ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

5/15

Vážení spoluobčané,
nádherné podzimní počasí mě inspiruje k přemýšlení o různých
důležitých událostech našeho města, jež poznamenaly více či méně
náš život. Bydlím zde již více jak 25 let. Nejsem rodák, ale k našemu
městu mám velmi vřelý vztah. Proto se snažím pro něj a jeho občany dělat maximum, což mi umožňuje postavení starosty, do kterého jsem se dostal díky Vám. Mám radost z toho, když se nám
něco podaří, mám radost, když se Vám, občanům, něco líbí. Chybí
mi ovšem Váš názor, Vaše přání. Můžete je projevovat několika
způsoby – anonymně, do schránky, ústně v kanceláři MěÚ, nebo
na zasedání zastupitelstva, či e-mailem, nebo telefonicky. Jak jinak
se dozvíme, co Vás trápí? A pokud se chystáme schvalovat návrh
rozpočtu obce na rok 2016 a hodnotit rok 2015, chtěli bychom znát
Vaši odezvu, zda zvolený směr je ten správný.
Prožili jsme společně již ledacos, chvíle strachu z povodní, nebo
naopak z extrémního sucha a kůrovcové kalamity, chvíle radosti
z vydařených investic, které posunuly naše město na pomyslném
žebříčku hodně kupředu (sběrný dvůr, kompostárna, hasičská
technika, opravy místních komunikací, kamerový systém, kanalizace, modernizace ZŠ – půdní vestavba a stravovací zařízení, nový
zdroj pitné vody, rozhledna, chodníky, víceúčelové hřiště, péče
o zámek Linhartovy….). A především radost z vydařených společných kulturních, společenských a sportovních akcí školy, školky,
sportovních klubů, hasičů ….. ve spolupráci s městem. Převážná
většina opravdu nádherných vernisáží, výstav, jarmarků, krásných
tématických prohlídek, se odehrává na zámku Linhartovy. Na tomto místě bych chtěl moc poděkovat panu Jaroslavu Hrubému,

Milušce Kaletové a kolektivu pracovníků, kteří se velmi pečlivě
starají o všechny zámecké akce, které mají vždy vynikající úroveň
a mezi návštěvníky ohromný ohlas. Naše rozhledna se stala jednou z nejznámějších a nejpodivuhodnějších v kraji, z čehož mám
ohromnou radost.
Všechny naše aktivity jsou vedeny snahou maximálního využití evropských peněz a dostupných dotačních titulů. Právě nyní se
nám otvírají dveře k novému dotačnímu období 2016 – 2020, které
skýtá mnoho možností získání finančních prostředků, ale zároveň
je velmi náročné administrativně a náročné na plnění dotačních
podmínek. Snažíme se o to, aby naše obec měla moderní zázemí
sportovní, kulturní, vzdělanostní, aby zde byla odpovídající infrastruktura, aby se občanům hezky bydlelo.
Jelikož vím, že tento Zpravodaj je letos poslední, chci poděkovat všem za spolupráci, pracovníkům úřadu, pracovníkům všech
dobrovolných složek ve městě, zastupitelstvu, radě a všem, kteří se
nějakým způsobem podíleli na společných akcích a zvelebování
našeho krásného města.
Zároveň chci popřát všem občanům spokojené prožití svátků
vánočních, hodně zdraví, štěstí, lásky pohody a hlavně přeji zachovat veselé a pozitivní myšlení, jelikož pozitivní náhled na problém
mnohému předchází a spoustu problémů zmírňuje. Prosím o zachování vzájemné tolerance, což může přispět ke zlepšení mezilidských vztahů, komunikace a spolupráce.
Luděk Volek,
starosta města
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva města dne 16. 9. 2015
15/10/175 vzalo na vědomí
zápis z 9. zasedání zastupitelstva města konaného 22.7.2015.

města Město Albrechtice“ vypuštění celé věty: „U projektů podpořených částkou nad 100,-tis.korun také nejméně dvěma články
v regionálním tisku.“

15/10/176 schválilo
program 10. zasedání zastupitelstva města.
15/10/177 zvolilo
tříčlennou volební komisi ve složení : pp. předseda Ing. Dušan
Vopelka a členy Alena Bodnárová a Lukáš Anton.
15/10/178 schválilo
pořadí volby členů rady města tak, jak byl navrženi:
Mgr. Jiří Mlčoušek, Mikuláš Galuszka, Ing. Vladimír Vranka,
Ing. Jana Murová, Ing. Jaroslava Veselá PhD a Jan Metzl.
15/10/179/1 zvolilo
členem rady města p. Mgr. Jiřího Mlčouška, bytem Odboje
280/20, 793 95 Město Albrechtice
15/10/179/2 zvolilo
členem rady města p. Ing. Vladimíra Vranku, bytem Krnovská
80/8, 793 95 Město Albrechtice
15/10/180 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015- rozpočtové opatření č. 9/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 103 000,-Kč a výdajů
zvýšení o 217 500,-Kč, financování se zvyšuje o 114 500,- Kč
15/10/181 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice
č. 2/2015:
Plán hospodářské činnosti: náklady
12 001 892,00
zvýšení o
775 958,00
Celkem náklady:
12 777 850,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
8 941 913,00
Ztráta

7 630 914,00
1 310 999,00

15/10/183 schválilo
Směrnici: „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
Město Albrechtice“
15/10/184 schválilo
Směrnici: „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
Město Albrechtice v sociální oblasti“.
15/10/185 stanovilo
měsíční odměny nově zvoleným neuvolněným zastupitelům
města od 1.10.2015 za výkon funkce: člena Zastupitele města
ve výši 600,-Kč/měsíc a člena Rady města ve výši 1.500,-Kč za měsíc.
15/10/186 schválilo
Smlouvu o poskytnutí licence pro současné, úplné a nezměněné šíření televizních programů v síti elektronických komunikací - IPTV/kabelovém systému - provozovatele převzatého vysílání v České republice“ se společností FTV Prima spol. s r.o.,
IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908 zapsané v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 16778, jíž zastupují Ing. Marek Singer, generální ředitel, a Ing. Petr Babulík, finanční ředitel
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/10/188 schválilo
OZV č.1/2015 Požární řád města Město Albrechtice.
15/10/189 pověřilo
vedení města dalším jednáním s cílem dosáhnout zachování
speciální školy pod MSK.
15/10/204 schválilo
„Projekt místní úpravy křižovatky ulic Nemocniční a Opavická v Městě Albrechticích“ a jeho realizaci.

3 835 937,00

15/10/205 schválilo
vystoupení starosty Obce Třemešná Ing. Rostislav Kociána
k problematice cyklostezky.

15/10/182/1 schválilo
zachování ve Směrnici „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice“, v čl. 3.3. slovíčko „zejména“.

15/10/206 nepovažuje
za svoji prioritu řešit dopravní zatížení obce výstavbou malého
obchvatu, navrhuje tuto variantu pozastavit.

