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SLOVO STAROSTKY

Milé dámy, vážení pánové,
období nekonečného kulturního půstu je snad již za námi.
Společně se zaměstnanci městského úřadu se nám podařilo připravit pro vás léto
plné kultury, zábavy a sportu. A že se
máte na co těšit.

Stejně jako loni i letos s pomocí dobrovolníků zrealizujeme ukončení léta v Hynčicích. Tato akce proběhne opět na hřišti
v Hynčicích dne 21. 8.

Lehký začátek ve formě „Kácení
máje“ máme společně za sebou.
Krátké, letmé, sousedské zastavení jsme společně bez úhon zvládli.
Nyní se již můžeme těšit na letní
měsíce, které se nám přesunou do
společenského podzimu.
Začneme v pátek 2. 7. Dnem dětí.
Již v dopoledních hodinách budou pro
děti mateřské školky připraveny cyklistické závody. Odpoledne se můžeme těšit nejen na kolotoče a gyroskop, z kterého se zatočí více než jen hlava, ale také na divadelní
vystoupení dětí, dětské skupiny Čiperkové
a závěrem pak na nářez v podání skupiny
Argema. Fotbalový klub Město Albrechtice
si navíc na celý den připravil několik fotbalových turnajů pro děti. A jelikož nás po
prvním prázdninovém víkendu čekají státní
svátky a v pondělí a v úterý tak budeme mít
prodloužený víkend, můžeme si dát ještě
v neděli, tj. 4. 7. 2021, první letní kino.
A to je jen začátek. V sobotu 17. 7. se můžeme těšit opět na sportovní den na fotbalovém hřišti. Nadšence fotbalu jistě potěší
připravovaný exhibiční ligový zápas, který
bude doprovázet dětský turnaj. Závěr tohoto sportovního dne opět završí letní kino.
Na letní kino se můžeme těšit i 30. 7.,
večer před Dnem obce, který se uskuteční
v sobotu 31. 7. I Den obce bude plný hudby
a sportu. Dětský fotbalový turnaj a dětskou
sportovní olympiádu bude doprovázet vystoupení Dechové hudby Město Albrechtice, zpěvačky Terezky a skupina Elán revival.
Závěr večera bude patřit Tereze Maškové,
vítězce Superstar 2018, a její kapele.
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Léto ovšem pro nás srpnem končit
nebude. Dne 4. 9. proběhne, aspoň
v to doufáme, tradiční „Běh na věže“
a dopoledne se před samotným
výběhem uskuteční trénink hasičů
na věžích. Pokud byste někdo měl
zájem o ukázku zásahu hasičů na
rozhledně, tak se na nás můžete přijít
podívat. Je to velmi zajímavé.

V sobotu 14. 8. se přesuneme do parku
B. Smetany, kde dojde k slavnostnímu otevření hudební boudy postavené z projektu
„Zůstat v paměti pokolení“. Toto slavnostní
otevření hudební boudy doprovodí kapela
Kozí boky s protagonistou Josefem Náhlovským a večer se budeme moct těšit na již
čtvrté letní filmové promítání. Již teď Vám
mohu prozradit, že se vrátíme do minulosti
a dáme si jeden z nejlepších českých filmů
„Pelíšky“.
Hned následující den budete moct s námi
jet do Biale, kde rovněž dojde k otevření
atraktivity v parku ze stejnojmenného projektu. Již teď se mohou zájemci o tento zájezd hlásit.
A občané, kteří se nedostanou na tento zájezd, se budou moci s námi zúčastnit
výletu na dožínky – Festival sklizně v Biale,
který se uskuteční 29. 8. Na dožínky nás jako
tradičně bude doprovázet Dechová hudba
Město Albrechtice a Dobrovolní hasiči Město Albrechtice.
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O týden později, tj. 10. 9., budeme mít tu
čest zahájit a pokřtít spanilou jízdu veteránů
„TROFEO NIKE“ na náměstí. Bude se jednat
o exkurzi nejen do historie automobilismu,
ale tak trochu i do historie Města Albrechtic.
Děti školou povinné budou mít připravený
historický okruh městem. Dopoledne nás
navštíví Karel Loprais s Chantall Paulin Polívkovou, odpoledne prvorepubliková kuchařka.
Že toho je už více než dost? Taky si myslím, ale stále nekončíme. Na konci září,
18. 9., proběhne tradiční Koláčobraní v Zámeckém parku Město Albrechtice-Hynčice, v sobotu 9. 10. se uskuteční divadelní
vystoupení pražského divadla „Na ostro“,
v říjnu Město Albrechtice navštíví i herec
Josef Dvořák, na listopad je pro změnu
připraveno divadélko pro děti. A tradičně
v pátek před první adventní nedělí přivítáme vánoční období Vánočním jarmarkem
na náměstí.
Tak teprve teď by to mohlo stačit. Mám
pocit, že jestli nepřijde žádná další vlna, tak
můžeme období tzv. temna považovat za
ukončené.
Těším se s Vámi na společná setkání
Vaše starostka Jana Murová

