových řízení
z chodníků a zámku se natíraly mosty v Hynčicích, což bylo
v plánu oprav na rok 2015. Toto už paní zastupitelka Jana Murová ve svém článku neuvede, i když chodí na jednání zastupitelstva a o všem ví. Navíc uvádí, že byly špatné stavební dozory u nátěrů mostů v Hynčicích, které skončily zásahem úřadu
ze životního prostředí. Když už o něčem takovém píše, proč
neuvede celou věc podle pravdy? Pravda je, že úřad životního
prostředí, na (jak už bývá zvykem) anonymní udání, kontroloval nátěry mostů. Jediné zjištění bylo, že při tryskání staré

barvy mostu padal do potoka křemičitý písek. Ten poté firma,
co most natírala, odstranila. S kvalitou nátěru to nemělo nic
společného. Mosty mají třívrstvý nátěr a je na ně záruka 5 let.
Pokud se tedy barva na mostě někde odlupuje, proč paní zastupitelka nejde na úřad a místo neukáže, aby se to opravilo? Co se
týká výběrových řízení, tak ani jednoho se nezúčastnila, vždy
se omluvila. To se potom dobře kritizuje s vědomím, že nemusím jít na policii k výslechu, kdyby náhodou přišlo anonymní
udání na policii.
Zajímalo by mne, kde paní zastupitelka přišla na to, že jsem
tvrdil, že majitel hotelu na náměstí neměl zájem o prodej hotelu
a následně proběhl prodej hotelu na jinou soukromou osobu vietnamské národnosti? Já jsem nikdy s žádným majitelem hotelu
nehovořil. Jediná osoba, která na toto téma se mnou hovořila,
byl pan Petr Volný, který chtěl, abych s majitelem hotelu jednal
ohledně prodeje. K tomuto však nedošlo. Je to proti mé osobě
křivé nařčení, ale nebudu to řešit nijak, ani anonymem. Mám
veliký zájem, aby se v našem městě vybudoval nějaký kulturní
stánek, nebo něco, co by sloužilo k pořádání kulturních akcí.
Nemáme zde kulturní stánek, to ale neznamená, že zde není
žádná kultura. O spoustu kulturních akcí mimo města, se starají naše spolky. Je potřeba jim za tuto činnost poděkovat. Každý zastupitel si může sáhnout do svého svědomí, kolik navštívil
akcí, pořádaných našimi spolky a podpořil je v činnosti. Spolupracujeme také s Třemešnou na pořádání kulturních akcí. Co
se týče staré boudy v parku, tak už v minulém zastupitelstvu
jsme měli tři studie nové budovy a tyto studie jsem přeposlal
loni dnešním zastupitelům. Stará bouda se z důvodu stavu v jakém byla, odstranila. Paní zastupitelka Jana Murová hlasovala
proti demolici této boudy. To asi proto, že v parku ona ani politická strana, kde působí, nic pro občany nepořádají a nemusí se
tam stydět. Oni vlastně nepořádají žádnou kulturní akci nikde
ve městě, ale možná se pletu, raději to nechám na posouzení
občanům.
Když už jsem u parku B. Smetany, nedá mi to a musím se
zastavit u kritiky dvou atrakcí na nejvíce promáčeném místě
a ještě tak, že prostě a jednoduše jedna z nich nefunguje. Tyto
atrakce se kontrolují pravidelně co 3 měsíce. V loni byla zjištěna závada na laně, kterou pravděpodobně způsobil neznámý
vandal. Tato informace byla zveřejněna na stránkách města,
kabelovce a také ve Zpravodaji. Lano bylo vyměněno za nové
a oprava včetně nového lana vyšla na částku cca dvacet tisíc
korun. Atrakce se postavily v blízkosti Katovny, aby rodiče měli
o dětech větší přehled a navíc je to tam trochu z kopce. Kdyby
lanovka byla na rovině, tak by to asi taky nefungovalo. Tím,
že je to z kopce, tak se tam dostává mokro z horní části parku.
Je pravda, že je toho spousta, co by se mělo udělat a nedělá se
to, anebo to trvá dlouho. Hodně věcí, co se týče údržby města,
je oprávněně kritizováno zastupitelstvem. Je vytýkáno, že to
trvá dlouho, anebo že se nic neděje. Tuto věc nebudu nikomu
vyvracet. Pracuji na tom, aby se tyto výtky odstranily. Spoustu
nápadů některých zastupitelů, které jsou prezentovány na zasedání je skvělých, ale nedá se každý nápad uskutečnit hned, vše
stojí nemalé peníze.
Myslím si, že podle názoru občanů panuje mezi námi zastupiteli nekolegialita a zášť, přes to všechno jsme jedno zastupitelstvo, které by mělo táhnout za jeden provaz, protože
pracujeme pro stejné občany, kteří nás volili !!!
Martin Špalek,
místostarosta města
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Sociální služby na webových stránkách města
Na webových stránkách města v sekci „Občan“ najdete nově aktualizované informace o sociálních službách poskytovaných ve městě
a v regionu Albrechticka a o procesu komunitního plánování sociálních služeb. Informace jsou rozděleny na záložkách: „Komunitní plánování“– o co se jedná, k čemu slouží, jaká je jeho historie
na Albrechticku a jeho hlavní výstup – Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb; „Sociální služby Albrechticka“ – přehled neziskových organizací, poskytujících sociální služby různým cílovým
skupinám – rodinám, dětem a mládeži; seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám, pečujícím o osobu blízkou; osobám

bez přístřeší a osobám v nouzi; „Vybrané sociální služby mimo
region Albrechticka“–organizace, poskytující sociální, poradenské a podpůrné služby různého zaměření, např. pro osoby s onkologickým onemocněním, pro osoby se závislostí na návykových látkách, organizace nabízející vzdělávací, rekvalifikační a poradenské služby, služby terapeutické a sociálně rehabilitační, pobytové
služby pro seniory, a další.
http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/
Mgr. Hana Hlisnikovská,
odbor sociální

Služba sociální asistence Slezské diakonie oslavila 10 let svého působení
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov poskytuje již deset
let sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se ocitají v nepříznivé životní situaci. Deset let působení na Krnovsku,
Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku se pracovníci služby
rozhodli připomenout výstavou s průřezem činnosti sociální asistence v prostorách radnice města Krnova, dnem otevřených dveří
a také bohoslužbou, věnovanou uctění Velikonoc a výročí služby.
Krnovská pobočka se veřejnosti otevřela po ukončení bohoslužby. „Příchozí z řad odborné i laické veřejnosti, rodiny, které
aktuálně využívají nebo v minulosti již využívaly naši službu, přátele, bývalé zaměstnance, spolupracující organizace, podporovatele
a donátory, jsme provedli celou naší službou (kanceláře, zasedací
místnost, prostory Podpůrného doučovacího klubu a Klubu pro rodiče s dětmi), zodpověděli jsme rozmanité dotazy a pozvali naše
hosty na přátelské posezení s malým občerstvením. Musím konstatovat, že to byla velmi vydařená akce, na kterou budeme moc rádi

vzpomínat,“ uvedla vedoucí střediska Sociální asistence Krnov,
Rýmařov Mgr. et Bc. Lucie Myslikovjanová.
Na službu Sociální asistence Krnov, Rýmařov se obracejí rodiny s dětmi z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska,
které se ocitají v tíživé sociální situaci. Rodiny se často potýkají
s problémy v oblasti hospodaření, zvládání domácnosti, komunikace s úřady, výchovou a vzděláváním dětí. V některých případech je situace tak závažná, že ohrožuje příznivý vývoj dětí a je
ohroženo jejich setrvání v rodině. Služba je terénní – pracovníci
docházejí přímo do domácností a tam se společně s rodinou snaží řešit problémy, s nimiž se rodina potýká. Návštěvy probíhají
minimálně jednou za týden a trvají obvykle hodinu. Služba je
poskytována zdarma. /pobočka SA na Albrechticku: Lázeňská 2,
Město Albrechtice, kontaktní osoba: Šárka Richtárová, DiS., tel.:
731 692 936/
Slezská diakonie, sociální asistence

