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Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto, na které budeme díky tropickým teplotám dlouho vzpomínat. Teplo a sluníčko k létu patří a mělo by
nás povzbudit do nadcházejících měsíců. Více už nás všechny trápí sucho a nedostatek srážek. Protože ani zima nebyla na srážky
nějak bohatá, začíná pomalu docházet k poklesu hladin spodních
vod. Příroda je však mocná a musíme doufat, že si s těmito častými
klimatickými změnami poradí sama. I přes velice suché jaro i léto,
což se již v některých obcích začalo projevovat nedostatkem pitné vody, naše město doposud nezaznamenalo žádný větší problém
v zásobování pitnou vodou. A to jen díky investicím v posledních
letech. Nejprve do vodojemu, ale i do nového vrtu. Díky tomu můžeme nyní klidně spát. V současné době máme pitné vody dostatek.
Horší situace je v částech našeho města, které nejsou vybaveny veřejným vodovodem a začínají zde vysychat studny. Ale ani na tyto
občany nezapomínáme. Zastupitelstvo města schválilo finanční
příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení nového vrtu či studny
pro místní části Opavice a Linhartovy.
Pár vět bych také chtěl věnovat projektu, který nelze přehlédnout. Na Opavické ulici vyrůstá stavba neobvyklých rozměrů
„Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“. První
úvahy o výstavbě nové hasičské zbrojnice započaly již v roce 2008,
kdy se nám podařilo po dlouhých letech vyjednávání do našeho
města získat bezúplatným převodem od Moravskoslezského kraje
(dále již MSK) vozidlo značky Liaz, které nahradilo jednu stařičkou
Tatru. Tu jsme darovali městu Břidličná. Největším zadostiučiněním pro naše hasiče za jejich dlouholetou práci a nasazení, za které
bychom jim také chtěli poděkovat, bylo zakoupení nové TATRY
CAS 30 T 815 6x6. Pořídili jsme ji díky operačnímu programu CZ –
PL a společně s partnerským městem Prudnik. V té době jsme si už
byli vědomi, že současná zbrojnice začíná být malá. Pak jsme získali darem od MSK plošinu a bylo rozhodnuto. Započalo vyhledávání
lokality pro výstavbu. Pozemek, na kterém se dnes staví, jsme získali bezúplatným převodem od Pozemkového úřadu. Na sklonku

roku 2008 zastupitelstvo města schválilo realizaci tohoto záměru
a uvolnilo finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Když
jsme začali přemýšlet o tom, jak má budova vypadat, aby se hodila
do této lokality, oslovili nás pracovníci záchranky s návrhem vyvolat jednání s vedením na krajském úřadě. Zázemí, kterým dnes
záchranka disponuje, nevyhovuje snad žádné platné normě, ale bez
souhlasu krajských orgánů by se zdravotníci k našemu projektu nemohli připojit. Nakonec došlo k dohodě a město nechalo zpracovat
projektovou dokumentaci, včetně stavebního povolení, na kterou
nám částečně přispěl MSK.
Nastala poslední a nejsložitější fáze, kde sehnat několik desítek
milionů korun na realizaci projektu. Dnes, když jsme těsně před
dokončením, musím uznat, že pokud bychom nevymysleli společný projekt a nespojili se s rychlou záchrannou službou, finanční
prostředky by tak brzy nebyly. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným, a naši dobrovolní hasiči se na sklonku letošního roku dočkají
důstojného zázemí. Projekt je financovaný z Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko a potřebnou spoluúčast
ve výši 10% z uznatelných nákladů zajistil Moravskoslezský kraj.
Tady vidíte, jak nesnadná je cesta k úspěchu. Každý projekt vyžaduje zvýšené úsilí všech. Proto mě mrzí, že některé z našich projektů jsou zpochybňovány a napadány. Když je všeobecně známo,
že slouží výborně ku prospěchu všem. Nelíbí se mi znevažování
práce celého kolektivu (kompostárna, kamerový systém, rybník,
kanalizace….). Ale svou práci mám rád, těší mě, když v našem
městě realizujeme smysluplné projekty a těším se na další. Mám
připravených několik dobrých návrhů. Uvidíme, zda připravované
dotace budou vyhovovat našim tužbám.
Přeji Vám všem po zaslouženém odpočinku mnoho úspěchů
v práci, školákům šťastné vykročení do nového školního roku.
A pro všechny úsměv na rtech.
Luděk Volek,
starosta města
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Dojde k úpravě přednosti v jízdě?
V souvislosti s výstavbou „Střediska hasičské a záchranné
služby Město Albrechtice“ na ul. Opavické v Městě Albrechticích
a s jejím předpokládaným uvedením do provozu v prosinci 2015,
byl vznesen požadavek od složek záchranného systému na změnu
dopravního značení stávající křižovatky ulic Nemocniční a Opavické v Městě Albrechticích.
Při výjezdu složek záchranného systému (hasiči a sanitky)
z nového záchranného střediska na ulici Opavické, by bylo vhodné, z důvodu rychlosti, plynulosti a bezpečnosti dopravy, provést
úpravu svislého dopravního značení dané křižovatky, která spočívá ve změně přednosti v jízdě.
Vozidla při výjezdu z ulice Opavické, která by se stala ulici
hlavní, na ul. Nemocniční směrem k domovu s byty pro důchodce by tak nemusela dávat přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím
z ulice Nemocniční od náměstí, která by se tak stala ulici vedlej-

ší. V současné době je hlavní ulicí ulice Nemocniční od náměstí
směrem přes křižovatku k domovu s byty pro důchodce a ulice
Opavická je ulicí vedlejší.
K tomuto požadavku byl zpracován projekt „Místní úpravy
křižovatky ul. Nemocniční Opavická v Městě Albrechticích“,
který byl předběžně konzultován s Městským úřadem v Krnově,
odborem silničního hospodářství. Projektem se taktéž zabývala
rada města na své 12. schůzi dne 17.8.2015 a doporučila zastupitelstvu města projekt schválit. O projektu bude tedy rozhodovat
zastupitelstvo města na svém 10. zasedání, které se uskuteční dne
16.9.2015 v klubovně tělocvičny. V případě, že projekt bude zastupitelstvem města schválen, úprava spočívající ve změně přednosti
v jízdě bude realizována do konce roku 2015.
Ing.Hynek Vavera,
tajemník