15/10/182/2 schválilo
Ve Směrnici „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu

Martin Špalek,
místostarosta

Pozvánka na vánoční akce
Ve čtvrtek 26. listopadu proběhne v Hynčicích u bývalé pošty
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Od 16 hodin zahájí kulturní program zpěváčci z Mateřské školy v Městě Albrechticích
a poté bude rozsvícen vánoční strom, který byl dovezen a usazen
pracovníky sběrného dvora. Zvu tímto všechny občany do Hynčic,
aby si přišli poslechnout malé zpěváčky a nasát vánoční atmosféru.
V pátek 27. listopadu se na náměstí v Městě Albrechticích uskuteční Adventní setkání u vánočního stromu spojené s tradičním jarmarkem, který začne od 9 hodin dopoledne a vyvrcholí v 17 hodin slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Ve stáncích budou prodejci
nabízet výrobky s vánoční tématikou, pro dospělé budou připraveny
k pití horké speciality. Milovníci zabíjačkových pochoutek si mohou
zakoupit výrobky přímo z horkého kotle. Odpoledním kulturním

programem nás budou bavit děti z mateřské školy, základní školy
a také základní umělecké školy. Všichni jste srdečně zváni.
V pondělí 28. prosince pořádá město Město Albrechtice ve spolupráci s místní římskokatolickou farností tradiční Vánoční koncert v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí. Letos v něm
vystoupí koncertní duo Olga Procházková a František Šmíd. Paní
Olga Procházková je sopranistka, sólistka opery Slezského divadla
v Opavě a pan František Šmíd je varhaník a klavírista. Po skončení
tohoto koncertu se všichni můžeme těšit na ohňostroj, který pravidelně zakončuje celoroční kulturní činnost v našem městě.
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Martin Špalek,
místostarosta

Setkání jubilantů v roce 2015

Ve čtvrtek 1. října 2015 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s matrikou Městského úřadu v Městě Albrechticích setkání jubilantů. Pozváni byli občané naší obce,
kteří slaví své životní jubileum v roce 2015. Velice nás potěšilo,
že se letos dostavilo více jubilantům než v letech předešlých.
Místostarosta pan Martin Špalek přednesl slavnostní projev
a všem pozvaným hostům předal kytičku. S malým hudebním
pásmem přišli mezi oslavence žáci základní školy, této vydařené akce se také zúčastnil starosta obce, pan Luděk Volek.

Všichni pozvaní jubilanti se podepsali do kroniky města
a k pohoštění, které pro ně bylo připravené, jim po zbytek odpoledne hrála k poslechu i tanci hudební skupina pana Zdeňka
Břicháčka. Milým překvapením pro všechny zúčastněné byla
malá zpěvačka Žanetka Juříková, která občas na veřejnosti vystupuje se skupinou pana Zdeňka Břicháčka.
SPOZ a matrika Městského úřadu
Město Albrechtice

Základní škola informuje
eTwinning v novém kabátě

V letošním školním roce se opět zapojíme do eTwinningových
projektů, ve kterých si žáci některých ročníků budou moci otestovat v praxi své komunikativní dovednosti v anglickém jazyce.
„My town“ je projekt pro sedmáky. Během plnění projektových aktivit se seznámíme s žáky partnerských škol a s jejich
městy, dále sami představíme naši školu, naše město a region
tak, že v týmech připravíme prezentaci fotografií, zajímavých
textů a video pohlednici z našeho města. Budeme diskutovat

o tom, čím se naše města podobají a čím se liší. Pracovní prostředí TwinSpace, ve kterém se sdílejí vytvořené prezentace,
vyměňují emaily, kde žáci pod vedením učitelů chatují a pořádají videokonference s ostatními účastníky, obléklo v září zcela
nový šat tak, aby naši cestu za vzájemným poznáním ulehčilo.
Tak nám držte pěsti, protože již vyrážíme na naši virtuální kulturní cestu po Evropě.
Foto Regína Hajná, text Simona Martínková

—3—

Základní škola informuje



Přírodopisně zeměpisná exkurze Jeseníky 2015

Víš, co je myšivka? Kde je Velký kotel? A víš, co je kleč? Ne?
AHÁ! Tak jedeme do hor a zkusíme se na to podívat…
Ve středu 30. 9. a ve čtvrtek 1. 10. 2015 vyrazili žáci našich 8.
a 9. tříd objevovat přírodní a zeměpisné zajímavosti na vlastní oči,
a to podél toku Bílé Opavy, v okolí Ovčárny a Karlovy Studánky. Program exkurze byl velice „našlapaný“, zvládnout samotný
výstup a přitom ještě plnit úkoly na tabletu a hledat odpovědi
na otázky na informačních tabulích bylo velice náročné. Všechny
účastníky je nutné pochválit, protože si vedli zdatně a náročnou
cestu k chatě Barborka nejen zvládli, ale dokonce i vyřešili zadané úkoly a ještě stihli udělat na jednotlivých zastávkách naučné
stezky „selfí“.
Na Ovčárně si žáci vyzkoušeli práci s GPS navigací v určování zeměpisné polohy, místa a nadmořské výšky a užili
si výhled na Praděd. Také pozorovali výškovou stupňovitost
v horách, neboli kde ještě roste les, kde už roste kleč a kde jsou
horské louky.
V Karlově Studánce jsme pak navštívili venkovní mineralo-

gickou expozici, kde měl každý žák najít a vyfotit pět hornin či
nerostů z Jesenicka a zaznačit jejich výskyt do mapy.
Všichni ještě pokračují na dokončení své práce na tabletech
ve škole, musí doplnit pracovní listy, fotky a mapy.
Výprava proběhla úspěšně, do školy jsme se vrátili živí a zdraví. Díky projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město
Albrechtice“ z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pod
registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01597 mohli žáci využít
ke své práci tablety a GPS navigace.
Doufáme, že děti mají spoustu zážitků a rozšířené obzory :-).
„Tak co, už víš, co je myšivka horská?“ „Jasně, je to živočich podobný myši, který žije pod Petrovými kameny a v zimě spí podobně
jako medvěd.“
Účastníci expedice 30. 9. 2015: 9. A, 8. B a učitelé Petr Valeček,
Janis Busios, Martin Hajný
Účastníci expedice 1. 10. 2015: 9. B, 8. A a učitelé Petr Valeček,
Miroslava Tupá, Alena Honajzerová
Text i foto Petr Valeček
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Základní škola informuje

ZÁŽITKY Z ANGLIE

V sobotu 5. září v 7.15 ráno vyrazila skupina našich osmáků a deváťáků v rámci projektu „Cesta k jazykům“ (reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/56.0652) do anglického zálivu Torbay. Cesta
to byla dlouhá, museli jsme vyzvednout další děti z Rajhradu
a Mohelna, absolvovat cestu trajektem a až v neděli po poledni
jsme konečně opustili autobus a vyrazili do historického a malebného města Torquay. Přivítalo nás krásné slunečné počasí a teplota 18 stupňů Celsia. Naší první zastávkou bylo Babbacombe Model Village, což je muzeum miniatur umístěné
v krásné zahradě. Jedná se o repliky tradičních anglických staveb, ulic a čtvrtí spolu s postavičkami. Za zmínku stojí např.
Wembley stadion s nahými fanoušky, hasiči hasící výškový
dům, královna na honu, drak sršící oheň na středověký hrad,
Stonehenge atd. V areálu jsme zhlédli i 4D filmovou pohádku
o dvou rytířích bojujících s drakem. Následovala procházka
městem a návštěva veřejných pláží, ale než jsme mohli smočit

nohy v mořské vodě, museli jsme zdolat velmi strmé schody
v náročném terénu. Odměnou nám ovšem byl úžasný pohled
na moře, plachetnice, racky, a dokonce i lachtana. Po šesté
hodině večer se všichni vydali ke svým rodinám. V pondělí
ráno jsme si nejdříve vyměnili zážitky z anglických domácností a poté jsme vyrazili do Exeteru, hlavního města Devonu.
V Exeteru jsme obdivovali místní katedrálu, prošli se nejužší
ulicí světa s názvem Parlamentní, nakoukli jsme do oblíbené
hospůdky nejslavnějšího britského korzára Francise Drakea
a nakoupili první dárky v místních obchodech. Po přesunu
do Paingtonu už měly děti před sebou pouze výuku, čekaly
je první čtyři vyučovací hodiny v jazykové škole. Konverzace
s rodilými mluvčími si snad všichni užili, nezbývá než si pořádně odpočinout a načerpat síly na další program.
Foto a text
Renata Doležalová a Táňa Kurečková
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Co je nového v naší mateřské škole

Období letních prázdnin, zejména doba uzavření školy (srpen)
je využíváno k nutným opravám, rekonstrukcím a úklidovým
činnostem. Co se změnilo pro děti k 1. 9. 2015? Posuďte sami
na našich webových stránkách www.msma.cz
- Vymalované třídy
- Další obohacení tříd a heren dětským nábytkem

- Opravy sociálního zařízení 3. a 4. třídy
- Bezpečnostní zařízení školy
- Modernizace školní kuchyně
- Modernizace školní zahrady
Poděkování patří všem zaměstnancům školy, firmám: J. Blažka, truhlářství P. Fofa, stavební firmě Z. Caisbergera, p. Husera.
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Co je nového v naší mateřské škole

Bezpečnostní opatření v mateřské škole
Během hlavních prázdnin proběhla realizace zabezpečení
přístupu do mateřské školy. Jedná se o instalaci dveřního interkomu, osazeného kamerou a ovládacích panelů s monitory
do každé třídy. Pro vstup do budovy slouží zvonkové tablo se
čtyřmi tlačítky s názvy tříd. Příchozí zazvoní na požadovanou
třídu, kde se učitelce na monitoru zobrazí videopřenos obra-

zu vstupních dveří a po vzájemné hlasové komunikaci je tak
umožněn vstup do budovy stisknutím tlačítka pro otevření
dveří.
Věříme, že alespoň určitá opatření nám pomohou zajistit lepší
kontrolu a dohled nad pohybem lidí v budově školy a zároveň lepší pocit bezpečí nejen pro nás, ale i pro naše děti.