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Představení nového člena rady města

N

a základě rozhodnutí Zastupitelstva
města Město Albrechtice dne 28. 4.
2021 jsem se stal novým členem Rady
města Město Albrechtice.
Před volbami jako občan města a po
volbách jako člen zastupitelstva města
jsem vždy vystupoval, vystupuji, obhajoval a obhajuji problematiku, která je mi
blízká a se kterou jsem celý život pracoval. Jedná se především o podepisované
smluvní vztahy mezi Městem Albrechtice
a realizačními firmami na investice, rekonstrukce a opravy staveb jak silničních,
tak i nadzemních. Konkrétními akcemi,
které jsem pomáhal řešit v posledním období, je technické posouzení prací na cyklostezce Město Albrechtice – Třemešná,

dotační akce kanalizace ve vilové čtvrti,
smlouvu o zajištění datových služeb s firmou CETIN a.s., oprava silnice na Tyršově
ulici atd., oprava části silnic ve vlastnictví
města ve Valštejně a Dlouhé Vodě atd.
Potvrzuji, že jsem zastupitelem, hájícím
všechny občany Města Albrechtice a takto vnímám i celkovou problematiku řízení
města. Nedaří se nám ještě více zapojit
místní firmy do zakázek vypisovaných
městem, ale jako člen rady města jsem
připraven tuto problematiku rychle, především administrativně, vyřešit. Následné
kroky budou spojeny s aktivitou těchto
firem, kterým budu vždy nápomocen.
Pro dokreslení mých znalostí uvádím,
že mám desetiletou praxi ve Vítkovicích,

více jak šestiletou praxi v Praze na ministerstvech a délkově stejnou zkušenost
s prací v centrálách bank v Praze. Dále pak
více než desetiletou praxi na investičních
projektech ve firmách v Praze, z nichž
hodnota některých projektů přesahovala
miliardu korun a smluvní vztahy byly i v jiných jazycích než v češtině. Mimochodem
doplňuji, že mám státnice z ruštiny a francouzštiny, dále komunikuji běžně v angličtině.
Na závěr vás chci ubezpečit, že v nové
funkci přispěji k progresu v práci vedení
města.
Ing. Roman Skopal,
Zastupitel a člen Rady města
Město Albrechtice

Investiční politika města musí mít hlavu a patu

V

e zpravodaji č. 2/2021 nás paní
starostka Murová seznámila se
svým pohledem na investiční priority
města a s aktuálním stavem vybraných investičních akcí. V jejím článku bohužel chyběla některá důležitá
fakta a čísla, bez jejichž znalostí si
občané města mohou jen velmi těžko
utvořit objektivní názor na tuto problematiku. Proto jsem se rozhodl informace starostky města o některých
investičních akcích zpřesnit a doplnit.