Starý stav
- vyznačení přednosti
HLAVNÍ
VEDLEJŠÍ

Nový stav
- vyznačení přednosti

HLAVNÍ
VEDLEJŠÍ

—2—

Vážení občané,
dovolte mi, abych napsal pár slov k našemu rybníku, který
všichni známe pod názvem Celňák . Tento rybník má spousta
z Vás ve své paměti jako odpočinkovou a relaxační zónu, v létě
jako koupaliště a v zimě jako zimní stadion. Rybáři zde čekali
na svůj největší úlovek a rodiče s dětmi netrpělivě vyhlíželi, až
přiletí labutě, aby je mohli chodit krmit.
Poslední dobou jeho vzhled nikomu radost nedělá a díky
tomu se o něm napsalo a napovídalo mnoho. Je potřeba vysvětlit, co je možnou příčinou dnešního stavu rybníka. Nejsem rybář ani odborník přes vodohospodářství, a proto tento článek píšu dle vlastního vědomí. Informace jsem získával
z dokumentů, které jsou k dispozici na městském úřadě. Před
několika lety se na zastupitelstvu města mluvilo o tom, že rybník Celňák je hodně zabahněn a bylo by potřeba tuto situaci
řešit. Protože odbahnění rybníka stojí nemalé peníze, čekalo se
na vyhlášení dotačního titulu. Jediný, kdo tuto dotaci nabídl,
byl Státní fond životního prostředí a zastupitelé s touto dotací
souhlasili. Co si ale málokdo uvědomil, byl fakt, že v podmínkách dotačního titulu bylo v Rozhodnutí napsáno:
- nebude prováděno ohumusování a osetí břehů v litorálním pásmu, aby mohlo dojít k přirozenému náletu z okolí,
tím se zajistí původnost rostlinných druhů,
- na pozemcích stavby nebudou ani v budoucnu umisťovány stavby a objekty, jako zejména stavby a objekty sloužící
myslivosti, rybářství a rekreaci,
- vodní plocha nebude užívána k intenzivnímu ani polo
intenzivnímu chovu ryb nebo chovu drůbeže, nebude se zde
hnojit, krmit, vnadit, vápnit ani provádět další intenzifikační opatření,
- první vegetační období po realizaci zůstane vodní plocha zcela bez rybí obsádky. V dalších letech je možné provést zarybnění, a to po konzultaci a stanovení rybí obsádky
AOPK ČR, stř. Ostrava,
- na pozemcích stavby nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná
se souhlasem orgánu ochrany přírody,
- na pozemcích stavby nebude umožňováno parkování automobilů a nebudou zde budovány zpevněné cesty.
To je jen výčet z Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí.
My všichni si ale myslíme, že není vše v pořádku, když rákosí je takřka po celém rybníku. Když pan tajemník Hynek
Vavera volal na AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny), bylo mu sděleno, že je rybník v pořádku. Že zvířata jako
kačeny, užovky, žáby apod. jsou ve svém přirozeném prostředí.
Podle některých odborníků po nasazení ryb a zimním vegetačním klidu, by měl rákos ustoupit. Teď ale jistě někteří z vás
budou tvrdit, že tráva vyrostla, když po odbahnění se rybník
delší dobu nenapouštěl a musel se opravit požerák. Oprava
požeráku nebyla součástí projektu při odbahňování, protože
nikdo nemohl předpokládat, v jakém byl stavu pod hladinou.
Zjistilo se to, až když byl rybník vypuštěn a odbahněn. Než se
udělala oprava požeráku a napustila voda, tak na dně rybníka
vyrostla tráva. Ta se poté posekala. Když se rybník poprvé napustil, bylo krásné se na něj dívat.
Dále je potřeba připomenout, že dle Manipulačního a provozního řádu rybníka Celňák se jedná o rybník s kombinovaným napouštěním, kde hlavní napouštění je z bezejmenného
toku od Rudíkov a v době sníženého přítoku bezejmenného
toku se pro dodatkové plnění rybníka použije za pomocí odběrného objektu voda z řeky Opavice (km 13,86 u jezu). Odběrný – nápustný objekt není hlavním zdrojem přítoku vody
do rybníka, slouží jen pro dodatkové plnění v době sníženého přítoku bezejmenného toku. Stavidlo je s ručním ovládáním a horním těsněním. Toto plnění rybníka je možné pouze se zachováním minimálního zůstatkového průtoku přes
přelivovou hranu jezu na řece Opavici v km 13,86.

Teď, když jsou extrémní sucha a bezejmenný potok vyschl,
tak se na začátku července začalo s napouštěním vody z řeky
Opavice od splavu. Když se vyčistil u splavu přítok i s česlem,
tak voda z Opavice do rybníka nepřitékala a vedle na louce se
tvořilo jezírko. Zapříčinily to ucpané roury u přítoku do rybníka. Když se odstranilo 5 rour, zjistilo se, že byly prorostlé
kořeny od blízko stojící vrby a to zabraňovalo vytékání vody.
Rybník se vždy napouštěl z bezejmenného potoka, a pokud
voda byla v rybníku v dostatečném množství, tak byla nad
úrovní přítokové roury a nešlo poznat, zda voda z Opavice přitéká nebo ne.
Musím také zmínit, že v délce trasy od splavu po rybník
je na 363 m klesání jen 1,37 m, součástí je 5 čisticích skruží,
z toho jedna pod vozovkou na ulici Celní. Ve dvou, které vedou přes zahrady občanů, byla instalována vodní čerpadla,
pravděpodobně na zalévání zahrady. Proto se některým večer
zdálo, že do rybníka nepřitékala skoro žádná voda a přes den
byl průtok viditelný. Poslední čisticí skruž, která je před rybníkem asi 200 m mimo zahrady, nebyla opatřena víkem a nad
hladinou rostly kopřivy. Ty již jsou odstraněny a je zakryta novým betonovým víkem. Ostatní byly v pořádku s dostatečným
průtokem. Zajímavostí je, že průměr potrubí u splavu je 40 cm,
ve skružích je 30 cm a při vtoku do rybníka 50 cm. Proto to
vypadá, že voda do rybníka teče pomalu. Od začátku července chodí pan Vavera čistit česlo ke splavu a pravidelně z mříží odstraňuje prázdné lahve od alkoholu, PET lahve, papírky
od sladkostí, krabičky od cigaret. To vše brání ve větším průtoku vody do rybníka. Mládež, která se na splavu koupe, si tam
na druhé straně udělala smetiště a nezajímá je, že ty odpadky
se samy neuklidí.
Nechci, aby si lidé mysleli, že městský úřad nedbá na stav
rybníka a reaguje až na trestní oznámení. Nikdo nemohl předpokládat situaci, která nastala. Nejsem odborník, ale dle výkresové dokumentace je rybník odbahněn a opraven dle projektu. Co se týče netěsnosti požeráku, tak dle Manipulačního
a provozního řádu musí být minimální zůstatkový průchod
dodržen ponecháním otvoru šířky 2,4 cm mezi dlužemi v požeráku. Tak je to i uděláno a voda požerákem protéká.
Myslím si, že tyto informace ohledně našeho rybníka Celňák, byste měli vědět, a proto jsem napsal tento článek.
Nechci, aby mezi námi zastupiteli byly pořád nějaké rozbroje, myslím si, že už toho bylo dost a teď bychom společně
měli začít pracovat na tom, abyste nás Vy, občané, mohli pochválit a ne pořád jen kritizovat.