„Chceme, aby dítě v mateřské škole prožívalo šťastné dny plné her a přání,
a každý den aby byl pro ně radostný a bezpečný“.

Adaptace tříletých dětí v mateřské škole
Období vstupu do mateřské školy je pro tříleté děti velkým životním krokem. Z bezpečného prostředí domova se má dítě najednou osamostatnit a vydat se vstříc novým zážitkům.
Pro nově příchozí děti začíná adaptační proces již při zápisu
do MŠ dnem otevřených dveří, kde mají první možnost vidění
a seznámení se s prostředím, ve kterém budou trávit část svého
života.
Co maminky prožívaly během nástupu dítěte do MŠ?
Nejvíce se projevovaly obavy a očekávání. Obavy se týkaly především reakce dítěte na vstup do školky, na kamarády ve třídě,
na paní učitelky a další zaměstnance. Očekávání se spíše projevovalo individuálně – bezproblémového nástupu. Některé maminky prožívaly adaptaci hůře než děti, náhle odloučení, moje dítě už

není miminko a především lítost z reakce dítěte, pláč a stýskání.
Jaký byl první vstup a pocity dětí ve školce?
Reakce na první školní den byly vesměs pozitivní. Některé
děti měly pocit, že jeden den stačil, sbalím si věci, batůžek, papuče a už nepřijdu. Brzy zjistily, že tomu tak není, což se v některých případech projevovalo pláčem, přemlouváním, slibováním.
V případě pláče bylo však častou reakcí rychlé zklidnění ve třídě.
Proto je velmi důležitá každá informace o dítěti, která by
mohla podnítit spolupráci mezi pedagogem a rodiči v počátcích
adaptačního procesu, což povede k tomu, aby děti a rodiče zvládaly pobyt v mateřské škole v klidu a pohodě.
Bc. Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ
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Povinnosti při užívání komína
• před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komína
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
• po požáru komína
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě (nebo i při pouhém podezření na ně)
Četnost všech tří uvedených činností nám ukazuje tabulka:
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného
spotřebiče paliv
Celoroční
provoz
Čištění
spalinové cesty

S topnou sezónou číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech.
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem
uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravidelné čistění komínů
a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komína
odborníky – kominíky!
A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle platného Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011 je
povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu a čištění spalinové cesty.
Podle platné legislativy jsou zavedeny tři termíny, které prokazují požární bezpečnost komínového tělesa:
Kontrolu spalinové cesty provádí pouze odborně způsobilá
osoba v oboru kominictví. Posuzuje bezpečnost a provozuschopnost komína.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba
v oboru kominictví. V případě použití spotřebiče na pevná paliva
o výkonu do 50 kW můžeme si takový komín vyčistit sami. Doporučujeme však i tuto činnost přenechat odborníkům.
Revize spalinové cesty provádí pouze revizní technik komínů a spalinových cest. Seznam těchto osob můžeme nalézt např.
na stránce http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku. Revize se provádí:

do 50
kW
včetně

nad 50
kW

Pevné

Činnost

Sezonní Kapalné
provoz

3x

2x

Plynné

3x

1x

Kontrola
spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných
(tuhých) znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění
spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných
(tuhých) znečišťujících částí
a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Dokladem o provedení výše uvedených činností je vždy zpráva, kterou odborně způsobilá osoba vystaví majiteli nebo uživateli
spalinové cesty. Vzor zpráv je uveden v nařízení vlády při provozu
komínů. V případě požáru komína hasiči vždy vyžadují platnou
zprávu. V případě, že zpráva nebude platná nebo kontrola nebude vůbec provedena, vystavuje se majitel nebo uživatel spalinové
cesty pokutě podle Zákona o požární ochraně.
A co když přece jen dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte
na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít
k výbuchu. Hašení komína ponechte raději hasičům.
Ing. Antonín Ušela,
vrchní inspektor požární ochrany

Klub důchodců v Hynčicích
Léto uběhlo jako voda, je tu podzim a mnoho práce na zahradách, přesto si naši členové našli čas na jednu velmi zdařilou
akci. Bylo to „Podzimní posezení s dechovkou“, které společně
pořádaly obce Třemešná a Město Albrechtice spolu s klubem
důchodců. Sešlo se tam poměrně hodně lidí i díky bezplatné dopravě autobusem, takže jsme nemuseli řešit to, jak se dostaneme
na akci a zpět domů. Velmi přátelsky nás přivítal pan starosta
Třemešné Rostislav Kocián, prodával občerstvení u pultu a dokonce si s námi i zatančil. Náš dík a obdiv samozřejmě patří také
hráčům a zpěvákům dechového orchestru, kteří dokázali zvednout ze židlí i ty z nás, kteří si mysleli, že tanec, i když pomalý,
je nad jejich síly.
V říjnu jsme opět uskutečnili naši oblíbenou návštěvu
bazénu v Karlově Studánce, která nám vždy poskytne úle-

vu a osvěžení. Tentokrát jsme cestou navštívili také sklárnu
ve Vrbně pod Pradědem, která se nachází v malém oranžovém
domku po pravé straně cesty nedaleko kruhového objezdu.
Překvapilo nás, že sklárnu tvoří jedna místnost, kde se nachází tavicí pec, chladicí zařízení a spousta píšťal a nástrojů,
se kterými přímo před námi pracovali dva sympatičtí skláři.
Chvíli jsme je pozorovali a hned nás napadlo „to jsou zlaté
české ručičky“.Takřka ve všech klasických českých pohádkách
najdete repliky středověkých pohárů, vyrobených ve zdejší
sklárně. Zakázky přicházejí z celé Evropy, takže skláři pracují
pouze na objednávku a nestačí své zboží ani vystavit ve vitríně. Odcházeli jsme s pocitem hrdosti, že v našem kraji máme
takové odborníky.
Marie Vitásková
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ŽIVOT DECHOVÉ HUDBY MĚSTO ALBRECHTICE V ROCE 2015