l Projektové dokumentace
Paní starostka si ve svém článku povzdechla, že kromě investice do rekonstrukce zámku Linhartovy nebylo z minulého volebního období připraveno nic. Já
se ptám. Nebyla snad paní Murová v minulém volebním období také zastupitelkou města? Kolik ona sama a ze své vlastní
iniciativy předložila v minulém volebním
období návrhů na přípravu projektových
dokumentací a nechala o nich hlasovat?
Mám pocit, že není fér, když se nyní snaží
svalit vinu za projektovou nepřipravenost
jen na minulé vedení města a svůj podíl
na tomto stavu nepřiznává.
Nyní, v aktuálním volebním období,
dokázalo vedení města (za pouhých dva
a půl roku) utratit za různé projektové
dokumentace a studie neuvěřitelných

7 mil. Kč. V plánu je však ještě například
zpracování projektové dokumentace na
atletický stadion, která by měla vyjít na
dalších cca 2,4 mil. Kč. Dohromady je to
už tak obrovská suma, že je na místě se
ptát, zda je takovéto počínání starostky,
rady a zastupitelstva města účelné a hospodárné. Z mého pohledu není. Čeho je
moc, toho je příliš. Vždyť jen za polovinu
z takto utracené sumy bychom si mohli
v našem městě vybudovat mnoho nového nebo vyspravit to, co nám už chátrá.
Vytvářet nyní další a další projektové dokumentace do šuplíku, je jen mrháním
městskými penězi a tyto miliony nám pak
budou v příštích letech chybět jinde.
l Dotace
Deset milionů korun investovaných
do projektových dokumentací a studií
ve výsledku znamená, že vedení města
už nyní plánuje do budoucna proinvestovat nejméně 200 mil. Kč, což je pro
město naší velikosti závazek na dalších
deset let dopředu. Právem se tedy ptáme, kde na to chce vedení města vzít?
Z dotačních programů? Dobře, ale z jakých konkrétně? O tom nevíme nic. Přesto projektujeme dál o sto šest.
Město naší velikosti by rozhodně
nemělo realizovat investice typu Měšťanský dům, chodník Hynčice nebo at-

letický stadion bez dotační podpory.
Je to finančně vyčerpávající. Rezervy
z minulých let (jde především o rezervy
z prodeje dříví z městských lesů) nám
s takovýmto přístupem brzy nenávratně
zmizí, jako na jaře mizí tající sníh. A co
potom? Doporučuji tedy zastavit aktuální „projektové šílenství“, přestat zadávat
a platit nové a nové projektové dokumentace.
A nyní k několika konkrétním investičním akcím města:
l Měšťanský dům (12 mil. Kč)
Aktuálně je rekonstrukce realizována
z vlastních prostředků města, ačkoliv již
při projektové přípravě bylo deklarováno, že rekonstrukce bude realizována
(vzhledem k její značné finanční náročnosti) s využitím vhodné dotace. Vedení
města zde propáslo šanci a nepodalo
včas žádost o dotaci do programu „Podpora znevýhodněných oblastí MSK“, ze
kterého mohlo naše město získat příspěvek až 3 mil. Kč. Okolní obce Dívčí
Hrad, Slezské Rudoltice a Třemešná tuto
šanci využili a dotace mají. Bez dotace
jde o akci, která je nad finanční možnosti našeho města. Peníze vynaložené zde,
nám určitě budou v budoucnu chybět
jinde.
Pokračování na následující straně
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Pokračování z předcházející strany
l Vyhnívací nádrže ČOV (16 mil. Kč)
Vyhnívací nádrže ČOV ze smaltovaných
plechů (stejné mají např. i ve Zlatých Horách), jsou už po více jak dvaceti letech
provozu v nevyhovujícím stavu. Minimálně od roku 2018 vedení města ví, že
je nutné tyto nádrže nahradit novými.
Tj. času na přípravu optimálního řešení
rekonstrukce ČOV (nejen z hlediska technického, ale i ekonomického) mělo vedení města více než dost, i když někteří
zodpovědní vám nyní budou tvrdit opak.
V úvahu připadaly v podstatě tři varianty:
betonové nádrže (v praxi nejběžnější varianta s prověřenou životností minimálně
40 let), smaltované nádrže (druhá v praxi
nejvíce používaná varianta, prověřená životnost 20-25 let) nebo nerezové nádrže
(bez doložitelných referencí – nikde takovouto ČOV nemají, protože je to prostě
příliš drahé, odhadovaná životnost cca 30
let). Paní starostka a její spolupracovníci
se, bez předchozího projednání v zastupitelstvu města, sami rozhodli pro nerezovou variantu, na kterou nechali v roce
2019 zpracovat projektovou dokumentaci. Pak už nebylo cesty zpět. Vedení města
si tak vybralo praxí neprověřenou a nej-