—3—

Martin Špalek,
místostarosta

Slovo „DĚKUJEME“ je málo
Přemýšlel jsem nad titulkem tohoto článku, aby se výstižně
hodil k činnosti lidí, kterých se to týká.
Sice je za námi teprve polovina roku a účtuje se až na konci,
ale i tak je potřeba poděkovat lidem, kteří našli svého koníčka
v záchraně osob, zvířat a majetku. Lidé, kteří jsou ochotni zdarma odpracovat stovky hodin a dobrovolně nasazovat svůj život
při záchraně ostatních. Jsou to naši dobrovolní hasiči, kteří jsou
kdykoliv připraveni k jakémukoli zásahu a nepřemýšlí o tom, jaké
riziko podstupují. Naše výjezdová jednotka spadá do kategorie
JPO II s předurčeností na dopravní nehody a také zajišťuje pomoc při zdolávání mimořádných událostí na katastrálním území
nejen našeho města, ale i v rámci celého okresu. V tomto roce (k
8.7.2015) už mají za sebou 59 zásahů od požárů, dopravních nehod, přes likvidace nebezpečného bodavého hmyzu až po ořezy
stromů. Podrobnosti se můžete dozvědět na internetových stránkách http://hasicimestoalbrechtice.webnode.cz/ . Naše jednotka
letos slaví 141 let a za tu dobu udělala spoustu záslužné a hlavně
dobrovolné práce. Proto i když se za ta léta o ní napsala spousta
věcí, je potřeba to stále připomínat a děkovat všem lidem, kterým se sv. Florián stal osudem. Kdysi, když začala siréna vydávat
svůj monotónní zvuk, tak věděli všichni, že se někde něco stalo,
a že za chvilku vyjedou hasičské vozy, které budou houkat a mít
zapnuté modré majáky. Děti utíkaly k cestě, dívaly se a mávaly
na hrdiny, kteří jeli k zásahu. Ta doba sirén už je pryč a každý
poplach dostanou hasiči SMS zprávou na mobil. Teprve až vidíme a slyšíme hasičské vozy, které projíždějí kolem nás, tak si uvědomíme, že je někde někdo nebo něco v ohrožení. Kdysi skoro
každé dítě chtělo být požárníkem a spousta jich také mladými
požárníky byla (já také), ale dnes děti mají jiné zájmy a na to, aby
se staly hrdiny, stačí zapnout počítač. Ale ne všechny děti jsou
stejné. V dnešní složité době se těžko získávají dobrovolníci na jakoukoliv činnost, a proto je potřeba si vážit a poděkovat všem
trenérům, učitelům a ostatním, kteří se věnují dětem a mládeži
ve svém volném čase a přispívají k tomu, aby naše děti pokračovaly v tradicích. K tomu, abychom získali nové mladé hasiče, snad
přispěje i centrum nejen pro hasiče, ale i pro zdravotní záchrannou službu, které by mělo být hotové do konce letošního roku.

Je potřeba také vzpomenout a poděkovat hasičům, kteří už nejsou mezi námi, nebo věk a nemoc zapříčinila odchod od aktivní
činnosti.
Vám všem - hasičům a dobrovolníkům - děkujeme za vše, co
pro nás děláte.

DĚKUJEME !!!
A pouhé slovo DĚKUJEME je málo.
Martin Špalek,
místostarosta

Uživatelům nejen kabelové televize
Během prázdnin byl v České republice dosažen další významný
milník, který se týká digitalizace. Ve čtvrtek 6. srpna 2015 spustil veřejnoprávní Český rozhlas experimentální digitální vysílání
všech celoplošných stanic, ale i rádií šířených pouze po internetu
- Radio Wave a Junior. Lidé, kteří mají speciální přijímač na DAB
signál (DAB+) naladí v Praze signál zatím v blízkosti pražského
vysílače na Strahově. Do dvou let Český rozhlas své vysílání rozšíří
i do Brna a k nám na Ostravsko. Na dálnici D1 zachytí řidiči toto
vysílání pouze na autorádiích podporujících novou normu. Tolik
o kroku Českého rozhlasu. Z vysílače Lysá Hora digitální rádio šíří
již 4 roky firma Teleko. Jedná se však o vysílač nižšího výkonu, poněvadž pokrytím v našem směru zasahuje pouze k Opavě. Nyní
je velkou neznámou, kdy se vysílatelé a dotčené orgány dohodnou
na termínu vypnutí stávajícího analogového rozhlasového vysílání FM. Hovoří se zatím nezávazně o termínu 5-10 let. Jakmile se
toto analogové vysílání vypne, v celé republice si najednou řidiči
vymontují pár milionů starých autorádií ze svých vozidel a také si
do domácností koupíme pár milionů „tranzistoráků“ nebo Hi-Fi
systémů. Je to zkrátka pokrok, který ovšem něco stojí...
Konečně se v obchodní síti začínají rozšiřovat televizory, které
mají tuner schopný přijímat televizní signál v nové normě DVB-T2.
Bohužel v této záležitosti nové generace televizního vysílání ještě
u nás nepadlo rozhodnutí, kdy se ukončí vysílání stávající normy
DVB-T a kdy začne a jak dlouho potrvá souběžné vysílání s novou
normou DVB-T2. S největší pravděpodobností se u nás v České
republice čeká na závěr ze Světové radiokomunikační konference,