Uživatelům nejen kabelové televize
Máme za sebou rok 2015, který se vyznačoval jako rok příprav
na velmi důležité změny v budoucnosti. Naše kabelovka vstoupila
do organizace APKT - Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České republice. Tato organizace poskytuje
svým členům technickou, právní a odbornou pomoc v takovém
rozsahu, kterou naše malá kabelovka nemůže vůbec obsáhnout.
Pro nás jsou nejdůležitější informace o technologiích hlavních stanic, řídících serverů pro poskytování internetu domácnostem, nových generací zesilovačů v kabelových rozvodech, které používají
velcí kabeloví operátoři. Tyto informace a zkušenosti mají pro nás
nevyčíslitelnou cenu.
V rámci koncepcí budování vysokorychlostních internetových
sítí vzniká v České republice Národního plán rozvoje sítí nové
generace. Nyní je plán ve stádiu zapracování asi 400 připomínek
z mezirezortního řízení. Všichni poskytovatelé internetového
připojení jsou povinni poskytnout Českému telekomunikačnímu
úřadu informace o svých sítích v termínu do 15. března 2016. Poté
se informace zapracují do národního plánu, který je základem pro
čerpání 14 miliard Kč z evropských fondů. Podle předběžných informací víme, že naše optická síť, která nyní poskytuje internetové
připojení do bytovek na ulicích Nádražní, Osoblažská, Lázeňská,
Poštovní a část náměstí, bez problému plní požadavky vyplývající
z tohoto národního plánu. Během několika málo let nám doslouží
hlavní stanice, která poskytuje internetový provoz po koaxiálních
kabelech, kde šíříme vedle programů kabelové televize také internet. Je samozřejmé, že nová hlavní stanice už bude také plnit požadavky výše zmíněného národního plánu.
Na konci roku 2015 – v listopadu se konala v Ženevě Světová radiokomunikační konference (WRC-15), která stanovila podmínky pro uplatnění nových technologií a služeb aktualizací pravidel,
která státy používají při pokrývání svých potřeb ve využívání rádiového spektra a kterými se řídí jejich vzájemné postupy. Pro nás
je důležité, že se stanovila pravidla pro uvolnění části televizního

spektra pro mobilní operátory, aby byly vybudovány nové generace
mobilních sítí LTE.
Před několika málo měsíci v naší oblasti byly zprovozněny
vysílače mobilních operátorů LTE v pásmu bývalých televizních
kmitočtů od 780 MHz. Mobilní operátoři dostali nově k dispozici
i nižší televizní pásmo od 700 MHz. Z tohoto důvodu celá Evropa
musí pro pozemní televizní vysílání používat menší množství televizních kanálů, což si vyžádá přechod na zbrusu nový televizní
standard. Je však velmi nešťastné, že ještě není dokončena technická specifikace parametrů vysílaného signálu tzv. D-Book pro
Českou republiku. Nejdříve se v České republice testovalo vysílání
DVB-T2 se starým kodekem H.264/MPEG-4 AVC. V roce 2015
se otestovalo vysílání DVB-T2 s kodekem H.265/HEVC. Jelikož
je kodek H.265/HEVC celosvětový trend, bude použit v D-Booku
i v České republice. Vysílání tohoto nového systému DVB-T2 s kodekem H.265/HEVC se mělo zahájit tak, aby si majitelé nejnovějších televizorů užili fotbalové EURO 2016, které proběhne v červnu a červenci ve Francii. Jak už to bývá, tak ani tento časový plán
se nesplní. Z výše uvedeného vyplývá, že přes všechna zpoždění,
nejasnosti a nejistoty je velmi žádoucí, aby každý vámi nově koupený televizor měl tuner připraven na vysílání DVB-T2 s kodekem
H.265/HEVC!!! Kodek HEVC se má používat nejen pro zobrazení
4K u pozemního vysílání, ale také pro satelitní platformu DVB-S2.
Evropská komise tlačí členské státy k tomu, aby se v celé Evropské
unii ukončilo pozemní vysílání v současné době používané normě
DVB-T již v roce 2020. Nastává doba, kdy se výrobci a obchody
s televizory potřebují zbavit starších modelů televizorů, které ještě
nemají tuner DVB-T2 schopný přehrát nejnovější kodek HEVC,
a proto jsou již nyní zařazeny do velmi lákavých slevových akcí. Vy
sami se musíte rozhodnout, zda si koupíte technicky zastaralý výrobek s tím, že ho za 4 roky dovybavíte dalším SET-TOP-BOXEM
nebo ne. Jde pouze o vaše rozhodnutí a vaše peníze.
Bc. Vladislav Hlaváček
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Knihovna v číslech
Dovolte mi seznámit vás, občany a čtenáře naší knihovny s několika čísly ze statistiky loňského roku.
Čtenář, uživatel, návštěvník - termíny, které zachycují širokou
škálu lidí využívajících služeb veřejné knihovny. Počet čtenářů v loňském roce dosáhl čísla 377, z toho 109 dětí do 15 let. Počet čtenářů
proti roku 2014 nepatrně vzrostl ( celkově o 8 čtenářů a u dětí o 6).
Z toho plyne, že téměř každý devátý občan našeho města je čtenářem
městské knihovny. Důležitou skupinou čtenářů jsou děti. Dětské
čtenářství není jen jednou z mnoha volnočasových aktivit, ale četba
také přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Proto se snažím motivovat hlavně děti. Pořádám pro ně exkurze do knihovny
a soutěže. Podle ohlasů mnoha rodičů jsou tyto aktivity velice vítány.
Ještě několik čísel k návštěvnosti knihovny. Počet návštěvníků
knihovny v loňském roce byl 2.630, uživatelů internetu l08, návštěvníků kulturních akcí 236 a počet on-line návštěvníků 6.329. K poslednímu číslu je třeba dodat, že součástí knihovnických služeb jsou
elektronické služby knihovny. Knihovna má svou webovou stránku,
na které naleznete mimo základních informací o knihovně také elektronický katalog knih. Čtenáři si mohou z pohodlí domova prohlížet
a vybírat knihy, zjistí i to, zda je kniha půjčena nebo volná a mohou si
knihu rezervovat. Mohou také nahlížet do svého čtenářského konta,
žádat o prodloužení výpůjček apod.
Dalším statistickým ukazatelem je počet výpůjček. V loňském
roce dosáhl 14.846 svazků. O 1.871 svazků méně než v předchozím
roce, bylo zapříčiněno uzavřením knihovny v měsíci září, z důvodu
revize knihovního fondu. Tato revize musí být prováděna dle zákona
každých pět let. Při revizi byla zjištěna ztráta 8 svazků knih.
Knihovní fond na konci loňského roku čítal 17.691 svazků knih.
Nakoupilo se 445 nových knih a vyřadilo 943 knih. Knihovní fond
obohatilo 271 knih ze 3 výměnných souborů Regionálního knihovnického centra v Bruntále.
Knihovna také poskytuje meziknihovní výpůjční službu. Požadované knihy, které nemá, může objednat z jiné knihovny. Tato
služba se poskytuje na naučnou literaturu a je zpoplatněna, protože
musíme uhradit poštovné zasílající knihovně. V loňském roce bylo
takto vypůjčeno 16 knih z jiných knihoven a naše knihovna obdržela
žádosti na vypůjčení 4 knih.
V loňském roce se v knihovně uskutečnilo celkem 10 akcí pro
veřejnost – hlavně pro děti. Knihovnu navštívily všechny třídy
mateřské školy a děti z 1., 4. a 6. třídy základní školy. V prostorách
knihovny proběhla výstavka knih s názvem „Druhá světová válka
v literatuře“. Od ledna do května proběhl další ročník populární
čtenářské soutěže pro děti s názvem „Rosteme s knihou“, do které
se zapojilo 45 dětských čtenářů, ale podmínky soutěže splnilo jen
27 z nich. Na slavnostním ukončení soutěže v červnu byli všichni
soutěžící odměněni malým dárkem.