Velkým povzbuzením pro činnost DHMA do roku 2015 bylo
velmi úspěšné srpnové vystoupení v roce 2014, které proběhlo
v rámci mezinárodní přehlídky DH v Jistebníku. Náš velmi kvalitní výkon neunikl ani přímému účastníku této přehlídky, hudebnímu redaktorovi Českého rozhlasu v Ostravě, panu Arturu
Kubicemu. Jeho pochvalná slova nás velmi potěšila. A nebyla jediná.....
Ještě v průběhu festivalu nás oslovil polský manažer, který
nám do roku 2015 nabídl úzkou vzájemnou spolupráci, která se
měla týkat zahraničních vystoupení v Polsku a Německu. A tato
slova byla v roce 2015 skutečně i naplněna. Od počátku letošního roku byla činnost naší dechové hudby nutně uzpůsobena
těmto nabídkám. První letošní vystoupení proběhlo 21.4. v kulturní domě v Třemešné. Na toto vystoupení navazovala dvě další květnová a to v parku B. Smetany při oslavách 1.máje a 4.5.
na náměstí ČSA při vzpomínce 70. výročí osvobození. Již tato
dvě vystoupení dokazovala, že směr naší přípravy na zahraniční
produkce je správný.
To, v co jsme všichni doufali, se opravdu podařilo realizovat,
a to 23.5. až 26.5. V těchto dnech jsme se zúčastnili velké mezinárodní přehlídky dechových hudeb a mažoretkových formací
v Lucembursku. Tento mezinárodní svátek hudby, tance, mládí,
krásy a přátelství proběhl ve městě Wiltzu. Na tuto akci spojila
DHMA své síly s Mažoretkami Petra Studénka z okresu Nový Jičín. Byla to akce, na kterou většina z nás určitě nikdy nezapomene. Dalším kladem naší účasti je to, že jsme vzorně reprezentovali
naše město, region, Českou republiku.
Jen několik málo dnů po návratu z Lucemburska nás čekalo
další vystoupení v průběhu oslav Dne dětí v Městě Albrechticích. Těší nás úzká spolupráce s OÚ ve Slezských Rudolticích
a naše účast při velkých oslavách dožínek, které tentokrát proběhly 15.8.
Poslední letošní akcí bylo velmi povedené říjnové vystoupení
s názvem: Podzimní posezení plné hudby, tance a zpěvu, opět
v kulturním domě v Třemešné. Za tuto akci moc děkujeme všem
organizátorům, mezi které určitě patří město Město Albrechtice,
Klub důchodců, DHMA a v neposlední řadě vedení obce Třemešná v osobě jeho starosty,ing. Rostislava Kociána.

Co říci na závěr....
I přesto, že se většina našich vystoupení podařila, nebyl tento rok pro vedení a činnost DHMA vůbec jednoduchým. Vedení
tohoto tělesa muselo řešit mnohé zapeklité situace, které nebylo
vždy jednoduché vyřešit.
Jen díky velké obětavosti a lásce se nakonec vše podařilo vždy
ku prospěchu a zachování této krásné činnosti, která obohacuje život nejen nám hudebníkům, ale všem milovníkům tohoto
žánru zvládnout. Za to samozřejmě patří velký dík hlavně vedení
města, drobným sponzorům, našim fanouškům, posluchačům.
Aby mé hodnocení letošního roku bylo úplné, je mou povinností sdělit i to, že nás členy DHMA hodně mrzí, že se nemůžeme pochlubit a být pyšní na kulturní zázemí, které poznáváme
při našich vystoupeních nejen v zahraničí, ale i v blízkém okolí. Je pro nás velmi těžko pochopitelné, že i daleko menší obce
toto zázemí vlastní (Třemešná, Vysoká,Liptaň,Slezské Rudoltice,
Osoblaha a mnohé další). Věřme, že nové vedení města společně
se všemi zastupiteli o tomto nedostatku ví a hlavně že ho bude
urychleně úspěšně řešit. Myslíme si, že je to přímo povinností,
aby kulturní život byl v našem pěkném městečku určitě obnoven
na úroveň, kterou jsme my, starší, znali do roku 1989.
K tomu, aby DHMA plnila to, na co si mnozí občané Města
Albrechtic za dobu jejího působení zvykli, chceme v roce 2016
naplňovat:
1/ nadále úzce spolupracovat s vedením města,
2/ úzce spolupracovat s DOM (Dechový orchestr mladých)
v Krnově,
3/ úzce spolupracovat s Oškerou, dechovou hudbou z České
Vsi,
4/ využít dalších nabídek k zahraničním vystoupením, které
již byly v těchto dnech akceptovány
A to nejdůležitější : Co nejčastěji být v hudebním kontaktu
s vámi – našimi příznivci ve městě a širokém okolí.
Snad se nám to bude i v roce 2016 plně dařit.
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Na shledanou v roce 2016.
Petr Volný,
vedoucí (kapelník DHMA)

Klub důchodců Město Albrechtice

Klub seniorů chce touto cestou seznámit spoluobčany se svou činností a současně poděkovat zastupitelstvu našeho města, že finančním grantem umožnil seniorům realizovat společensky prospěšné
aktivity. Zvláště pak děkujeme starostovi p. Volkovi a místostarostovi p. Špalkovi, že nám trvale věnují svou pozornost a často se zúčastňuji našich akcí.
Naše činnost je mnohostranná a tím plní všemi očekávanou úlohu
z hlediska potřeb členů. V roce 2015 se do konce října uskutečnily
zatím tyto akce:
V únoru proběhla přednáška ortopeda MUDr. Hrice na téma
kloubních náhrad s ukázkou těchto náhrad a s doprovodným promítáním.
V březnu jsme společně oslavili MDŽ. K tanci nám hrála hudba
p. Břicháčka.
V květnu jsme navštívili lázně Karlova Studánka s výjezdem
na Ovčárnu. Jen nejzdatnější účastníci zájezdu uskutečnili vycházky
na chatu Barborku a k vyhlídkové rozhledně Praděd. Bohužel nám

nepřálo počasí, byla silná mlha. Zájezd pokračoval návštěvou Pradědovy galerie u Halouzků v obci Jiříkov. Měli jsme zde možnost zhlédnout obří dřevěné skulptury, betlémy a další zajímavosti.
V červnu se uskutečnila přednáška spojená s promítáním na téma
bezpečnost v obci, regionu a v celostátním měřítku. Poučné byly
rady policie k zajištění bezpečnosti seniorů.
V červenci jsme navštívili město Glogowek a klášter s historicky
cenným kostelem Narození panny Marie, dále pak zámek s novou
observatoří a přilehlým parkem. Následovala návštěva květinových
oslav v polském městě Otmuchow. Zvláštností byl alegorický průvod.
V září jsme navštívili zámky v Linhartovech a Jindřichově, následoval poutní klášter ve Zlatých Horách, dále kostely v Rudolticích
a Hrozové, kde jsme měli možnost obdivovat interiér rekonstruovaných románských fresek ze 13. stol.
Do konce roku nás čeká splnit ještě několik akcí, přesto věříme, že
se nám naše předsevzetí splní v celém plánovaném rozsahu.
Ing. Jaromír Kukelka

Celostátní soutěž Svačina roku
Pětice studentů Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice ukáže své kuchařské umění v třetím ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Letošní ročník přilákal rekordních 123 mladých kuchařek a kuchařů z 35 středních odborných
škol se zaměřením na gastronomii. Odborným garantem soutěže je
Mistr kuchař Vladimír Picka. Odbornou porotu letos posílí šéfkuchař

a člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
Jiří Král. Na nejlepší soutěžící a školy čekají ceny v hodnotě 20 000,Kč a tuňákové výrobky Rio Mare. Porota vybere do 20. listopadu 15
nejlepších, kteří postoupí do živého finálového kola, které se uskuteční
8. prosince. Role moderátorky se zhostí Markéta Hrubešová.
Přejeme našim studentům originální nápady a držíme pěsti.