která se uskuteční v listopadu 2015 v Ženevě. Doufám, že se naší
delegaci podaří uhrát pro nás v pohraničí nějaké volné frekvence,
aby naše vysílače nebyly nuceny vysílat sníženým výkonem a navíc
na frekvenci, kterou má mezinárodně zkoordinovanou Polská republika. Mám na mysli vysílání programů České televize v rozlišení
FullHD z vysílače v Ostravě na kanálu č. 38 (frekvence 610 MHz).
V posledních několika měsících se zaměřujeme ve zvýšené míře
při údržbě rozvodu kabelovky na stav zemních spojek na kabelech.
K vyhledávání nám nepřímo pomáhá nasazení internetu v rozvodu kabelové televize tím, že každý kabelový modem u našich zákazníků vysílá informaci o síle vysílaného signálu. Pokud zjistíme
hodnotu intenzity signálu, která není v souladu s tabulkovými
hodnotami, necháváme tyto trasy proměřovat speciálními přístroji na vyhledávání poruch na kabelech. Jakmile se nějaká anomálie
na kabelech objeví, velmi rychle provádíme výkopové práce, abychom závadu neprodleně opravili. Začíná se dostávat do povědomí zákazníků také naše speciální služba, a to poskytování služeb
internetu po dobu dovolených. Využívají toho především lidé, kteří
přijíždějí do Albrechtic na dovolenou, prázdniny (na týden, dva
týdny, měsíc...) a nutně potřebují mít přístup k internetu. Pokud je
takováto domácnost připojena k rozvodu kabelové televize, nemáme žádný problém požadavku vyhovět a podle potřeby zapůjčíme
internetový modem. Poskytujeme služby připojení internetu bez
zřizovacích poplatků s výpovědní lhůtou služby jeden den.
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Bc. Vladislav Hlaváček

Ve škole se malovalo, bouralo a renovovalo

Prázdniny jsou pro všechny děti dny zábavy a sladkého nicnedělání. Ne však pro správní zaměstnance školy. Od pondělí 29. června se
začaly třídy a chodby připravovat k malování. Ve škole se to hemžilo
řemeslníky různých profesí. V učebnách se seškrabávala stará malba,
v některých třídách se znovu natahovala nová omítka a v dalších se
malovalo. Pastelové barvy zpříjemnily a provzdušnily interiéry tříd
i chodeb. Ve zbývajících učebnách nižšího stupně došlo k výměně starého osvětlení za nové. Renovací prošel i hlavní vchod. Dřívější staré
dřevěné obložení bylo odstraněno a obloženo novým. Prostor vstupu

se změnil k nepoznání. Stěhovat se začala i školní knihovna, která se
přemístila do druhého patra nové budovy, přibyly jí nejen nové knihy
z projektu Cesta k jazykům, ale i nové regály. Spokojené mohou být
také děti ze školní družiny. Oddělení paní vychovatelky Honajzerové,
která má ve školním roce 2015/2016 prvňáčky, se dočkalo nového moderního nábytku, stejně tak jako poslední třída na I. stupni. Poděkování za odvedenou práci patří všem správním zaměstnancům. Pokud
budete mít zájem, můžete nás kdykoliv navštívit.
Foto a text Regína Hajná

Čtení tak trochu jinak
Od září už školní knihovnu na spojovací chodbě mezi starou
a novou budovou nehledejte. Během prázdnin byl celý knižní
fond přestěhován do prostor bývalé kanceláře výchovné poradkyně, paní učitelky Žlebčíkové. Místnost se dočkala nového nátěru,
v průběhu srpna pak byla ještě opatřena novými knižními regály
a nábytkem. Se stěhováním třech tisíců titulů vypomohly žákyně
druhého stupně. Knihy nejprve zbavily prachu, naložily na vozík a převezly do nové knihovny. Velké poděkování tak patří Julii
Kropáčové, Elišce Baránkové, Kamile Chmelařové, Anetě Včelné,
Anne-Marii Buriánové, Kláře Kučerové, Veronice Krátké a Elišce
Hajné a našemu bývalému žáku Tondovi Vašinovi.V novém školním
roce se žáci prvního i druhého stupně dočkají nových knih. Ty škola
zakoupila v rámci realizace projektu IPo Cesta k jazykům reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/56.0652. Druháky, páťáky, osmáky a deváťáky navíc
v hodinách literatury čekají čtenářské dílny. Příjemné prostředí nové
knihovny bude rovněž místem pro společnou četbu. Žáci zde mohou
přečtená díla pod vedením vyučujícího interpretovat či o nich diskutovat.Výběru nových titulů věnovaly paní učitelky českého jazyka
značnou pozornost. Žákům chtějí předložit literaturu moderní a zároveň kvalitní. Osmý ročník se už teď může těšit na Hledání Aljašky
od Johna Greena, současného autora několika bestsellerů. V devítce
se určitě zalíbí Jenom ponožky nestačí Marka Loweryho.
Foto Regína Hajná,
text Nela Akritidis Čtvrtníčková
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Okénko do městské kroniky
Když se koncem devadesátých let objevila na infokanálu kabelové televize výzva, že se hledá kronikář, přihlásila jsem se a byla
jsem přijata. Svou práci jsem začala tím, že jsem přečetla tři svazky kronik, které sepsali moji předchůdci. Vznik prvního svazku
novodobé kroniky Města Albrechtic je označen rokem 1956. Tehdy byl kronikářem pan Josef Vyhlídal,učitel základní školy. Jemu
vděčíme za to, že je v kronice na prvních asi šedesáti stranách
zachycen historický vývoj od nejstarších dob do roku 1937, je
tam stručně popsán vývoj v letech 1938 – 1945 a také osidlování
po roce 1945. Od sedmdesátých let vedly postupně kroniku paní
učitelky M. Kutálková – Segečová a J. Dvořáková a po nich pan
učitel J. Zikl, od kterého jsem kronikářskou štafetu převzala já.
Hned na začátku jsem se prostřednictvím infokanálu a Zpravodaje obrátila na spoluobčany se žádostí o spolupráci. Domnívala jsem se totiž, že by byla kronika pestřejší, kdyby mi byly
poskytnuty náměty od jiných občanů. Jeden člověk nemůže ani
při nejlepší vůli postihnout život města v plné šíři. Obtíže jsou
způsobeny i tím, že se město rozrůstá a cítím povinnost zachytit
i události v místních částech, což se mi příliš nedaří. Až na malé
výjimky zůstaly mé žádosti bez odezvy, a tak v duchu rčení, že
když nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře, volím
novou cestu.
Redakční rada Zpravodaje souhlasila s tím, aby vznikla rubrika „ Okénko do městské kroniky“, jejíž první kapitolu dnes čtenářům předkládáme. Je to několik stránek z úvodní části kroniky
sepsané panem J. Vyhlídalem. Jde o přehledný seznam držitelů
zdejšího panství a o chronologický záznam významných událostí
v obci a ve městě.
Z. Šlagorová, kronikářka