dražší možnou variantu a ty miliony navíc
nám budou chybět jinde. Tuto investici
realizujeme bez dotace.
l Cyklostezka (8 mil. Kč)
Jde o dlouhodobý společný investiční
záměr našeho města a Třemešné, iniciovaný již v minulém volebním období. Na
výstavbu cyklostezky je schválená dotace. Práce byly zahájeny v říjnu 2020 a dle
smlouvy mělo být dílo hotovo do 150
dnů, tj. již nyní jsme měli po cyklostezce
jezdit. Ale nejezdíme. Už v prvních dnech
výstavby cyklostezky se totiž zjistilo, že
vedení města z nepochopitelných důvodů hrubě podcenilo předprojektovou přípravu a neprověřilo si předem únosnost
podloží pod cyklostezkou, která je nevyhovující. Co to, kromě časového zpoždění
realizace této akce, pro obě obce znamená? Za cyklostezku teď budeme muset
zaplatit cca o 1,5 mil. Kč více než se předpokládalo.
l Chodník Hynčice (9 mil. Kč)
Dva a půl roku čekáme na zpracování projektové dokumentace pro tento
chodník. Můj návrh, který jsem přednesl
v květnu 2019 na zastupitelstvu v Hynčicích, na rozdělení chodníku na dvě části

pro urychlení jeho realizace, paní starostka tehdy odmítla s tím, že bychom pak
nemohli na celý chodník žádat o dotaci.
A nyní, když už konečně máme v rukou
vše potřebné, abychom na podzim 2021
mohli požádat o dotaci ze SFDI, vidíme
u starostky nepochopitelnou obrátku
o 180 stupňů. Na dubnovém jednání zastupitelstva města totiž předložila zastupitelům návrh usnesení, že město bude
tento chodník realizovat kompletně
z vlastních peněz. Rozumíte tomu? Prostě
se o získání dotace nakonec ani nepokusila. Asi máme v městské pokladně peněz
nazbyt.
l Atletický stadion (60 mil. Kč)
Z původního záměru na vybudování
atletické dráhy a zázemí za cca 8-10 mil.
Kč se vyklubala megalomanská investiční
akce. Byla zpracována studie, která ale do
současné doby nebyla prodiskutována
ani v zastupitelstvu ani s občany města.
Kolik nás budou stát náklady na údržbu
takovéhoto areálu? Které město naší velikosti si takovýto sportovní areál může dovolit a má ho? Kde zůstal zdravý rozum?
Ing. Zdeněk Veselý, zastupitel města
Ve Městě Albrechticích, 15.5.2021