Lidé mají na výměnu průkazů OZP už jen měsíc
Do 31. 12. 2015 mají čas držitelé dočasných průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné
benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Výměnu průkazů provádí Úřad práce ČR – Krajská pobočka

v Ostravě, Kontaktní pracoviště Krnov, Šmeralova 3, 794 01 Krnov.(boční vchod – bezbariérový přístup)
Bližší informace mohou občané, kteří průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P vlastní, získat také
na Městském úřadu Město Albrechtice, odbor sociální.
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Ještě o kronice
Paní učitelka Šlagorová měla výborný nápad, když poslední číslo obecního Zpravodaje oživila výčtem událostí, které
se udály nebo se týkaly našeho města. Jako někdejší kronikář
obce bych chtěl i já přispět k poznání zajímavé minulosti tohoto místa.
Před více než sto lety sbíral s příkladnou pílí nejstarší zprávy o Albrechticích lékárník Vincenc Robert Vidimský. Přišel
do Albrechtic v roce 1836 z Dobříše v Čechách. Otevřel si tu
první lékárnu „U českého lva“, zamiloval si městečko a vykonal pro ně cennou práci. Zachoval se po něm německy psaný
rukopis kroniky „Denkwúrdgkeiten“ fűr und von Olbersdorf.
Jsou tu zprávy o událostech v našem městě až do roku 1848.
Němečtí obyvatelé kronikářské práce Vidimského často využívali, ale úzkostlivě se vyhýbali zprávám o slovanském původu
Albrechtic a každé příznivější zmínce o českých panovnících.
Po tatarském vpádu do Evropy byly i zdejší kraje – i tak
řídce osídlené – téměř vylidněny. V té době byl moravským
markrabím Přemysl Otakar, který ve válce s Vladislavem polským získal Opavsko. Rok nato se stal českým králem. Velmi
se snažil osídlit pusté kraje svého království a tak zvýšit příjmy
do královské pokladny a upevnit svou moc. Z křížových výprav do Svaté země se vraceli sedláci, kteří uvykli svobodnému
životu a netoužili se vrátit ke svým feudálním pánům. Využili
příležitosti a usazovali se v neobydlených končinách. K nim
přibylo i hodně zručných řemeslníků z Vlámska, kde velké záplavy zničily velká území. A tak zpustošený Oldřichov – snad
původní název obce – dostal mezi lety 1250 až 60 nové obyvatele. Staré slovanské jméno osady Oldřichov se jim špatně
vyslovovalo, komolili je, až se změnilo na Olbersdorf.
Ještě pár slov k samé kolonizaci: kolonisté byli osobně svobodni, každý dostal menší lán – zhruba 35ha -, za který dal závdavek. Prvních 12 let neplatil z pozemků žádné daně, po této

době odváděl vrchnosti roční úrok, určité množství obilí, drůbeže a konal malou robotu. Zemských robot byly nové osady
zbaveny. Podnikatel, který osadníky přivedl, dostal svobodný
lán bez robot a platů. Vymínil si právo rychty a na dědičné
rychtě míval krčmu, pekařství nebo řeznictví. Jako dědičný
rychtář – fojt – byl i soudcem v menších sporech a ze soudních
pokut si ponechával jednu třetinu.
Socha sv. ANNY na náměstí
Obec Olbersdorf měla povoleny konat čtyři výroční trhy.
K těm vymohla vrchnost na císaři Leopoldovi privilegium
konat každou středu trh týdenní. Současní držitelé panství –
jezuité – omezovali práva obce, a když vzali obci i právo mít
vlastní pokladnu, byla vyslána na zámek deputace se stížností.
Vedl ji představený obce Jan Kravuška, členové obecní starší
Hanke a dva sedláci z Hynčič. Protože u vrchnosti nepořídili,
obrátili se písemnou stížností do Vratislavi. Po určité době byl
Kravuška s městskými staršími pozván k soudnímu jednání
na zámek. Po bouřlivém jednání prohlásil páter prokurátor
starostu Kravušku za zbavena úřadu a uložil mu pokutu 100
tolarů. Jeho syn, který stížnost sepsal, dostal pokutu 50 tolarů.
Postižení se ještě jednou odvolali ke královskému oberamtu ve
Vratislavi. Byli uznání nevinnými a došlo i ke smíru Kravušky
s vrchností. Byl dosazen opět ve svůj úřad a jeho syn se stal
jeho nástupcem. Vděčný starosta Kravuška, bohatý obchodník, dal postavit svým nákladem v roce 1719 na náměstí 8m
vysokou sochu svaté Anny. Kronika ještě uvádí, že jako upomínka na misionáře, kteří navštívili také obec a které do Slezska poslal sám papež, stál v blízkosti sochy po celá desetiletí
vysoký dřevěný kříž.
Josef Vyhlídal

Týden sociálních služeb v dílnách Harmonie, p. o.
V pondělí 5. 10. 2015 byl zahájen Týden sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a KÚ Moravskoslezského kraje, který se konal letos již po sedmé.
Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, veletrhů sociálních služeb, setkávání se ale i příležitostí přiblížit veřejnosti
chod konkrétní služby např. dnem otevřených dveří. Hlavní cíl
však zůstává každý rok stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti.
K Týdnu sociálních služeb, jsme se připojili i my. 6. a 8. října měli návštěvníci možnost, u příležitosti dne otevřených dveří,
přijít za námi do dílen na ulici B. Smetany. Buď se jen podívat,
jak naše výrobky vznikají anebo si vybrané techniky vyzkoušet
na vlastní kůži. Nabízených činností byla celá řada – tkaní koberců, práce s keramickou hlínou, pletení košíků, drátkování, výroba
mýdla, svíček a další.
Návštěvy měly příležitost seznámit se s informacemi o službě,
s prostory dílen a jejich vybavením i s našimi uživateli.
Ve středu 7. 10. 2015 jsme nabídli výrobky, zhotovované v naší
dílně, v prodejním stánku umístěném na náměstí. Je už pěknou
tradicí, že obyvatelé města nákupem výrobků podporují další
činnost dílen. Naše výrobky můžete zakoupit i mimo nejrůznější
akce v pracovní dny přímo v našich dílnách na ulici. B. Smetany
35 v době od 7:00 hod. do 15:30 hod..
Potěšilo nás, že se mimo místních spoluobčanů a přespolních
návštěvníků Albrechtic u našeho stánku zastavil i starosta, místostarosta, vedoucí sociálního odboru a další pracovníci městského úřadu. Patří jim naše poděkování za podporu a umožnění

umístění prodejního stánku na náměstí a zveřejnění oznámení
v kabelové televizi.
Snahou všech pracovníků dílen je nejen pomoci klientům vyplnit smysluplně jejich čas, ale také rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a společně hledat takové činnosti, které bude klient dělat
s radostí a budou ho těšit. A to, že se nám to daří, je určitě vidět
na výrobcích naší dílny, které zase přinášejí radost těm, kteří si je
koupí nebo jsou jimi obdarováni.
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Bronislava Nováková,
vedoucí STD

Slovo k Adventu
Doba předvánoční, symbolizující posvátnou důstojnost a čas očekávání, je tradičně spojena se zvykem zdobení
příbytků adventními věnci.
I když nám ještě nějaký ten
týden zbývá, chtěl bych už
teď nabídnout malé zamyšlení nad jeho dnes
tak často opomíjenou
symbolikou.
Původ adventního věnce sahá do 19.
st., kdy jistý kupec
daroval
sirotčinci
v Hamburku staré kolo
od vozu, aby sloužilo
jako lustr. Místní vychovatel a evangelický duchovní Johann Wichern chtěl dětem
přiblížit tajemství adventu, a tak
na svátek sv. Ondřeje roku 1839 zavěsil
v jídelně kolo ozdobené 23 svíčkami, přesně tolika, kolik zbývalo dnů do Štědrého dne. Děti
jej ozdobily - a tento zvyk se postupně začal šířit dál. Věnec se
tedy původně nekladl přímo na stůl, ale býval zavěšen nad ním.
V kostele se poprvé objevil v Cáchách, zde měl již klasické čtyři
svíce symbolizující čtyři adventní neděle.
Adventní věnec, jak jej známe dnes, zhotoven z větviček jedle, túje, tisu, borovice nebo jiných vytrvalých jehličnanů, se
svíčkami a mašlemi, ozdobený přírodními prvky, jako šišky, sušené květiny či ovoce spojuje několik tradic a symbolů.
Tvar kruhu je symbolem věčnosti, koloběhu v přírodě i opakujících se svátků v životě člověka.
Věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je tedy holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň přichází jako zachránce. Světlo z hořících svící symbolizuje toho, který svým jasným slovem rozhání veškerou temnotu
a strach.
Také barevná symbolika je důležitá. Adventní věnec by měl
být tradičně zhotovován v barvách zeleno-fialových.
Zelená je barvou naděje. Zelené větvičky jsou symbolem života, zrození, obnovy. Fialová je pak barvou ztišení, pokání,
očekávání, pokory a rozjímání. Je vlastní liturgickou barvou
Adventu. Tomu by měla odpovídat barva svící a stuh na věnci,
případně dalších ozdob.
V současné době se stále častěji setkáváme také s jiným barevným a tvarovým zpracováním adventních věnců podléhajícím módním trendům, které mohou tuto důležitou symboliku
silně zastřít ne-li zcela popřít.
Barvy jako červená a zlatá vypadají sice velice působivě, ale
jsou to barvy slavnostní, které mají plně vyznít až o Vánocích.
Ostatně ještě jednu symboliku bychom neměli opomenout.