1824 - prodáno panství baronu Frangottu Skrbenskému
z Hříště
1825 - koupili panství zbohatlí opavští obchodníci Vincenc
Flach a Vincenc Keil
1847 - se stává majitelkou paní Anna Hirsch
1874 - jsou majiteli manželé Karel a Jindř. Bayerovi , Dr. Gustav Hirsch a paní Anna Brunnerová
1912 - náleží panství rodině Brunnerů
Po první světové válce bylo v pozemkové reformě prodáno albrechtické panství jako zbytkový statek o výměře 2093 ha rodině
Brunnerů a Nině Kopitzové

Držitelé panství Albrechtice
Pravděpodobné založení sídla uvádějí nejstarší prameny kolem roku 1000 knížetem Oldřichem, který v těchto místech často
lovil. Zemřel roku 1037.
Prvním dějinným majitelem panství Albrechtice byl rytíř Heřman z Ratiboru.
1198 - Heřman z Ratiboru daroval polovinu albrechtického
panství řádu premonstrátů
1266 - Teodor Hubert von Broda obdržel panství lénem od
Otakara II.
1300 - J. H. Broda obdržel panství od svého otce
1377 - majitelem panství je kníže Nikolas III.
1390 - panství drží markrabě Jošt Moravský
1428 - uvazuje se ve správu panství rytíř von Stoš, po něm rod
Makrota
1503 - kupuje panství Albrechtice rytíř Jiří Šup von Fulštejn
1538 - převzal dědictví po otci rytíř Jan von Fulštejn
1548 - přechází dědictví na Jiřího von Fulštejn, po něm přebírá
dědictví jeho dcera Alžběta, jež se roku 1582 provdala za Jana Kr. Valdštejna . Po jeho smrti nastupuje jeho
syn Jan z Valdštejna (1590), který v roce 1620 panství
ztrácí, protože pomáhal vojensky protestantům proti
Ferdinandu II.
1621 - daroval Ferdinand II. albrechtické panství biskupu vratislavskému, představenému řádu Německých rytířů,
který založil v Nise jezuitské kolegium a tomu odstoupil osadu i panství albrechtické. Roku 1743 bylo panství
předáno jezuitskému kolegiu v Opavě
1773 - byl jezuitský řád rozpuštěn, Albrechtice s panstvím se
stávají majetkem císařsko – královské dvorní komory
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Nejdůležitější události do roku 1938
1241 - květen – zničení Albrechtic od Mongolů, kteří táhli
na svých výbojích Slezskem
1250 – 60 – usídlili se zde němečtí křižáci vracející se ze Svaté
země. Přeměnili těžko se jim vyslovující jméno Oldřichov na Olbersdorf
1428 - obec částečně zničena od husitů
1474 - albrechtický zámek zničen králem Matyášem Korvínem
jako doupě loupežníků. Zámek stával mezi Vraclávkem
a Burkvízem na místě zvaném Lug ins Land.
1492 - na žádost majitele Makroty povýšeny Albrechtice
na město
1610 - postaven první kostel, patřící k farnosti Opavice. Tohoto
roku postavena rovněž stará školní budova
1651 - postavili jezuité poutní kostel na Riemerbergu
1685 - postavena jezuity v místě palírna, pivovar byl na panství
již před rokem 1590
1704 - postavili jezuité koželužny
1707 - povýšení místního kostela na samostatný farní kostel
1719 - kupec Jan Kravuška, starosta obce, dal z vlastních peněz
postavit na náměstí sochu sv. Anny – vysoká 8,l m
1742 - v místě byl zřízen císařsko-královský celní úřad
1746 - 27.7. zničil požár kostel, faru a sedm domů
1747 - položen základní kámen ke stavbě nového kostela, ale
pro nedostatek prostředků stavba přerušena ve výši
oken
1755 - dokončen nový farní kostel
1756 - otevřena první trafika – až do r. 1785 v soukromém majetku
1757 - skoro celé město zničeno obrovským požárem
1763 - nový veliký požár zničil všechny domy v okolí staré školy
1766 - dlel v Albrechticích císař Josef II.
1769 - městu udělena nadace pro vydržování čtyř chudobných,
1786 město nadaci prodalo pro nedostatek peněz
1770 - městem projížděl pruský král Bedřich II.
1776 - povýšila císařovna Marie Terezie město na municipální město, tj. město s vlastním soudem. Pro nedostatek
prostředků pro syndika zůstalo město pod ochranou
vrchnosti.
1779 - obsazeny Albrechtice Prusy a vyrabovány
1782 - dostává farní kostel věžní hodiny