Na závěr podotýkám, že naše městská knihovna je veřejnou, univerzální knihovnou, která zpřístupňuje své fondy zájemcům všech
věkových kategorií i sociálních skupin bez rozdílu. Tím je dáno její
základní poslání – nabízet knihy ve volném výběru. Knihovna je veřejný prostor, měla by být místem setkávání, odpočinku, relaxace.
Čtenář by měl mít možnost pohodlně se posadit a začíst se do vybrané knihy. Prostorové možnosti současné knihovny však to neumožňují, je zde nedostatek místa k vytvoření odpočinkového koutku
pro čtenáře, nedostatek místa pro samotné knihy, které nemohou
být volně a přehledně seřazeny a nedostatek místa pro konání kolektivních akcí. Když přijde do knihovny celá třída dětí, nemám je
kam posadit, nemám je ani kam postavit, aby to pro ně byl příjemný
zážitek. Vyhodnocení soutěže musím provádět v klubovně „ Domu
s byty pro důchodce“. Z důvodu nedostatku místa a nevyhovujících
podmínek v knihovně nemohu pořádat populární celostátní akce,
jako např. „Noc s Andrsenem“, kdy děti celý večer plní úkoly, které
jsou jim zadávány přes internet a nakonec stráví noc v knihovně. Nabízí se spousta dalších aktivit, které nejsem schopna pro nevyhovující prostor realizovat, jako např. autorské čtení, besedy se spisovateli,
scénické čtení apod.. Pořádat tyto akce mimo knihovnu ztrácí smysl
a kouzlo těchto akcí. Více než před rokem jsem poslala zastupitelům města dopis s návrhem využití prvního poschodí „měšťanského domu“ na vybudování knihovny. Doufám, že se podaří prosadit
stavební úpravy a knihovna se přestěhuje zpět na náměstí do „měšťanského domu“, kde bude dostatetk místa k realizaci všech aktivit
a knihovna se stane opravdu místem relaxace, setkávání a celý tento
historický dům konečně ožije.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zkoumali jsme peří a vajíčka
Tématem první letošní laboratorní práce v sedmém ročníku bylo pozorování ptačího peří a rozbor vejce. Využili jsme vybavení, které máme
z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“
regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597. Jako první přišlo na řadu peří,
které jsme pozorovali nejdříve pod lupou a potom i pod mikroskopem.
Zjistili jsme, že má složitou strukturu, ale jeho zakreslování těžké nebylo.
S popisem jednotlivých částí nám pomohla paní učitelka. Na interaktivní tabuli jsme si zobrazili podrobnou stavbu. Dnes už všichni sedmáci
vědí, že se ptačí peří skládá z brku, ostnu a praporu s paprsky a háčky.
Pak jsme se vrhli na slepičí vejce. Nejprve se muselo opatrně rozklepnout
a vlít do připravené misky, aby se žloutek neroztekl. Poté jsme skořápku
a papírovou blánu zkoumali pod mikroskopem. Zbylé části vajíčka jsme
si prohlédli pod lupou a opět vše nakreslili do laboratorního sešitu. Práce
se nám líbila a už teď se těšíme na další výzkum.
Foto Miroslava Tupá,
text Klára Gebauerová, Bianka Bakošová ze 7. A
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lyžařský kurz se sedmákům vydařil

Jaký že byl letošní lyžařský kurz žáků 7. A, 7. B a částečně 8. B?
Vezměme to popořadě. V pondělí jsme autobusem odjeli od školy
v plném počtu 34 žáků, čtyř instruktorů a jedné zdravotnice, tentokrát na chatu Lucku v Malé Morávce. Byli jsme opravdu zvědaví, jak to bude po propršené noci na svahu vypadat a zda se nám
vůbec povede lyžařský kurz dokončit na sněhu. První i druhý den
jsme se museli vyrovnat s těžkým tajícím sněhem, ale zvládli jsme
to. Středa už byla naštěstí ve znamení přírodní sněhové pokrývky
a slunečného počasí – co víc si na horách přát? Odpolední výjezd do bruntálského bazénu s párou, tobogánem a divokou řekou umožnil všem účastníkům načerpat nové síly do druhé části
lyžařského kurzu. Večerní program s diskotékou profesionálně
odmoderovala paní učitelka Glötzerová, která si za námi přijela
zařádit. Ostatně každý večer byl zpestřen parádním programem,
v jehož přípravě se třídy střídaly. Samozřejmě se pak některým
nechtělo vůbec spát…Ranní vstávaní občas nebylo jednoduché,

ale ski bus, který nás pravidelně vozil, jsme docela stíhali. Pouze
s bodovaným úklidem to u některých nebylo ideální. Ve čtvrtek
a v pátek už skoro všichni jezdili na vleku a v obloucích zvládali
bezpečně sjet kopec, ať už to byl Myšák, Kazmarka, Expres nebo
Olomoučák. Vyvrcholením lyžařské části kurzu byly páteční závody ve slalomu. Všechny účastníky svou jízdou překvapil Filip
Priesečan, který se sebou celý týden bojoval, po každém pádu
se ale vždycky zvedl a šel lyžovat znovu. Filip závěrečné závody
vyhrál nejen ve svém družstvu, ale porazil také mnohé lyžaře
z družstev vyšších.Celkovým vítězem slalomu se skvělým časem
se stala Eliška Hajná. Nicméně všichni si zaslouží velikou pochvalu za práci a viditelný lyžařský pokrok. Zpáteční cesta autobusem
s kytarou a se songem „Pečivo, chleba, čtyři rohlíky…“ vesele zakončila letošní „lyžák“, který si myslím všichni užili.
Foto Zdeněk Vyležík, text Petr Valeček

Předškoláci si užili zábavu i pokusy
Den otevřených dveří využili všichni zájemci, absolventi i budoucí prvňáčci se svými rodiči a prarodiči k tomu, aby si v sobotu
prohlédli albrechtickou školu. V učebnách je přivítali paní učitelky a páni učitelé, kteří jim předvedli, na co se mohou příští školní
rok těšit, např. nové učební pomůcky a moderní vybavení tříd.
Po celou dobu procházky školou stopovali předškoláčci maskota
školy – sluníčko. Sluníčko jim pomáhalo při plnění úkolů a také
pilné dětičky odměnilo dárkem. V tělocvičně se hrál florbal, stolní tenis, byla připravena překážková dráha. V dílnách se tvořilo
s hoblinkami a dřevem. Paní učitelky připravily aktivity, při kterých se nikdo nenudil. Skládaly se origami, vlaštovky, hrálo se
divadlo, používala se bezdrátová myška, na noteboocích se plnily
zábavné úkoly. V hudebně se odvážlivci pustili do zpěvu, hraní
na bubny a jiné nástroje. Poslech a zpěv anglických písní se ozýval
i z jazykové učebny. Výtvarnou dílnou se pochlubil pan Jaroslav
Hrubý. Nejlepší písaři z řad žáků představili programovou výuku
ZAV a předvedli návštěvníkům psaní všemi deseti. Mladí fyzici
a chemici lákali návštěvníky na pokusy, které si nachystali v odborné učebně. Nejvíce se dětem líbily pokusy a kouzla, např. zelektrizované balónky, vznášedla, záhadný stan (uvnitř byl svítící
domeček a jeho okny procházely paprsky světla). Foukání bublin
a hry s magnety a chromatografie - děti si mohly nechat rozložit
barvičku fixu na jednotlivé složky barevných inkoustů, ze kterých byl daný odstín fixu namíchán. Prostě pohádka. Na jedenáct
hodin byla připravena velká show fyzikálních pokusů s kapalina-

mi, kterou předvedli obecenstvu nadšenci přírodovědných předmětů. Zájemci nahlédli do kronik školy. Po náročné procházce
školou čekalo ve školní jídelně na hosty malé občerstvení. Den
otevřených dveří se vydařil a my se těšíme na nové školáčky.
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Foto a text Regína Hajná

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
Pro všechny má hraček dost.