Reakce na článek pana Veselého
l Projektové dokumentace:
Bez nákladů na projektové dokumentace nelze žádnou investici realizovat.
Pokud si chcete doma na svém pozemku
postavit rodinný dům, musíte mít ke stavbě platné stavební povolení. Bez stavební
dokumentace dle zákona 499/2006 Sb.,
stavební povolení nezískáte. Ve veřejném
životě, tedy v obci, zpravidla před stavební dokumentací řešíte studii. Tak by byla
jasná myšlenka. U menších investic se
studie realizovat nemusí. Proto, pokud se
zastupitelstvo usnese, že dá nějaké myšlence/investici zelenou, trvá roky, než se
dopracujeme k samotné realizaci. Stěžovat si, že se utratily peníze na dokumentace, je trochu zvláštní, neboť budování
a ani větší opravy (např. střechy) bez těchto projektových dokumentací vlastně ani
nejdou uskutečnit. Názorně to tedy můžeme vzít takto:
Jedná se o dlouholetý proces, pokud
není kontinuita z jednoho volebního
období na druhé. Pokud většinu kroků
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z tohoto procesu vynecháme, dopustíme
se porušení zákona. A to by i pan Veselý
mohl vědět a nekritizovat tento systém. Já
si jej nevymyslela. Těžko se divit, že si povzdechnu. Proto se mnohým z vás může
zdát, že se nic nedělá. Ale již v tomto
roce se dočkáme ukončení rekonstrukce
zámku, měšťanského domu, cyklostezky,
hudební boudy v parku B. Smetany, a dokonce zahájíme stavbu chodníku v Hynčicích po více než 15 letech slibů.
l Dotace:
Nevím, jestli je tento odstavec o neznalosti dotačního prostředí, nebo jen o neochotě poslouchat. Bez projektové připravenosti nemůžeme žádat téměř o žádnou
dotaci. Neleží-li stavební povolení v šuplíku, nemůžeme žádat o dotace. Možná ještě pro pana Veselého jinak. Město Město
Albrechtice plní přání nás občanů Města
Albrechtic. Např. sportovní areál s atletickým oválem, spolkové zázemí ve formě
měšťanského domu, když už nemáme
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kulturní, společenský sál. Rekonstrukce
parku B. Smetany, cyklostezky, chodníky,
vodovod atd. Poté, co máme jasno v tom,
co my, občané Města Albrechtic, chceme,
máme to tzv. naprojektováno a povoleno, pak se teprve hledá způsob realizace,
tj. finance. Ať už dotace Ministerstva pro
místní rozvoj, zemědělství, financí, průmyslu a obchodu, mezinárodní spolupráce, anebo se občané, které zastupují zastupitelé shodnou na tom, že to je pro nás
tak velká priorita, že investici zrealizujeme
ve vlastní režii, jako např. chodník v Hynčicích a mnoho dalších. Je to o prioritách
a vůli zastupitelstva.
l Měšťanský dům:
Tak tady se opravdu již musím smát.
Investice v hodnotě cca 12 mil. Kč, na
kterou se již dvakrát žádalo o dotaci.
Nejprve v rámci norských fondů s 90
% finančním krytím, před předáním
Pokračování na následující straně

stavby se podala další dotační žádost
na Ministerstvu pro místní rozvoj a zde
ještě čekáme na výsledek. Dotační výzva
byla jako by ji někdo připravoval přímo
na naše požadavky a máme velkou šanci na úspěch. Ale ten nám nikdy nikdo
dopředu nezajistí. Prostě jsme požádali
a uvidíme, jestli nám bude štěstí přát.
Žádali jsme i v rámci „Podpory znevýhodněných oblastí MSK, ale ne na společenské zázemí v měšťanském domě.
Žádat o dotaci 3 milionů korun na investici 12 milionů je velký nepoměr. Dotační
krytí 25 %, o to by žádný správce nežádal. Není to vůbec ekonomické, efektivní
a hospodárné. V rámci této výzvy jsme
žádali na Infokavárnu a skončili jsme třetí v náhradnících. A protože není jistota,
že na nás nakonec finanční prostředky
vyjdou, tak jsme požádali ve výzvě Ministerstva zemědělství v rámci Programu
rozvoje venkova. Třeba se na nás usměje
štěstí. Za pokus to stálo.
Mnohé žádosti o dotace píši já osobně ve svém volném čase. Po nocích, víkendech a svátcích. Nechodím po městě s pravítkem a úhloměrem, neměřím
městské chodníky, nepíši kritiku, ale
tvořím. Ačkoliv toto do náplně práce
starostky nepatří, nedá mi to, neboť to
umím ze svého civilního života. A když to
vyjde, udělá mi radost, že našemu městu
mohu osobně pomoct.
l Vyhnívací nádrže ČOV
Jednoduše. Potřeba nových vyhnívacích nádrží byla neodkladná. Vyhnívací nádrže byly navrženy dle požadavků

správce vodovodů v nerezové variantě.
Tato varianta byla doporučena i stavební
komisí a také byla požadavkem většiny
zastupitelstva. Víte, proč se přesně neví,
kolik let nerezové nádrže vydrží? Protože
ještě nikdy nedošly na konec své životnosti. Používají se v průmyslu již více než
40 let. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Nejefektivnější a nejekonomičtější.