Okénko do městské kroniky
1787 - prodán poutní kostel na Riemerbergu za 50 zlatých a 40
krejcarů
1788 - koupeny za tyto peníze nové varhany pro farní kostel
1788 - nasazeny v Albrechticích první brambory
1813 - obrovská povodeň, obyvatelstvo prchá na Žáry a Burkvíz, zničeno 40 domů
1819 - zřízena v místě dnešního mlýna barvírna kůží (dnes asi
dům Harmonie ?)
1827 - vybrakovány obchody s masem
1828 - založen poštovní úřad v místě dnešní trafiky na náměstí
1829 - založen nový hřbitov po levé straně silnice vedoucí
do Třemešné, starý hřbitov u kostela zrušen
1831-35 –postavena císařská silnice z Opavy přes Krnov a Albrechtice na Třemešnou a dále pak z Albrechtic přes
Holčovice do Cukmantlu (Zlaté Hory)
1831 - postihla obyvatelstvo města cholerová epidemie
1832 - postaven Rottenmühle ( kolárna) – naproti domu Římanových
1835 - přiděleno Albrechticím 12 mužů důchodkové kontroly
1836 - zřídil V.R.Vidimský ve městě první lékárnu „U českého
lva“
1837 - vystavěli držitelé panství V.Flach a V. Keil válcírnu plechu
1845 - lehlo popelem devět domů ve městě
1848 - ustavena v Albrechticích Národní garda
1849 - vypukla ve městě cholerová epidemie, za pět neděl 21
obětí
1850 - zahájil činnost berní a depozitní úřad, okresní soud
a četnická stanice
1851 - rozpuštěna Národní garda
1852 - otevřeno v Albrechticích notářství
1852-54 – postavena nová škola ( za kostelem)
1853 - zrušena hřbitovní zeď kolem kostela a domek ponocného
1854 -zřízeno poštovní spojení mezi Albrechticemi a Pruskou
Opavicí
1860 - zahájena stavba hasičské zbrojnice v Zadní ulici
1861 - založena lipová alej v Ovčí ulici (dnes P. Bezruče)
1866 - Albrechtice obsazeny pruským vojskem
1867 - postaveno telegrafní vedení Krnov – Albrechtice –
Osoblaha
1871 - započato se stavbou železnice, 1872 postavena staniční
budova
1872 - první vlakové spojení Krnov – Albrechtice – Jindřichov
1873 - přebudován starý zámek na ústav pro choromyslné
1874 - založen spolek dobrovolných hasičů
1880 - ustaven Městský okrašlovací spolek a otevřena privátní
dívčí škola v klášteře
1881 - okrašlovací spolek kupuje pohřební vůz a deset lamp
pro osvětlení města
1884 - postaveny k válcírně plechu tavicí pec, drátovna, dům
s hospodou a fořtovna
1888 - spojeny poštovní a telegrafní úřad
1889 - taložena spořitelna, zemský blázinec přemístěn do Opavy
1893 - vystavena polepšovna císaře Františka Josefa
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1894 - započato se stavbou nové radnice
1896 - zřízena pro Albrechtice a okolí úvěrová pokladna
1896 - válcovna plechu přemístěna do Bohumína
1900 - vystavěny městské lázně
1902 - vystavěna nová hasičská zbrojnice na Jízdárně
1903 - velká povodeň, způsobila mnoho škod
1906 - založen městský park
1908 - započato se stavbou betonového mostu na říšské silnici
(dnes poblíž Mrazíka)
1913 - prováděna elektrifikace města
1914 - založena Živnostenská pokladna
1915-17 – stavba plicního sanatoria na Žárech
1916 - postavena nad vilovou čtvrtí „Chata míru“
1918 - rozpad Rakousko-Uherska, založení samostatného Československého státu
1920 - založen okresní vzdělávací výbor
1920 - první filmové představení v obci
1921 - ve městě ustaveno stavební bytové družstvo
1921 - započato se stavbou budov hospodářského družstva
1922 - rozpuštěn spolek pečující o vandrovníky
1923 - odstraněny všechny císařské pomníky
1924 - založen místní „Svaz Němců“
1924 - dokončena výstavba a otevřena nová smíšená měšťanská škola
1925 - dostává farní kostel nové zvony
1925 - započato se stavbou okresní silnice Žáry – Česká Ves
1926 - přejmenován Olbersdorf na Stadt Olbersdorf
1926 - první autobusové spojení na lince Albrechtice – Spálené, potom až do Heřmanovi
1926 - postaven v městském parku „ Pomník padlým“ z první
světové války
1927 - vycházejí první“ Albrechtické noviny“ tištěné v Krnově
1927 - otevřena česká menšinová škola v budově za kostelem
1927 - postavena dětská léčebna na Žárech –Děvín, dnes Dům
dobré vůle
1928 - otevřena zemědělská pokračovací škola
1930 - první výtisk novin „Rundschau“ tištěných v Albrechticích
1930 - sčítání lidu
1931 - otevřena nemocnice sv. Karla Boromejského
1931 - pošta přestěhována do nové poštovní budovy
1932 - otevřena ozdravovna bohumínských drátoven nad vilovou čtvrtí
1934 - zahájen provoz v nově upraveném koupališti u lázní
1933-34 – založeno v městě muzeum
1935 - zrušena soukromá dívčí škola v klášteře
1935 - stavba nového betonového mostu za kostelem směrem
k nádraží
1936 - založena ve městě skupina červeného kříže
1936 - umístěn ve městě „Státní policejní úřad“
1937 - započato s dlážděním dnešní ulice Míru
1938 - v parku odhalen pomník významného albrechtického
rodáka Dr. Primavesiho

KDO JSEM…
V naší nové rubrice KDO JSEM jsme se rozhodli představit čtenářům osobnosti našeho města.