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti
dle kritérií, která stanoví zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
v platném znění a vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění:

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Město Albrechtice v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se uskuteční
v pátek 6. 5. 2016 od 9.00 hodin – do 14.00 hod.

1. k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
/tzn., dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. do 31. 8. školního
roku, pro který jsou zapisovány/ a děti s odkladem školní
docházky
2. k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla
od tří do šesti let

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce originál rodného listu dítěte.

Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Zápis do mateřské školy

Předčtenářská gramotnost v mateřské škole
Mateřská škola v rámci třídních projektů „Čteme dětem“ nabízí k poslechu nepřeberné množství české i světové literatury.
Děti se tak seznamují s pohádkami z různých oblastí, získávají
neocenitelné zkušenosti, naučí se poznávat ponaučení, moudra
a získávat tak lásku k literatuře. Nejde jen o to, přečíst si každý
den příběh na pokračování, ale důležité je následně si o obsahu
s dětmi povídat, diskutovat o něm. Děti si tím zlepšují paměťové,
řečové a komunikativní dovednosti.
Do projektu Čteme dětem, se zapojily také děti ze základní
školy – žák Michal Šlor předčítal dětem „U Berušek“ v rámci odpoledního odpočívání. Pozvání přijala bývalá paní učitelka Jana
Měrková, která dětem „ U Sluníčka“ vyprávěla pohádky. Velké
překvapení bylo připraveno pro děti ve třídě „U Klauna“. Pohádky přišel dětem vyprávět děda Josef Žídek. Radost měla nejen
jeho dvě vnoučátka, ale i ostatní děti. Aby děda vyprávěl pohádky
v mateřské škole – to už je co říct! Jménem celé mateřské školy jim
tímto děkujeme, že se zapojili do našeho projektu.
V měsíci březnu jsme navštívili místní knihovnu, kde si pro nás
paní knihovnice připravily soutěžní program, který byl zaměřen

na vztah ke knihám prohlížením dětských knih, poslechem čteného úryvku s následným vyprávěním. Děti byly odměněny čokoládovou medailí. Poděkování patří knihovnicím p. Horákové
a Seidlové za příjemně strávené dopoledne.
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Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

MĚSTSKÝ TURISTICKÝ OKRUH MTO
Zastupitelstvo na svém prosincovém
zasedání roku 2015 schválilo 250.000,- Kč
na rozvoj Městského turistického okruhu
(MTO). Tento počin nastartoval zásadní
obrat k rozvoji a podpoře turistického ruchu
v našem městě.
Přidělená finanční částka bude proinvestována zhruba v 1/3 podílu v těchto oblastech:
1. Vybudování prvního zastavení Pohádkové cesty u kapličky pod chatou Anna
(LČR nemohly pojmout toto 1. zastavení do svého celkového projektu z důvodu, že nejsou vlastníky pozemku).
Bude se jednat o vybudování malého
parkoviště pro auta, posezení, ohniště
a info tabule.
2. Mapy, směrovky, dřevěné bezpečnostní schody a ostatní mobiliář.
3. Vypracování studie celého MTO
s ohledem na historické tradice, atraktivitu a dětský svět.
Tato vypracovaná studie, lépe řečeno
dlouhodobá vize, bude pro zastupitelstvo
vodítkem, jak postupně v dalších letech tento program realizovat a finančně zabezpečovat.

Na bývalé formanské cestě, Stará Ves – Purkartice pod Poutní horou, byl objeven na mohutné lípě přibitý zrezavělý Ježíš. Mistr kovář Tonda Svoboda provedl základní úpravu
a malířská rekonstrukce je v rukou Luboše Stýskaly.

Vypracování studie MTO byla zadána firmě Capria,
zastoupenou Ing. arch. I. Škvorovou a Ing. arch. P. Ševcůjovou, které úspěšně zvládly Pohádkovou Krtečkovou
stezku. Je zde záruka, že MTO bude mít jeden rukopis
a to je dobrý počin. Spolupráce s dětmi ZŠ je samozřejmá.
Architektky studují dostupná historická fakta o Poutní
hoře, hradu Burkvíz (Lugsland) atd. Přijímají již dnes
různé podněty a budou chtít i s některými občany mluvit a mnohé názory budou zakomponovány do studie.
Je jim známo, kdo je p. učitelka A. Tuhá, bývalý kronikář J. Vyhlídal, řezbáři P. Chorovský a R. Chmelař. Vědí
o malířích v našem městě L. Stýskalovi a Z. Kurečkovi
a dalších.

Vánoční výzdoba kapličky pod chatou Anna. O výzdobu se po celý rok pečlivě stará členka TO Anička Horňáková
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Co nejvíce zaujalo realizační tým na zadaném úkolu? Určitě je to tajemno kolem hradu Lugsland, ale hlavně historie Poutní hory. Kostel o rozměrech 42 m x 18 m
x 15 m, který byl naprostou dominantou albrechtického
okolí, přitahoval ročně kolem 20.000 poutníků, kteří toto místo vyhledávali i díky Křížové cestě, kterou
lemovalo 14 zastavení. To, že kostel bylo možno vidět
i z 42 km vzdálené polské Nisy, jen umocňuje jeho skvělou polohu. A tak se postupně rodí nápad vybudovat
na místě kostela zvoničku, která by připomínala slavnou náboženskou tradici. A pokud by na vybudování
této stavby přispěli albrechtičtí občané, spolky a firmy,
zaseli bychom pravděpodobně semínko hrdosti nad albrechtickou slavnou historií pro naši současnou i budoucí mladou generaci.

MĚSTSKÝ TURISTICKÝ OKRUH MTO
Velké poděkování patří LČR
za zadání Projektu a profinancování.
Ing. V. Závodnému za razanci a lásku s jakou do tohoto díla šel. Dále
Ing. F. Mýlkovi, který byl pověřen
celou akci zajišťovat. Také Ing. I. Rollerovi, jehož nápady nejen odborné
a turistické, ale dnes i dědečkovské,
dávaly architektkám nové impulsy.
Vedoucímu LS LČR v M. Albrechticích Ing. S. Foltovi, za jehož krátkého působení ve funkci se Pohádková
stezka začala realizovat. Významné
poděkování zasluhuje místní firma
Taylor, která celý projekt realizovala
a zadala některé subdodávky místním občanům – P. Chorovskému, L.
Pazderovi a R. Královi. Poděkování
patří právem i manželům Fiedorovým – členům turistického oddílu,
kteří dali základní podnět ke spuštění této akce.

V „ateliéru“ firmy Taylor se v zimě pilně pracovalo na „Pohádkové cestě“.
Foto Karel Knapp

D ě k u j e m e.