Ježíš přichází sice jako Král, ale rodí se
chudý, pokorný. Stejně jak byl první
adventní věnec v Hamburském
sirotčinci, nanejvýš skromný
a přesto krásný, tak ať i my,
přes všechnu snahu vytvořit, co nejzdobnější
věnec, nezapomínejme
vyjádřit i tuto prostou
skutečnost, poněvadž
symbol skromného
adventního věnce má
pak při štědrovečerní
večeři nahradit a vynahradit symbol bohatého a zářícího vánočního stromu.
Zde si máme položit zásadní otázku. Je přednější symbolika nebo móda? Neměli bychom se stále vracet k původnímu významu Adventu a Vánoc, aby se za efektním
obalem nakonec neukrýval jen prázdný obsah? Následky takového vytunelování jsou silně patrné z toho, s jakým
znechucením a odporem mnozí svátky slaví nebo už ani slavit
nepotřebují. A tak z toho, co bylo původně nabídkou k obohacení rodinného života a k prožití opravdové radosti se stala často
nucená nepochopená tradice.
Obranou proti tomu je nabídka Adventu, který není jen
o hmotné přípravě na Vánoce, ale také té duchovní. V mnohých
rodinách se stále udržuje zvyk společného setkání večer u adventního věnce, kde je prostor k rozhovoru, sdílení, vyjádření
svých radostí i starostí, k četbě příběhů i modlitbě. Takto vytvořená pohodová atmosféra, bez televize, v tichu, v záři hořících
svící, nás otvírá k hlubšímu prožívání vzájemných vztahů.
Stírání charakteru Adventu, kdy nám koledy v obchodech zní
už od dušiček a vánoční výzdoba začíná každý rok vždy o něco
dříve, je jako rozbalování dárků ještě před nadílkou. Symboly
Adventu a Vánoc jsou dnes tak silně prolnuty, že spoustě lidem činí potíže rozlišit, kdy vlastně končí jedno a začíná druhé. Vždyť Vánoce začínají v předvečer 25. prosince a vánoční
stromek se tradičně zdobil až na Štědrý den. Na nás je, zda se
tímto stále sílícím trendem necháme strhnout nebo zda atmosféru a podstatu Adventu uchováme jako bohatství, které si dokážeme skutečně užít naplno, abychom o to s větším prožitkem
oslavili Vánoce.
Přeji vám poklidné prožití adventu a těším se na setkání
s vámi ať už při oslavě svátku sv. Mikuláše v sobotu 5. prosince
v 17.00 hodin v kostele v Hynčicích nebo při vánočních bohoslužbách a koncertě v Městě Albrechticích.
P. Jan Randa,
farář albrechtické farnosti

Český svaz včelařů
Již mnoho let v našem městě působí organizace ČSV (českého
svazu včelařů). Členové místní organizace mají svá včelstva přímo
v našem městě a přilehlém okolí, Hynčice, Žáry, Burkvíz, Opavice
a Biskupice. Většina včelařů, kteří zakládali tuto organizaci,už není
mezi námi. Včelaření se rozmohlo i u mladších občanů. Již mnoho
let se včelaři potýkají s nemocí včelstev (tzv. varroáza) a ta decimuje
včelstva. Je to malý cizopasný brouk, který se vetře do úlu a tam
se snaží rozmnožit. Včelaři musí bojovat proti tomuto vetřelci prevencí. V letošním roce se u některých včelařů ukázal mor včelího
plodu. Hodně závažná nemoc. Na tuto nemoc platí spálit všechny
včelstva včetně úlů. Na všechny nemoci u včel je nutná prevence,

a to čistota a obměna díla. U varroázy se snaží včelaři cizopasného
brouka likvidovat pomocí přístroje, kterým se vhání léčivo do úlu.
Naše příroda se neobejde bez včeliček, proto je nutné mít silná
zdravá včelstva, aby mohly být opyleny všechny rostliny kolem nás.
Zdravá včelstva nám dávají kvalitní med, (propilis, mateří kašičku,
vosk). Tyto produkty je možné získat přímo od včelařů. Také bych
chtěl poděkovat příteli Ing. Jiřímu Neuwirthovi, Pavlu Hájkovi,
Jiřímu Královi a Vladimíru Galuškovi za příkladnou a obětavou
práci ve vedení naší místní organizace. Tito členové jsou velmi
úspěšní včelaři a za to jim patří vřelý dík.
Luboslav Kadlík
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HC RED‘S
Vážení hokejoví příznivci a fanoušci hokejového týmu HC
Red´s Město Albrechtice,
léto uteklo jako voda a dne 8. září 2015 se na zimním stadionu
Krystal v Krnově rozpoutala bitva o ligové body v osmém ročníku
hokejové amatérské soutěže HLAMK (Hokejová Liga Amatérů
Mikroregionu Krnovsko). Soutěž byla pro ročník 2015/2016 rozšířena o další, tedy osmý tým, tým Mamutů Den Braven Krnov.
Žel po třech týdnech od zahájení letošního ročníku se ze soutěže odhlásil jeden ze zakladatelů HLAMK, PP Team Krnov.
Do nové sezóny si tým HC Red´s po vydařené loňské sezóně
a konečné 3. příčce dal za cíl bojovat opět o stupně vítězů. Dosavadní průběh soutěže napovídá, že cíl není nereálný. Po prvním
kole základní části je náš tým na 2. místě průběžné tabulky. Je

však ještě předčasné jásat, jelikož jsou před námi další 2 kola základní části.
Na dosavadním výborném umístění se velkou měrou podílí
výkon brankářské jedničky Jiřího „Bobra“ Žídka, který je průběžně na děleném 1. místě v počtu obdržených gólů. Průběžně
nejlepším střelcem týmu a 7. střelcem celé soutěže je Petr Dvořák
s 6 vstřelenými góly.
Informace o celé soutěži HLAMK můžete sledovat na webových stránkách soutěže www.hlamk.wz.cz, informace o týmu HC
Red´s Město Albrechtice na webových stránkách www.hcreds.
wz.cz.
Za hokejový oddíl HC Red´s
Luboš Džubera

TJ ROTARY MĚSTO ALBRECHTICE
Plni očekávání a nadšení jsme se po letních prázdninách konečně vrátili do tělocvičny, abychom se mohli důkladně nachystat na právě startující sezónu 2015/2016. Florbalová, stejně tak
jako například fotbalová sezóna začíná v září a končí v červenci.
Jak již bývá zvykem, i letos nabízí florbalový oddíl pro sportovní
nadšence dva oddíly, kde mohou působit. Je to oddíl žáků a oddíl mužů. Minulý rok byl pro oba naše oddíly nadmíru úspěšný.
Žáci dosáhli na vynikající druhé místo v rámci Okresní florbalové ligy žáků. Jednalo se o nejlepší výsledek od doby vzniku žákovského družstva. Navázat ne tento úspěch bude velice složité,
jelikož ostatní soupeři se na nás budou daleko více připravovat
a motivace udělat proti nám dobrý výsledek bude velmi vysoká.
My však doufáme, že se nám letos bude opět dařit. Musíme se
však vypořádat s odchodem několika kvalitních hráčů. Nahradit je nebude jednoduché. Již nyní ovšem v našich řadách vystrkují růžky nové florbalové naděje. Doufáme, že naši nejmenší
florbalisté budou hrát florbal s chutí a hlavně se budou hrou bavit alespoň stejně jako minulou sezónu. Muži nemají letos vůbec
jednoduchou pozici. Po loňském triumfu ve 2. Opavské florba-