JAROSLAV HRUBÝ: Výborný umělec, pedagog a především srdcem i duší kastelán zámku Linhartovy.
 Když začneme od samého začátku, jak jste se k práci výtvarníka a pedagoga dostal?
Vystudoval jsem školu malíř - natěrač, dále jsem studoval
konzervatoř - sochařství a keramiku. Stále mi to nestačilo, a tak
jsem vystudoval pedagogiku a psychologii, dějiny umění a propagační výtvarnictví.
 Vzpomenete si, kdy jste začal s prací pedagoga v našem
městě?
Úplně čistě náhodou jsem se dostal do Města Albrechtic
v roce 1985-1986, kdy onemocněl na základní umělecké škole
pan Ivan Volný. A pan bývalý ředitel Dospíval mě požádal, jestli bych nechtěl učit. Samozřejmě jsem měl trošku obavy, začal
jsem s pěti žáky a na konci roku jich už bylo devadesát.
 Měl jste ještě vůbec čas věnovat se svému řemeslu?
Začal jsem pracovat i na rodinné škole, řemeslo jsem na nějaký čas pověsil na hřebík.
 Váš výtvarný kroužek byl především pro děti, nebo jste
vedl i kurzy pro dospělé?
Měl jsem především děti, ale i jejich rodiče, byla to úžasná
třída, kdy jsme se nevěnovali jen výtvarnictví, ale jezdili jsme
ne kolech, např.:jsme byli ve Francii, Holandsku, ve Švýcarsku,
v Americe.
 To je vaše pedagogická a výtvarná činnost. A jak jste se
dostal k práci kastelána?
Přišel za mnou tehdejší starosta pan Ing. Vykopal s panem
Ing. Kozelkem a zeptali se, jakou mám představu o zámku a co
bych tam chtěl udělat. Mým snem bylo zařídit první českou dětskou galerii. A chtěli jsme tady mít expozici, kterou nemá žádný
zámek na světe, což se nám podařilo. Jsou to prostorové práce,
které provázejí návštěvníky celým zámkem.
 Co vše obnáší práce kastelána?
Práce kastelána obnáší nejen prohlídky a toulání se po zámku, ale také údržbu a úklid. Letos jsem vymaloval kompletně
celý zámek, natřel podlahy, veřeje, všechny dveře.
 Které expozice můžeme na zámku vidět?
Jediná stálá expozice je náš nejznámější keramik vůbec. To
je světoznámá nejuznávanější veličina a taky každý,kdo rozumí výtvarnému umění, je udiven, že v tak malém městě máme
expozici pana Jana Kutálka. Dokud tady budu kastelánem, jeho
expozice tady bude. Z 90 % se snažíme obměňovat expozice každý rok. Byly zde výstavy medvídků, propisek, je zde výstava
starých fotoaparátů, poštovních známek, betlémů, vánočních
baněk atd. Letos máme vše zaměřeno na tradice, nádherné expozice, které jsou plné detailů, můžeme se pochlubit i paní Andělou Genzerovou, panem Králem a řadou jiných.
 Má zámek i nějaké novinky? Čím můžete oslovit širokou
veřejnost?
Máme nový bezbariérový přístup, na zámek se tím pádem
dostane kdokoliv, ať už handicapovaní nebo maminky s kočárkem. Teď jsem si vymyslel noční prohlídky. Už teď je návštěvnost přes 820 lidí.
 Navštěvují zámek více lidé z blízkého okolí, nebo z celé
České republiky?
Mrzí mě, že lidé, co bydlí v nejbližším okolí o zámek neje-

ví takový zájem, jak bych si přál. Na výstavy nechodí vůbec,
nebo jen hrstka nadšenců, ale mám i zájezdy z Prahy, Bratislavy, Anglie, Polska. Na září už máme 6 autobusů mimo otvírací
dobu.
 V září začíná nový školní rok. Jak se dá zvládnout práce
kastelána a pedagoga?
Když je sezona, jezdím sem ráno na sedm, provázím do 11,
v jedenáct jedu do školy, učím do 17hodin, poté nasednu na autobus a když jsou zájezdy, provázím ještě i po 17.hodině.
 Jakou máte vizi do budoucna? Komu byste nejraději předal své kastelánské řemeslo?
Netrpím pocitem nenahraditelnosti . Všichni jsme nahraditelní a ten, kdo si to tady převezme po mně pod palec, tak buď
bude pokračovat, nebo to vezme úplně jiným směrem a třeba to
bude ještě lepší. Ptají se mě často, zda vychovávám nástupce, ale
to nejde. Mladý člověk má být doma s rodinou, nemohl by zde
trávit tolik času, vstávám v pět ráno a končím okolo 22. hodiny
večer.
 Najdeme mezi expozicemi i Vaše díla? Máte čas na tvorbu?
Ano i já zde mám svoji tvorbu. Tvořím hlavně v zimním období, kdy je zámek zavřený. A čím se mohu pochlubit, to je betlém, který jsem vytvořil pro Svatého otce Jana Pavla II.. Jedná
se o betlém, kde je 60 figurek dětí, které nesou hračky Ježíškovi.
Jen Josef a Marie jsou velcí. Osobně jsem ho předával a byl jsem
mezi sedmu lidmi, kteří byli na ranní audienci u Svatého otce.
Byl to úžasný zážitek.
 Na co nás můžete nalákat pro příští sezonu?
Velmi rád bych zde měl pana Kulhánka. Je to tvůrce peněz
a výborný rytec. Z 80% jsem domluven již s rodinou pana Adolfa Borna, Šalamouna a mám i jeden typ, jsem však pověrčivý,
nebudu prozrazovat, ale byla by to bomba.
Velmi děkuji panu Hrubému za rozhovor. Odjížděla jsem
plná energie a s nepopsatelným pocitem. Tento člověk na vás
přenese plno své síly a zvláštní kouzlo. Asi takové, jako mají
zámky.
Veronika Lyčková, foto Karel Knapp
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Co dělají zahrádkáři
Během července a srpna prošly čtyři dvoučlenné komise stanovené úseky města a byl pořízen dokumentační materiál. Na rozšířené výborové schůzi 31.8.2015 byly fotografie posouzeny a byly
vzaty v úvahu i snímky pořízené na jaře, kdy kvetly azalky a rododendrony. Podle fotografií, ale také na základě ústních informací členek hodnotících komisí vyšlo hodnocení takto :
1/ Kategorie „ rodinný dům“ - Měrkovi , ul. Nábřežní
- Vyhlídalovi , ul. K. Čapka
- Tomíčkovi , ul. Celní
- Papajovi , ul. Pod Hůrkou
2/ Kategorie „bytový dům“ - L. Frýdlová, ul. Nádražní
- J. Červíková, ul. Nádražní