ÚDRŽBA
Městský turistický okruh (MTO) je nezbytné udržovat v řádném stavu. Na zabezpečení tohoto stavu se podílejí ve spolupráci
s Městem Město Albrechtice a LČR i TURISTÉ prostřednictvím
TO Albrechtický puchýř.
Pro tento účel je MTO o délce 28,5 km rozdělen na 6 úseků
1. Poutní hora
3,5 km
2. Burkvíz
4,7 km

3. Zámek
4,1 km
4. Rozhledna
5,8 km
5. Krtečkova studánka
5,0 km
6. Vrch Dubí
4,9 km
Na každý úsek stanoví předseda TO samostatnou hlídku, kterou vybaví podklady.
Hlídka během celého roku provádí pravidelnou kontrolu v minimálně 2 měsíční periodě.
Dvoustranu připravili: Ing. Karel Handlíř a Ing. Ivan Roller
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Co dělají zahrádkáři
Zahrádkáři se chystají na novou sezonu, ale současně mají
starosti. Po vleklé korespondenci s Krajským rejstříkovým soudem v Ostravě jsme dosáhli toho, že byl náš spolek zaregistrován,
ale vrásky na čele nám přidává přístup městského zastupitelstva
k naší činnosti.
V březnu 2011 měla ZO ČZS Město Albrechtice 14 členů a výroční členské schůze 18.3.2011 se jich zúčastnilo jedenáct. Přesto
jsme si zvolili nový výbor, sestavili jsme plán práce a začali jsme
pracovat na rozšíření členské základny. Abychom mohli být ekonomicky nezávislí, vytvořili jsme občanské sdružení a nyní jsme
spolkem. Přes veškeré byrokratické překážky se nám daří získávat spolupracovníky. Členská schůze, která proběhla 10.3.2016,
konstatovala, že spolek má už přes 60 členů. Svými akcemi se
snažíme přispět k oživení společenského dění ve městě, ale také
k osvětě a vzdělávání dětí i dospělých.
A co na to městské zastupitelstvo ?
Veřejnou podporu, která nám byla pro rok 2015 poskytnuta,
nám zkrátilo, takže jsme více než 5.000 Kč byli nuceni vrátit. Naši
členové jsou většinou důchodci, ale někteří ještě nejsou dost staří,
aby se na ně vztahovaly prapodivné regule vypsané zastupiteli.

Domnívali jsme se, že spolek získává podporu podle aktivity členů ( např. při práci v parku, účast na výstavách a soutěžích apod.),
nikoliv podle nějakého věkového limitu.
Zajímalo by nás, zda se páni zastupitelé zamysleli nad tím, jak
je obtížné získat pro zájmovou práci mladší lidi. Poradíte nám,
čím bychom měli tyto spoluobčany motivovat ? Když je pozveme
na zájezd, budou si ho muset v plné výši uhradit. Jako odměnu při
soutěži můžeme dát jen věcnou cenu.
Na druhé straně se však zastupitelstvo vůbec nezajímá o to,
v jakých podmínkách se společenský život ve městě odehrává.
Pánům zastupitelům je jedno, že klubovna tělocvičny základní
školy praská ve švech při schůzích důchodců a brzy nebude stačit
ani zahrádkářům. A navíc se šíří zvěsti, že v budoucnu nebude pro
společenské akce k dispozici ani tělocvična Základní školy Hašlerova ulice. Město Albrechtice na tom je a bude hůř než Holčovice,
Liptáň, Třemešná a řada dalších malých obcí v okolí – vždyť ani
samo zastupitelstvo nemá důstojný prostor pro svá jednání.
Zahrádkáři doufají, že najdou klid na svých pozemcích, hned
jak se ozve skutečné jaro.
Za členy: Z. Šlagorová

Klub důchodců Město Albrechtice
V závěru minulého roku byla veřejnost Města Albrechtic seznámena s výsledkem činnosti Klubu seniorů za období leden až
říjen. Považujeme proto za správné doplnit výčet realizovaných
akcí v posledním čtvrtletí r. 2015.
Pokud jde o zájezdovou činnost, konaly se následující akce:
v listopadu jsme se zúčastnili zájezdu do Arboreta Makču Pikču v obci Paseka u Šternberka a do Karlovy Studánky. V prosinci
jsme navštívili zámek v Hradci u Opavy s následnou návštěvou
opavského jarmarku a obchodního centra Breda.
Z dosavadního výčtu akcí by se mohlo zdát, že se zaměřujeme
výhradně na zájezdovou činnost, ale opak je pravdou. V rámci
konaných členských schůzí jsme se zaměřili i na vzdělávací a společenské akce.
Paní Caisbergerová nás seznámila s kosmetickými službami, dále p. Hudeczová se sortimentem zdravotnických potřeb,
p. Handlíř provedl v předvelikonoční době instruktáž členů v pletení pomlázek a Bc. Boháček přednesl téma o poskytování sociálních
služeb v obci. Na poslední členskou schůzi byl přizván p. Vyhlídal,
který nás s harmonikou doprovázel při zpěvu lidových písní.

V době předvelikonočních a vánočních svátků jsme uspořádali
v restauraci Rezidence zábavu s pohoštěním a hudbou p. Břicháčka.
Zdařilou akcí bylo také setkání členů v přírodě, spojené se zábavným programem a posezením u ohně.
Dobré výsledky práce výboru se projevují příznivě na stoupajícím počtu nových členů. Bohužel tato skutečnost má negativní
důsledky, neboť počet členů znemožňuje v současné době jejich
účast na schůzovní činnosti. Příčinou omezené činnosti je nedostatečná kapacita míst v místech konání schůzí. K nedostatkům,
které nemohl výbor nijak ovlivnit, patří špatné počasí při některých zájezdech.
Dobré výsledky práce výboru a spolupráce s městským úřadem byly oceněny členy při příležitosti zábavy konané na závěr
roku, které se zúčastnil za MěÚ p. místostarosta Martin Špalek.
Výbor tímto děkuje všem, kteří se přičinili o dobré výsledky
činnosti Klubu a věří, že v roce 2016 bude i nadále pokračovat.
Ing. Jaromír Kukelka

Omluva
Omlouváme se všem čtenářům a přispěvatelům, zvláště panu Josefu Vyhlídalovi, za chyby, které se vyskytly v minulém čísle Zpravodaje. Byly zaviněny naší nedůsledností. Vynaložíme veškeré úsilí, aby se podobná situace neopakovala.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada

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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Okénko do městské kroniky
Začátkem 16. století koupil panství Albrechtice Jiří Šup z Fulštejna. Roku 1529 poslaly Albrechtice na pomoc Turky obležené
Vídní 4 vojáky a 80 rýnských zlatých jako válečnou daň.
Ve slezské části země dochází ke sporu mezi šlechtou a městy
ohledně úředního jazyka. Šlechta žádá úřední jednání v jazyce
českém podle moravského práva, města se drží práva saského,
tedy němčiny. Spor řešil sám císař Maxmilián. V roce 1570 došlo
k vyrovnání, lze používat oba jazyky.
V roce 1582 umírá poslední Fulštejn a jediná dcera Alžběta
se vdává za Jana Valdštejna, který jako majitel panství získává
od vratislavského biskupa právo vařit pivo. V 80. letech zakládá
obec Biskupice.
Do této doby neměly Albrechtice vlastní kostel, patřily k farnosti Opavice. Na celém Krnovsku se rychle šíří učení Martina
Luthera. Krnovský kníže, markrabě Jiří, učinil z Krnova středisko luteránů. Jmenoval evangelické duchovní a učitele, jmenoval
seniory a svolával synody. V Albrechticích si evangelíci postavili
dřevěný kostelík a školu.
Po volbě Habsburků za české krále se v českých zemích náboženské spory stále přiostřovaly. Po defenestraci pražských místodržících a smrti císaře Matyáše zvolili čeští stavové v roce 1619
Bedřicha Falckého (zimní král). Jeho přívržencem byl i albrechtický pán Jan Křištof z Valdštejna. Po nešťastné bitvě bělohorské
byl dán do císařské klatby. Uprchl do Saska a jeho panství bylo
zkonfiskováno. Císař Ferdinand daroval Albrechtice biskupu
vratislavskému. Ten založil v Nise jezuitskou kolej a daroval jí albrechtické panství.
Jan Křištof z Valdštejna se roku 1622 vrátil do Albrechtic
s dánskými vojáky. Po třech letech byl tajně zajat císařskými vojáky a svým příbuzným, mocným Albrechtem z Valdštejna, poslán
do vězení na Skalce v Čechách.
Cituji část dopisu mocného Valdštejna: „Milý hejtmane, pokoj
na Skalce, ve kterém seděl Smiřický, dej vyčistit a opatřit mřížemi
a pevnými dveřmi. V těchto dnech vám pošlu v poutech Valdštejna, kterému náleželo panství Albrechtice. Dej ho samotného pečlivě uzavřít a vynalož na něho ne více než dva zlaté týdně.“ Nevíme, jaký další osud stihl zajatého, když byl jeho příbuzný, slavný
generál Valdštejn, v roce 1634 v Chebu zavražděn. V našem kraji
nese toto jméno vesnice založená předchůdcem Jana Křištofa.
Jezuité, noví držitelé panství Albrechtice, vládli občanům dosti přísně. Zaváděli nové roboty, rušili některá práva a vraceli lid
k náboženství katolickému. V roce 1651 dali vybudovat na Poutní hoře (Riemerberg – 706 m) velký poutní kostel. Chrámová loď
měla 42 m délky, 17 m šířky a výšky 15 m. Poutní chrám navštěvovala četná procesí, k přijímání přistupovalo ročně až 20 tisíc věřících. Za vlády císaře Josefa II. byl poutní chrám zavřen a v roce
1787 prodán za 50 zlatých rychtáři v Nové Vsi. Vnitřní zařízení
bylo přeneseno zčásti do kostelů v Albrechticích a ve Valštejně.
Ještě pár slov o zdejším kostele Navštívení Panny Marie, který
má dost pohnutou historii.
První kostel byl v Albrechticích postaven v roce 1610. Byl nevelký a dřevěný. Současně byla postavena i stará školní budova.
Kostel patřil pod správu farnosti Opavice, ale v roce 1707 byl
povýšen na samostatný farní kostel. Roku 1746 vypukl v obci
velký požár. Obec byla téměř liduprázdná, protože většina obyvatel se účastnila slavné pouti na Poutní hoře. Shořel kostel, fara
a sedm domů v okolí kostela. V roce 1747 byl položen základní
kámen nového kostela. Když byla stavba dovedena do výše oken,
musela být pro nedostatek peněz na šest let přerušena. Místní
farář Křištof Kromer odcházel každé pondělí do okolních vsí
sbírat příspěvky na další stavbu. Vracel se až v sobotu, aby mohl
vyplatit řemeslníky. Dokončení stavby se nedočkal, zemřel roku
1756. Kostel byl vysvěcen až v roce 1766. Léta Páně 1782 dostal
chrám věžní hodiny a v roce 1788 zde byly instalovány nové varhany. Původní kostel měl věž ve tvaru báně. I na první pohled
je dnes vidět nepoměr mezi menší špičatou věží a velkou chrámovou budovou. Je méně známo, že ve zdi kolem kostela bylo

14 kapliček křížové cesty a u samého kostela byl hřbitov a sešlý
domek ponocného. V roce 1829 byl za městem založen hřbitov
dnešní, ale starý hřbitov u kostela tu stál ještě dlouhá léta, i když
se tu již nepohřbívalo.
LOUPEŽIVÝ RYTÍŘ Z LUGSLANDU
Jak už to bývá i k hradu Lugslandu patří několik pověstí o zakletých pannách, které se až do dnešních dnů nikomu nepodařilo vysvobodit. Zde je první ze dvou Němci tradovaných pověstí,
kterou jsem našel v knize Der Jägerndorfer Schulbezirk. Bohužel není známo jméno majitele hradu ani jméno jeho nešťastné
dcery.
Majitel hradu na Lugslandu byl velmi zlý pán, krutý vůči svým
poddaným. Jeho paní však byla velmi hodná a prokazovala poddaným mnoho dobrodiní.
Jedenkrát přišel do hradu nějaký řemeslník. Protože už bylo
velmi pozdě a netroufal si pokračovat v cestě v noci, poprosil
hradního pána o nocleh. Rytíř se ale na něho zle osopil, cože si
myslí, jeho hrad není žádný hostinec, ať táhne pryč nebo ho nechá
vyprovodit svými psy. Mladý řemeslník se přesto nedal odradit
zlými slovy pána a ještě jednou poprosil o možnost přenocovat
jednu noc na hradě. Nese prý větší sumu peněz a bojí se loupežníků. Jakmile uslyšel rytíř o penězích, začal se chovat přátelsky,
dovolil mu zůstat a nařídil svým lidem dát mu najíst a uložit ho
k spánku.
O půlnoci vstal rytíř z lože a pomocí pacholků obral mládence
o peníze a nechal nešťastníka ve sklepení hradu zazdít. To všechno se stalo přes veškeré prosby a zapřisahání ubožáka. Tu proklel
mládenec rytíře i jeho pacholky a dodal, že dítě, které má pánova
žena brzy porodit, bude velmi nešťastné a on sám bude potrestán
a přijde o hrad i veškerý majetek. Rytíř nic nedal na jeho slova.
O týden později porodila hradní paní krásnou dcerušku. Tu si
zlý rytíř vzpomněl na ubožákova slova a hned se postaral o pečlivou a bezpečnou výchovu své dcery. Když bylo děvčeti 16 let, vypukly na jeho panství nepokoje. Poddaní, kteří trpěli krutostí rytíře, se vzbouřili proti svému pánovi, zapálili hrad a zničili, co se
dalo. Rytíře i jeho paní zajali, dcerka však zahynula v plamenech.
Jak vypráví pověst dále, musí ona za zločiny svého otce trpět a tak
dlouho po hoře bloudit, dokud ji někdo nevysvobodí.
Po nějakém čase procházel tudy mladý řeznický tovaryš, který
chtěl v kraji nakoupit jatečný dobytek. Protože bylo kolem poledne a horko, ulehl na blízké louce k odpočinku. Tu se u něho náhle
objevila krásná dívka. Promluvila na chlapce a podala mu kytici
květů. Chlapec se velmi ulekl, pak si ale dodal odvahy a zeptal
se jí, co si přeje. Dívka ho prosila, aby se nad ní smiloval a vysvobodil ji ze zakletí. On si přál vědět, jak by to bylo možné. Tu
mu řekla, že musí přijít o půlnoci do kostela v Křížové, tam že se
dozví další. Musí ale přijít určitě, jinak prý do roka zemře a ona
bude muset čekat dalších sto let na své vysvobození. A to ještě
pod podmínkou, že u jednoho domu, který by mu ukázala, bude
růst lípa, z jejíhož dřeva musí někdo zhotovit kolébku, a teprve
chlapec, který se bude v ní kolébat, ji může vysvobodit.
Milý řezník slíbil, že určitě na smluvené místo přijde. Ale jak
už to na světě chodí, slíbil, ale nepřišel. Zadrželi ho kamarádi,
kteří mu to vymluvili. Jak mu dívka řekla, po roce skutečně zemřel. Nakonec pověst praví, že na dívkou uvedeném místě lípa
stála a snad ještě stojí, a že z ní by mohl někdo zmíněnou kolébku
udělat.
Dovětek: Jenže obec Křížová neexistuje více, na jejím místě je
chatoviště a zmíněná lípa možná už vyletěla komínem. Takový je
běh světa a pro nás z toho plyne jediné poučení, že sliby se mají
plnit.
Ve shora jmenované německé knize se uvedená pověst jmenuje
D e r R au br it t e r vom L u g s l a nd .
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Přeložil Josef Vyhlídal