lové lize (okresní přebor) nebude vůbec snadné navázat na tento, prozatím největší úspěch v krátké historii oddílu. Největší
starost nám dělá fakt, že většina hráčů má problémy přizpůsobit
se hracím termínům z pracovních či jiných důvodů. Nebudeme
tudíž schopni odehrát většinu zápasů v optimální sestavě a spíše budeme rádi za každého hry schopného hráče. Proto jsme se
rozhodli dávat daleko vetší šanci mladším hráčům, kteří jsou
povětšinou ještě dorostenci, či junioři. Doufáme, že jim tyto zápasy dají hodně zkušeností a budou jim jen ku prospěchu k dalšímu rozvoji jejich hry. Z těchto důvodů nemáme v této sezóně
nikterak vysoké ambice. Ovšem i tak nechceme v letošní sezóně
pouze paběrkovat. Cíl je dostat se minimálně do play off. Pokud by měl někdo zájem připojit se k nám, budeme jen rádi.
Tréninky probíhají 2x týdně. Každý čtvrtek 17:00 – 19:00 žáci
a v neděli 13:00 – 15:00 muži. Jako již tradičně i letos bude náš
oddíl pořádat florbalový turnaj ROTARY Cup o pohár starosty.
Termín byl stanoven na sobotu 12. 12. 2015 budeme velmi rádi,
pokud se přijdete podívat a podpořit náš tým.
Jan Šperl

Stojící zleva: Šolcová Alexandra, Jedelský Norbert, Murová Marie, Kmínek Daniel, Šperl Jan – vedoucí, Pořízka David, Schaffartzik
Robert, Banovec Miroslav
Spodní řada z leva: Caknakis Matěj, Galuška Daniel, Šlor Michal, Adamčík Martin.
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„Albrechtický puchýř“ informuje:

Letošní rok byl již 8. sezonou obnovené turistické aktivity
v M. Albrechticích. Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“ má
již ustálený styl své činnosti a dá se říci, že turistika našla v povědomí albrechtické veřejnosti své místo. To dokazují výsledky
činnosti. Když jsme před léty začínali, uskutečnili jsme za rok
7 akcí s celkovou účastí cca 300 turistů a ušli jsme cca 80 km.
Již od roku 2012 se počet akcí za rok ustálil na 15 – 18 s účastí
za rok kolem 500 turistů a dalších 300 – 400 účastníků cizích.
Rovněž počet zvládnutých km značně vzrostl a pohybuje se
mezi 200 – 250 km za rok. Přitom několik turistů individuálně
zvládlo i více jak 1.000 km. Členská základna oddílu kulminuje mezi 70 – 100 členy a co je podstatné, že každá akce, a to
i když zrovna nepřeje počasí, má velmi dobrou účast. To svědčí o tom, že si turisti již navykli na potřebu chození, protože se
přesvědčili o pozitivním účinku chůze na zdraví a posilování
odolnosti. Ne náhodou byli našimi prvními sponzory lékaři,
a to nejen albrechtičtí. Plně se potvrzuje známý slogan: „Chůze
je to první, po čem touží malé dítě a to poslední, čeho se chce
vzdát starý člověk-chůze je stejně přirozená jako dýchání“.
Několik slov k letošní sezoně. Opět jsme měli v plánu 15
akcí, které jsme ještě v průběhu roku doplnili dalšími třemi,
zaměřenými na údržbu první naučné stezky-Dubí vrch, dál
na přípravu tratí pro „Albrechtickou 25“ a třetí den byl věnován kontrole a údržbě MTO. Letos jsme navštívili okolí Budišova n. Budišovkou, prošli jsme Amalín a Oboru LČR, opět
jsme uskutečnili poutní setkání u Kapličky, první velkou akcí
zařazenou do celostátní přehlídky „Sportuj s námi“ byla „Albrechtická 25“ s účastí přesahující 120 turistů. Velmi zdařilá
byla vycházka na poznání „Jesenických zdravotních okruhů“,
vydařil se i tradiční „Pochod Petra Šolce“. Zcela novou byla
vycházka Vidly – Bělá, kde nás zástupce jesenického závodu
LČR, provedl po místech, kam se běžný turista nedostane. Mimořádně pěkný byl výšlap Vrbno – Světlá Hora, opět jsme si
zopakovali náročnou hřebenovku Ovčárna – Skřítek s krásnými výhledy na celý Hrubý Jeseník. Již tradičně jsme uspořádali
valnou hromadu na Jelení s vycházkou na novou rozhlednu.

Mimořádně se vydařil výšlap z Červenohorského sedla na Bílý
sloup a dál do Koutů-barevné podzimní scenerie jesenických
strání byly doslova kouzelné. Tak plynul rok, ještě „Došlapná“
s procházkou do polských Linartic, posezení s hodnocením
u Mrazíka a mimořádný turistický rok můžeme uzavřít s konstatováním, že byl mimořádně úspěšný i díky tomu, že nám
téměř vždy vyšlo počasí.
Několik slov na závěr. „Albrechtická 25“ nás přesvědčila,
že o MTO a turistice v M. Albrechticích ví široká veřejnost,
a to nejen z našeho kraje. To nás zavazuje, abychom dál pracovali na „zušlechťování“, využívání a údržbě MTO, který je
již trvalou dominantou M. Albrechtic. Cílem je, aby byl doslova lákadlem k jeho návštěvě a tím i našeho města. Můžeme
se i pochlubit individuálními výkony našich turistů, kteří tím
dokazují, jaké místo v životě člověka ve 21. století, turistika
má. Již druhý rok se účastní dvě naše turistky nejznámějšího
turistického pochodu „Praha – Prčice“, skupina 9 turistů zdolala „Lysou Horu“ a ještě Sloupsko-Šošůvské jeskyně a Macochu. Co je podstatné, turistika dává člověku potřebný pohyb,
ten spojuje s objevováním přírodních a historických krás nejen
našeho kraje, upevňuje fyzickou i psychickou zdatnost a dává
vzniknout novým přátelstvím, tolik potřebným v současné
době. Proto přikládáme albrechtické veřejnosti plán činnosti turistů na příští rok – 2016 a věříme, že mezi nás přijdou
noví zájemci, aby se přesvědčili o kouzlu putování přírodou
za poznáním, krásou, přátelstvím a ZDRAVÍM. Zbývá poděkovat všem turistům za účast na akcích, mimořádně si vážíme
pozornosti MěÚ, pod jehož záštitou akce konáme a který nás
finančně podporuje, dál děkujeme i dalším sponzorům-p. J.
Huserovi, p .J. Čížkovi, p. A. Adámkové, p. V. Cágové, p. R.
Královi a v neposlední řadě i výboru TJ za celkovou podporu
a všem funkcionářům TO „Albrechtický puchýř“ za jejich spolehlivou a nezištnou práci.
„Turistice zdar“
Na další kilometry a setkání se těší vedení
„Albrechtického puchýře“