Výbor také rozhodl, aby bylo vysloveno uznání všem, kdo se
přičinili o pěkný vzhled zahrady kolem mateřské školy a také
pracovníkům a žákům SŠZS, kteří zvelebují park kolem školní
budovy.
Členky hodnotících komisí konstatovaly, že i přes velké sucho,
které letos panovalo, jsou zahrady a nejbližší okolí převážné většiny domů pečlivě udržované a že také okna a balkony rozkvetly
květinami pestrých druhů a barev.
Zahrádkáři děkují všem občanům, kteří se podílejí na zlepšování celkového vzhledu města a těší se na spolupráci při dalších
akcích.
Z. Šlagorová, členka výboru

Aktivita chalupářů

Místostarosta MěÚ gratuluje panu Leoši Pazderovi k jeho významnému jubileu a předává mu perníkového krtečka.
Chalupaření, chataři – český fenomén, který nemá ve světě obdoby. Chatové oblasti vznikaly v našem albrechtickém regionu v 70.
a 80. letech, kdy OÚ, státní statky a soukromníci začali postupně
rozprodávat domky, usedlosti a pozemky ve vylidňujících se vesnicích. Zájemci, převážně z opavského a ostravského regionu, řešili tímto víkendovou a prázdninovou aktivitu v radikálně lepším
ovzduší než na Ostravsku. Chaloupky postupně spolu s neupraveným okolím, díky nesmírné pracovitosti nových majitelů, dnes jen
září čistotou, pěkným okolím a krásnými zahradami. Bylo štěstím,
že začal tento chatařský boom. Kdo ví, jak by tyto vesnice v našem
okolí vypadaly dnes. Piskořov, Biskupice, Burkvíz, Česká Ves, Valštejn, albrechtická Hůrka atd. – je radost těmito osadami procházet.
Musíme místním chatařům za jejich obrovskou píli poděkovat. Důležité je také to, že se stali součástí našeho města. Každá osada má
své specifické klima. Celá řada chatařů se zapojila do společenského
života albrechticka. Několik příkladů:

Manželé Ulmanovi z Biskupic odkoupili naprosto zdemolovanou
kapličku ve své osadě a snaží se ji ke 150. výročí založení zrenovovat
(1871). Malá materiálová pomoc MěÚ je určitě hodně povzbudila.
Na Valštejně byl panem ing. Robertem Kořínkem založen Spolek
Valštejn, jehož hlavním cílem je chránit zdejší téměř ztracené historické dědictví a pokoušet se obnovit venkovské zvyky a tradice.
Tato činnost sbližuje osoby, kterým Valštejn navždy učaroval. (více
na: www. valstejn.cz).
Leoš Pazdera z Bohumína, další biskupický chatař, který na své
pracně vybudované chatičce tráví převážnou část roku, vytvořil
a usadil u Krtečkovy studánky Krtka - turistu a ztvárnil Křemílka
a Vochomůrku u jejich atypického domečku na připravované pohádkové stezce pro děti.
A je dobře, že představitelé města si začínají těchto lidí všímat.
ing. Karel Handlíř,
Klub přátel MTO
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Šachový oddíl TJ Tatran Město Albrechtice
Šachové odpoledne
Ve čtvrtek 27. srpna se uskutečnilo v hospůdce U rybníčka
šachové odpoledne. Tím byla otevřena nová šachová sezona
2015/16. Putovní pohár Radka Václavíka tentokrát neobhájil Tomáš Grček, na tento rok se držitelem poháru stává Janis
Raptis. Nejdůležitější událostí tohoto odpoledne bylo šachové
utkání mladí : starší o šachový dort. Oba celky posílily o mladé i starší šachisty z Krnova. Senioři opět, tak jako vloni, zvítězili 5 : 3, ale je třeba sportovně přiznat, že se vítězství nerodilo
lehce.
Václavík R.
Vojáček I.
Kubelová S.
Vojáček St.
Kolomazník J.
Vyhlídal Fr.
Zeman J.
Chovaniok J.

:
:
:
:
:
:
:
:

Raptis J.
1:0
Kohut P.
0:1
Bušos D.
1:0
Anděl V.
1:0
Grček T.
0,5 : 0,5
Veselý J.
0,5 : 0,5
Galuška D.
1:0
Tošenovský D. 0 : 1

Radek Václavík předává kapitánu poraženého mužstva Pavlu Kohutovi šachový dort.

V sobotu 26. září se uskuteční okresní Velká cena pravděpodobně v Bruntále. 10. října se uskuteční na ZŠ Janáčkovo nám.
v Krnově 1.kolo Krajského přeboru. Vrcholem letošního roku
bude Mistrovství Moravy a Slezska mládeže, které proběhne

27. 10. – 1.11. 2015 v Loučné nad Desnou. Kvalifikace pro naše
barvy vypadá velmi nadějně, naše KTCM bude reprezentovat
12 - 15 mladých šachistů v kategorii H10, H12 a H14.
Lukáš Anton,
Krajské tréninkové centrum mládeže M. Albrechtice
foto Karel Knapp

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice

Slezská diakonie - Nízkoprahový klub pro děti a mládež
OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU
Středa

12:45 - 16:45 hod.

Čtvrtek

12:45 - 16.45 hod.

Pátek

15:00 - 19:00 hod.
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Kontakt:
Andrea Polišenská
Tel.: 604 228 201
Lázeňská 2
Město Albrechtice

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
Sobota
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

8.00 – 12.00
8.00 – 10.00

13.00 – 17.00

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

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

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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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

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ukončí 31. srpna
provoz pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků
na svých „neokresních“ územních pracovištích
Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj lze proto
na územních pracovištích v Bohumíně, v Českém Těšíně,
ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Fulneku, v Havířově, v Hlučíně, v Kopřivnici, v Krnově, v Třinci a v Orlové zaplatit daně
a poplatky v hotovosti naposledy v pondělí 31. srpna 2015.
Od úterý 1. září 2015 lze daně a poplatky na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj zaplatit v hotovosti na územních
pracovištíchOstrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Opavě, v Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku – Místku a v Karviné.

Daně a poplatky je možné uhradit také bezhotovostně (včetně využití internetového bankovnictví) nebo poštovní poukázkou na každé pobočce České pošty.Kompletní informace
k placení naleznete na www.financnisprava.cz
V Ostravě dne 23. července 2015
Ing. Petra Homolová,
tisková mluvčí

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 26. 10. 2015.
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