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MĚSTO ALBRECHTICE z. s.
Albrechtický puchýř informuje
Rokem 2016 vstoupila turistika v M. Albrechticích již do 9.
ročníku svojí činnosti. Byli bychom rádi, kdyby se v letošním roce
naše činnost opět odvíjela jako v roce minulém, kdy se nám podařilo splnit všechny plánované akce a ještě jsme přidali tři mimořádné na našem městském turistickém okruhu. Navíc nám mimořádně přálo počasí, takže závěrečné roční hodnocení mohlo
být příznivé. Do letošního roku vstupujeme opět, již s ustálenou
členskou základnou a opět s 15. plánovanými akcemi, které jsme
v minulém Zpravodaji zveřejnili jako roční plán. K těmto akcím
ještě přibudou akce mimořádné. Jedná se o přípravu „Albrechtické 25-13-7“, ta je opět přihlášena do celostátní akce „Sportuj
s námi“ , dále to bude práce na kontrole a údržbě MTO-doplnění
a obnova značení a dalšího technického vybavení okruhu. Veškeré práce vyvrcholí otevřením další naučné stezky – „Krtečkova
cesta“, které se uskuteční 1. 5. 2016 ve spojení s „Hvězdicovým
výstupem turistů na rozhlednu“. Dál bude zahájena práce na obnovení „Křížové cesty“ na cestě k Poutní hoře, výstavbě zvoničky
a celkové rekonstrukci hrobky. Tyto práce budou zajišťovat LČR,
pracovníci sběrného dvora a další podnikatelé i soukromé osoby.
Veškeré úsilí bude věnováno kompletaci souhrnného plánu výstavby MTO a jeho uvádění do využívání širokou albrechtickou
veřejností i návštěvníky našeho města.
Uvedený nástin činnosti otevírá nejen turistům široké vyžití
v toulkách přírodou za zdravím, poznáním i celkovým uspokojením, a proto k této činnosti zveme další zájemce. Věříme, že
nám v této činnosti budou opět nápomocni sponzoři i MěÚ svým
příspěvkem, za což již předem děkujeme. Závěrem připojujeme

motivační motto pro turistiku, které v roce 1999 vyslovil John
Butcher: „ Chůze je to první, po čem touží malé dítě a to poslední,
čeho se chce vzdát starý člověk. Chůze je cvičení, které nepotřebuje tělocvičnu. Je to léčba bez léků, regulace tělesné hmotnosti
bez diety a kosmetika, pro kterou nemusíme do drogerie. Je to
uklidňující prostředek bez pilulek, terapie bez psychologa, je to
studnice poznání a kolébka přátelství“. A tak přijďte se protáhnout a provětrat na naše výšlapy.
Srdečně Vás zve vedení turistického oddílu „Albrechtický puchýř“.
Ing. J. Jiřík

TJ Rotary Město Albrechtice - florbal
Florbalová sezóna se nám pozvolna přehoupla do své druhé poloviny. Jak již bývá zvykem, florbalisté začínají hrát v září
a končí v červnu. Družstva mužů a žáků svedla již spoustu těžkých „bitev“ a spousta dalších na oba celky ještě čeká. Muži se
po loňské veleúspěšné sezóně, kdy dokázali zvítězit v 2. opavské
lize okresního přeboru, letos spíše trápí. Hlavní příčinu lze spatřit v odchodu několika důležitých hráčů a také v dlouhodobých
zraněních několika dalších. Přes nepřízeň osudu se snažíme tuto
sezónu alespoň důstojně dohrát, i když výsledky nejsou nejlepší.
Bohužel letos po několika zdařilých sezónách, kdy jsme se vždy
dokázali dostat do play-off a následně bojovali o přední příčky,
budeme hrát play-down. Přesto se však vynasnažíme vytěžit
maximum a zachránit tak ne zcela povedenou sezónu. Družstvo

žáků po loňské sezóně, kdy do poslední chvíle bojovalo o titul,
také neprožívá zcela zdařilou sezónu. Žáci se účastní Okresní
florbalové ligy. Během roku odehrají 5 – 6 jednotlivých turnajů,
ze kterých vždy vzejde pořadí 1. – 8. Podle umístění si týmy rozdělí příslušný počet bodů do tabulky. Žákovský oddíl se pohybuje ve druhé polovině tabulky. Do konce sezóny se pokusíme toto
umístění zlepšit. Co se týče tréninků, ty probíhají každý čtvrtek
od 17:00 do 19:00 a také v neděli od 13:00 do 15:00 v tělocvičně ZŠ
Město Albrechtice. Hráče do žákovského oddílu nabíráme během
celého roku, tudíž není problém stát se naším členem. Oddíl florbalu děkuje vedení Města Albrechtic za poskytnutou podporu.
Jan Šperl

TJ TATRAN MĚSTO ALBRECHTICE
Postup na MČR
V sobotu 6. února se uskutečnil v Havířově předposlední KP
Grand - Prix mládeže v šachu.
Na tomto turnaji si náš František Veselý zajistil definitivně
svým celkovým 4. místem postup na Mistrovství České republiky v kategorii do 8 let, které se uskuteční v severočeském Mostě
ve dnech 7. a 8. května 2016. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
Výbor Tatranu
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Informace z Klubu stolního tenisu Město Albrechtice
Sezóna 2015/2016 skončila posledními mistrovskými zápasy.
A družstvo v krajském přeboru I.třídy skončilo na vynikajícím
5. místě, když dokázalo porazit i postupující Olomouc – Neředín
na domácích stolech s výsledkem 10:6! Nejlepšími hráči v soutěži
byli naši L. Sopčák a J. Vyvial (r. 1948), v družstvu dále hráli Š. Adamec, G. Santarius, A. Muroň, J. Hanzelka a zahrál si také matador
J. Chovaniok (r. 1932)!
B družstvo podle očekávání vyhrálo okresní přebor a postoupilo
do krajského přeboru II. třídy. Poděkování patří všem hráčům, kteří
se o postup zasloužili: Adamcovi, Bláhovi, Chovaniokovi, Cyprichovi, Hanzelkovi a Vítkovi Drahotušskému. Soutěž hráli dva mládežníci a také nestárnoucí Jan Chovaniok, sestava se různě měnila podle kvalit soupeřů. Příští sezónu vytvoříme C družstvo pro okresní
přebor a chtěli bychom, aby hráli hlavně naši nejmladší talentovaní
hráči.
Mládež KST se úspěšně účastnila bodovacích turnajů v rámci
okresu. Na 1. bodovacím turnaji hraném u nás v tělocvičně na Hašlerově ulici zvítězil V. Drahotušský, na 5. místě skončila N. Frančáková a na 6. místě O. Němec.
Na 2. bodovacím turnaji ve Vrbně, hraném 17. ledna v kategorii
starších žáků skončil na 2. místě D. Galuška, na 3. místě V. Drahotušký a na 4. místě N. Frančáková. V kategorii dorostu opět na
2. místě D. Galuška, na 3. místě V. Drahotušský a na 4. místě
M. Kvasnica.
Na 3. bodovacím turnaji ve Vrbně, hraném 28. února bez rozdílu kategorií obsadil 2. místo D. Galuška, 5. místo V. Drahotušský
a 6. místo N. Frančáková.
Poslední bodovací turnaj se hrál 13. března v Horních Životicích
opět bez rozdílu kategorií, kde na 3. místě skončil D. Galuška, na
5. místě V. Drahotušský a na 6. místě M. Kvasnica.
Poděkování patří všem hráčům KST za úspěchy v sezóně a vzornou reprezentaci obce, děkujeme trenérovi mládeže p. Janu Chovaniokovi za čas strávený s dětmi na trénincích a turnajích.
Soutěže skončily, ale všichni hráči budou pokračovat v pravidelných trénincích až do konce května. Na závěr uspořádáme velikonoční turnaj za účasti hráčů celého okresu a hráčů z Polska a navíc
přebor oddílu mládeže.
Novou sezónu pak začneme v průběhu srpna a chtěli bychom v ní
být ještě úspěšnější.
Gustav Santarius,
předseda KST

KRAJSKÝ PŘEBOR 1 2015/2016
Tabulka:
1. Olomouc Neředín B 22 16 3 3 0
2. KST Jeseník C
22 15 3 4 0
3. TJ Sokol Bludov
22 14 4 4 0
4. TJ Sokol Kolšov A
22 13 4 5 0
5. KST M. Albrechtice A 22 14 1 7 0
6. Sportklub Štarnov
22 11 1 10 0
7. TJ Slavoj Bruntál A
22 11 1 10 0
8. TJ Krnov
22 9 4 9 0
9. TJ Sokol Tovačov A
22 8 2 12 0
10. TTC Mohelnice B
22 5 0 17 0
11. TJ Sokol Jedlí A
22 2 1 19 0
12. Němčice nad Hanou A 22 1 2 19 0

1.
2.
3.
4.