— 15 —

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Plán turistických akcí na rok 2016 (počet km a účast):
Poř. č.: Měsíc – datum: Název akce:
Počet km: Účast T: / C:
Doprava:
1/ Leden:
1.1. Novoroční výšlap chata Anna – rozhledna.
8 km
2/ Březen: 19.3.Krnov – Šelenburk – Úvalno.
8 km
BUS
3/ Duben: 9.4. Sl. Rudoltice – Kobyla – Machala – M. Al – ce.
12 km
VLAK
4/ Duben: 23.4. Prudník – Jindřichov
11 km
BUS
5/ Květen: 14.5. Kaplička – Truverská mše – Kříž. Cesta – Pout.H
9 km .
6/ Květen: 28.5. Albrechtická „25“ + Pohodová „7“ a „13“
7/ Červen: 11.6.Lysá Hora – Mazák – Ondrášovy díry
11 km
BUS
8/ Červen: 25.6. Pochod Petra Šolce.
14 km
BUS
9/ Červenec: 16.7. Štramberk – Kopřivnice
8 km
BUS
10/ Srpen:
6.8. Kralický Sněžník – Prameny Moravy
12 km
BUS
11/ Srpen:
20.8. Karlova Studánka – Malá Morávka
9 km
BUS
12/ Září:
3.9. Jelení – Bellama – Valná hromada.
6+11 km
BUS
13/ Září:
17.9. Bílá Lhota – Mladečské jeskyně – Arboretum
9 km
BUS
14/ Říjen:
8.10.Heřmanovice – Zlaté Hory
10 km
BUS
15/ Říjen:
22.10. Došlapná – Mrazík. Linartice – M.Al – ce
10 km
Osobní výšlapy: Prčice – Lysá Hora – Macocha – Úseky MTO. Milotice – Lichnov – 10km. Od sklépka do sklépka – 9 km. Ježník
– Staré Purkartice.
Mimořádné akce: Příprava „Albrechtické 25“ – 21.5.2015. Kontrola MTO. „Koláčkobraní“ – 10. nebo 24.9. 2015.
Vedení turistického oddílu

Šachový oddíl TJ Tatran Město Albrechtice
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu
Ve dnech 27. 10. – 1. 11. 2015 proběhlo v Koutech nad Desnou
MMaS 2015, kterého se zúčastnili i šachisté našeho oddílu. Byl to
velmi náročný turnaj, který se hrál na 9 kol. Nejlepší hráči z krajů Olomouckého, Brněnského, Zlínského, Moravskoslezského
a Pardubického bojovali ve čtyřech věkových kategoriích o postup
na MČR. Naši mladí hráči, kteří si vybojovali účast na tomto turnaji, se předvedli v tom nejlepším světle. V kategorii HD 12 vybojoval
skvělé 18. místo s 5,5 body Janis Raptis. Rovněž 26. místo s 5,0
body Tomáše Grčka je výborné. Úspěšně si v kategorii HD 8 vedl
František Veselý, který obsadil 22. místo a výrazně se přiblížil no-

minaci na MČR do 8 let za Moravskoslezský kraj.
V kategorii HD 14 v závěru čtvrté desítky figuruje
Pavel Kohut a Daniel Bušos se ziskem 4 bodů. Tři a půl bodový
Jirka Veselý a tří bodový David Štilecz splnili to, co jsme od nich
v přetěžké konkurenci očekávali.
Chlapcům děkujeme za vynikající reprezentaci našeho města
a šachového oddílu. Děkujeme i zastupitelstvu, že byly mladým šachistům vytvořeny grantovou politikou takové finanční podmínky, aby se této vrcholné mládežnické šachové akce mohli zúčastnit.
Ing. Karel Handlíř, sekretář ŠO Tatran

Společná výprava KTCM (krnovských a albrechtických hráčů) na MMaS 2015 v Loučné nad Desnou
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FK Město Albrechtice

Podzimní část sezony 2015/2016 se nám pomaloučku chýlí
ke konci, a tak jednotlivá mužstva našeho fotbalového klubu bilancují. Výsledky před zimní přestávkou jsou následující:
Okresní přebor starší přípravky:
Umístění
v
r
1
8
0

p
0

skóre
85:20

body
24

Krajská soutěž starší žáci:
Umístění
v
r
5
6
1

p
4

skóre
29:30

body
19

Krajská soutěž mladší žáci:
Umístění
v
r
12
0
0

p
11

skóre
13:104

body
0

Krajský přebor starší dorost:
Umístění
v
r
13
2
2

p
8

skóre
27:36

body
8

Krajský přebor mladší dorost:
Umístění
v
r
6
6
1

p
5

skóre
43:35

body
19

I.B třída muži:
Umístění
8

p
5

skóre
30:27

body
15

v
4

r
3

Jednoznačně musíme vyzvednout naše borce z přípravky, kteří
přezimují v tabulce suverénně na 1. místě, pod vedením trenérského dua L. Včelného a M. Moravce. Ale samozřejmě je zde nutno poděkovat i ostatním trenérům jednotlivých mužstev, u ml.
žáků J. Hudečkovi a A. Mlčouškovi, u st. žáků R.Bočkovi a R. Kalovi st., u ml.dorostu p. Koždoňovi (Vrbno p. P.), u st. dorostu T.
Kropáčovi, u mužů P. Hrdličkovi a R. Vojtěškovi a všem hráčům
za dosavadní výkony. Naši příznivci jistě zaregistrovali, že od této
nové sezony hrají nově naši dorostenci krajský přebor, a to díky
spojení s klubem z Vrbna pod Pradědem. Nyní nás čeká zimní
přestávka, ale ani v zimě mužstva nebudou zahálet. Čeká je několik halových turnajů, a to jak v rámci okresu, tak i kraje.
Koncem roku 2015 náš fotbalový klub uspořádá tradiční turnaj v nohejbalu – již 20. ročník se uskuteční 19. 12. 2015. Dále
halový fotbalový turnaj O pohár starosty 26. 12. 2015. Vždy v tělocvičně ZŠ. Tímto zveme celou širokou veřejnost.
Jelikož se pomaloučku blíží konec roku 2015, vedení klubu
FK Město Albrechtice přeje všem svým členům, hráčům, příznivcům, fanouškům a sponzorům krásný advent a hlavně děkuje za přízeň. Velmi si ceníme podpory města Město Albrechtice,
jsme vděčni za grant, kterým je podpořena naše mládež.
V příštím roce oslaví náš FK významné výročí 70 let od založení a již nyní chystáme oslavy pro všechny bývalé i současné
hráče, členy a funkcionáře klubu, příznivce a fanoušky. Jediné, co
lze prozradit, je datum konání oslav 2. 7. 2015 v areálu FK Město Albrechtice. Pro další informace sledujte webové stránky FK,
webové stránky města, plakáty a kabelovou televizi.
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Miroslav Olejniczak, sekretář FK

Vítání občánků

V sobotu 17. října 2015 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích vítání občánků, na které byly pozvány tyto
narozené děti:
Matyáš Moš

Klára Mazurová

Elen Měrková

Tomáš Michalčík

Jakub Košulič

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci listopadu
František Václavík, Božena Šaňáková, Antonie Machálková, Olga Nádvorníková, Karel Kolarovček, Milan Schwarz,
MVDr. Karel Galuszka, Anna Mezníková, Renata Placková, Marta Vyhlídalová, Ludmila Koudelková, Anna Hájková, Marie Kuřecová, Ing. Karel Haken, Antonín Lindovský, Petr Mažgut, Josef
Janás, Eva Zlá, Jan Chovaniok, Ludmila Syrová, MUDr. Adriena
Šolcová, Ludmila Činčurová, Václav Ostružiar, Mária Šušolíková, Petr Lapuník, Mária Okapalová, Vlasta Bohačíková, Lubomír
Funk, Marie Dvořáková, Jiřina Wislová, Milan Hlavička, Hilda
Šimčíková, Marie Pánková, Jan Vávra, Růžena Vankátová

Jubilantům v měsíci prosinci
Marie Musialková, Lydie Žáková, Františka Jančíková, Marta
Ulčáková, Olga Sedlářová, Dušan Ráček, Marie Kulichová, Jarmila Janasová, Jana Wendová, Jan Hudecz, Lubomír Stýskala,
Anna Poláchová, Ludmila Tomancová, Růžena Čížková, Miluška Škarková, JUDr. Jaromír Tkadleček, Miroslav Nikel, Zdeňka
Tupá, Zbyněk Vláčilík, Emilie Holazová, Anna Leunová, Danuše
Václavíková, Anežka Cárdová, Irena Měkýšová, Zdenka Kiculisová, Marcela Oršulíková, Jana Švédová, Věra Strakošová, Božena Frančáková

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
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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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: 12:45-17:45Čtvrtek: 12:45-17:45Pátek: 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 – infowww.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 - poskytovatelCHARITA 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– poskytovatelHARMONIE 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

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

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637,
e-mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2016.
Periodický tisk územního samosprávného celku Města Albrechtic.
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