207:110
197:126
195:138
196:142
184:132
153:162
174:157
167:169
164:167
111:196
68:209
103:211

73
70
68
65
65
56
56
53
48
37
29
27

REGIONÁLNÍ PŘEBOR BRUNTÁL 2015/2016
Tabulka:
KST M. Albrechtice B 6 6 0 0 0
47:13
Horní Životice B
6 3 1 2 0
33:27
Vrbno pod Pradědem B 6 1 1 4 0
22:38
TJ Moravský Kočov
6 1 0 5 0
18:42

18
10
4
3

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí
být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod.
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem.Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že
jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí
nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí trau-

matizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech
a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají,
že se mohou stát obětí trestného činu
a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je
realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Noví občánci

V sobotu 13. února 2016 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích vítání občánků, na které byly pozvány
tyto narozené děti:
Petra Pustówková
Jan Brišák
Zuzana Boháčová

Miroslav Bordovský
Martin Matějka
Karolína Kyšková

František Smékal
Gabriela Mazurová
Zuzana Křištofová

Placená reklama
Jeseník nad Odrou 298, PSý 742 33
www.pemat-trading.cz

PĜijmeme pracovníky na pozici SVÁěEý

EN 135

Požadujeme:
x
x
x

praxe v oboru minimálnČ 2 roky
pĜíslušné oprávnČní pro svaĜování
þtení výkresové dokumentace

Nabízíme:
x
x
x

práci na HPP i OSVý v naší provozovnČ
dobré finanþní ohodnocení
možnost ubytování (práce mimo region)

Kontakt:

ZdenČk Dostalík
mobil: +420 604 200 447
e-mail: dostalik@pemat-trading.cz
— 16 —

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci březnu 2016
Naděžda Seidlová, Barbora Bělunková, Josef Mrkva, Věra
Wolfová, Jiří Buček, Jiří Ranostaj, Štefan Sýkora, Anna Ledvoňová, Dezider Kováč, Josef Vyhlídal, Štefan Štibora, Marie
Gřundělová, Vlasta Forštová, Alexandra Gonsiorová, Božena
Kociánová, Růžena Zaoralová, Vladimír Vranka, Ladislav
Černík, Květa Santariusová, Taťána Konečná, Josef Jano, Ivana Hrtanová, Antonín Holaza, Irena Mičíková, Jozef Kiss,
Ludmila Musilová, Stanislav Konečný, Ing. Jaroslav Hýža,
Marie Piskláková, Petr Petřík, Mária Hesková, Stanislava Bušosová, Dagmar Krátká, Kamila Byrdová, Marie Zelenková,
Zdeněk Chamrád

Jubilantům v měsíci dubnu 2016
Anna Sklenářová, Oldřich Kuřec, Irena Jordánová, Ludmila Prchlíková, Anna Moravčíková, Jiří Gojný, Miroslav
Hrbáček, Ján Konopka, Jiří Blažek, Jaroslava Huňková,
Ludmila Hanzlíková, Jiří Ryšánek, Ing. Roman Paprskarz,
Ivana Marková, Božena Hlaváčková, Anna Schreiberová,
Alžběta Ženčáková, Božena Měrková, Jan Stejskal, Mečislav Fof, Božena Šišková, Vlasta Barešová, Darja Stýskalová, Marcela Poděbradská, Jan Krulický, Jiřina Zelingrová,
Roman Štefek, Hana Břicháčková, Ing. Petr Škrob, Růžena
Vašendová, Miroslav Brada, Renáta Turcovská, Anna Vojtásková

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

UPOZORNĚNÍ
Ambulance odborných lékařů: gynekologie, ortopediea interní jsou dočasně přestěhovány z hlavní budovy nemocnice do
vedlejší budovy LDN.
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Informační servis
Městský úřad
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
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

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

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

Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle 8.00 – 12.00
Informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111 (nemocnice Krnov)
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici:
Ortopedie
Út
8.00 – 12.00 tel. 554 690 518

13.00 – 15.00

tel. 554 690 522

Interní ambulance
St
8.00 – 11.30

12.30 – 15.00

tel. 554 690 518

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

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

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 12.00

MUDr. Eva Němcová, tel. 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
13.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pátek
7.30 – 11.00
Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá
8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

Sběrný dvůr, Tel. : 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz: od 1.4. do 31.10.
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 8:00 hod – 12:00 hod

Zimní provoz: od 1.11. do 31.3.
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 17.00 hod
Sobota:
8:00 hod – 11:00 hod

Úřad práce Město Albrechtice
Osvobození 592/12
Město Albrechtice
Provozní doba:
Po
8.00 – 12.00 13.00-17.00
Út
8.00 – 11.00
St
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čt
8.00 – 11.00
Pá
8.00 – 11.00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání
a pozvané)

Rychlá záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112

Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518
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Placená reklama

Oldřich ZELINKA - výhradní pojišťovací agent
Pojištění průmyslu, podnikatelů a občanů
Kancelář:
náměstí Hrdinů 5, Krnov (poliklinika)
pondělí, středa, pátek
10.00-14.00 hod.

Privat: B. Smetany 6, 793 95 Město Albrechtice
mobil: +420 603 779 775, e-mail: oldrich.zelinka@ceskapojistovna.cz

Kontaktní místo: Alice Zelinková, Zlatnictví-Hodiny
nám. ČSA 20, Město Albrechtice
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Placená reklama

V lednu 2016 zahájila činnost

MVDr. Zuzana Nováková, mobilní veterinář a fyzioterapeut pro zvířata
Oblast:
Město Albrechtice a okolí,
Krnovsko, Osoblažsko

Ordinační dny:
Pondělí – Úterý
Víkendy dle domluvy

D opřejte Vašim zvířátkům ošetření a péči v jejich domácím prostředí...
...a sobě ušetřete čas!
Veterinární péče pro malá i velká zvířata.
Nemusíte jezdit k veterináři, veterinář přijede za Vámi!
+420 775 161 009
novakova@mobilniveterinar.cz
www.mobilniveterinar.cz
www.facebook.com/mobilniveterinar

Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní
Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj
Od 1. 3. 2016 mohou poplatníci daně, fyzické osoby s rodným
číslem nebo vlastním číslem plátce, zaplatit vybrané daně na každé
pobočce České pošty bez úhrady poštovního poplatku, a to využitím
nové Poštovní poukázky A - doklad V/DS, tzv. „daňové složenky“.
Poštovní poukázky A - doklad V/DS jsou k dispozici na každé
poště i na každém územním pracovišti finančního úřadu.
Prostřednictvím „daňové složenky“ může fyzická osoba finančnímu úřadu bez poštovního poplatku uhradit:
1) Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj
721-77621761/0710)
2) Daň z nemovitých věcí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj
7755-77621761/0710)
3) Daň z nabytí nemovitých věcí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj
7691-77621761/0710)

Daň z převodu nemovitostí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj
7763-77621761/0710)
Kód banky uvedený za lomítkem (0710) se na daňové složence
nevyplňuje, je na složence již předtištěn, obdobně je na složence
předtištěn konstantní symbol.
Variabilním symbolem je rodné číslo bez jakýchkoliv mezer,
pomlček nebo lomítek, tj. 9 nebo 10 čísel vyplněných tak, aby
poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Při vyplňování devítimístného rodného čísla zůstane první pozice položky
„V.symbol“ nevyplněna.
Všechny daně lze Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský
kraj zaplatit také bezhotovostně, kompletní informace k placení
daní naleznete na www.financnisprava.cz
Ing. Petra Homolová,
tisková mluvčí

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637,
e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2016.
Periodický tisk územního samosprávného celku Města Albrechtic.
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