l Chodník Hynčice
Haleluja, letos začneme, příští rok dokončíme. Po tolika letech slibů se občané
Hynčic dočkají. Ano, chce odvahu zrealizovat to, i když máte v zádech kritiky
s pravítky a úhloměry. Jsem však pyšná
na to, že se chodník již brzy konečně začne stavět, i když to byla cesta strastiplná
a nelehká.

l Cyklostezka
Milí občané, myslíte, že bychom mohli
cyklostezku stavět přes zimu? My, kteří
respektujeme přírodu, se jistě shodneme
na tom, že dříve, než v půlce května roku
2021 bychom stavbu opětovně nezahájili, ani kdybychom nemuseli řešit úpravu
projektu.
Pan Veselý na zastupitelstvu navrhl
zrušení (odstoupení) smlouvy o výstavbě cyklostezky. Kdyby nastal tento krok,
znamenalo by to s vysokou pravděpodobností nejen markantní navýšení ceny
celé stavby (neboť ceny všeho materiálu
v posledních měsících skokově vzrostly),
ale nejspíš také ztrátu dotační možnosti
a v neposlední řadě odklad stavby o další
měsíce dále.
Ano, cyklostezka bude dražší o 1,5 mil.
Kč, ale jedná se o skutečné náklady nutné
k realizaci, prodiskutované a usmlouvané
napříč mnoha jednáním odborníků.
Nejvtipnější na připomínce k cyklostezce pana Veselého je, že se neúčastnil řady
jednání odborníků, ale z tepla domova
dokáže zodpovědně a odborně rozhodovat. Na tak velkou kapacitu opravdu asi
nikdo nemá.

l Atletický stadion
V posledních letech proběhla na téma
atletický stadion řada projednávání na
zastupitelstvu. Po spoustě kompromisů
a dle návrhů ředitelů škol, sportovních
odborníků a dalších odborníků byla sestavena studie projektu.
Studie jako celek ukazuje komplexní
schéma projektu, nejen atletický ovál, ale
také bezpočet prvků k pohybovým hrám,
jako např. workout, inline dráhu a spoustu dalšího.
Samozřejmě se jedná o etapovou výstavbu, rozdělenou do mnoha a mnoha
let, dle možností dotací či potřeb města.
Nekonečná řada z nás, co zde vychodili
ZŠ si pamatuje, kam jsme chodili, respektive kam chodíme na tělocvik. Za mě se to
musí změnit, a to co nejdříve!
Závěrem si neodpustím citát Jana Wericha:
„Lidé s fantazií nejsou nebezpeční. Nebezpeční jsou jenom ti, kterým fantazie
chybí, takoví, co jdou jako kůň s klapkami
na očích, kteří si neumějí představit, že
může být ještě něco jiného, než oni myslí,
že by mělo být.“
Vaše starostka Jana Murová

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z

astupitelstvo města schválilo snížení
neinvestičních transferů na podporu
v oblasti sportovní, zájmové a kulturní
v roce 2021 ve výši 44 000 Kč. Celková
částka pro rok 2021 činí 1 106 000 Kč.
K tomuto kroku došlo z toho důvodu, že
kluby důchodců byly přesunuty do oblasti sociální. Neinvestiční dotace pro sociální oblast byla tedy navýšena o tuto částku
a činí 769 000 Kč. Detailní rozpis jednotlivých dotací naleznete na webu města.
Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu města Město Albrechtice roku 2021.
Došlo tak k zvýšení rozpočtu v příjmech

o 5 223 112 Kč, k zvýšení rozpočtu ve
výdajích o 1 845 200 Kč a financování se
snižuje o 3 377 912 Kč. Podrobnější informace naleznete na webu města.
Zastupitelstvo schválilo přijetí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč účelově
určenou k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Zastupitelstvo města schválilo přijetí
dotace, realizace projektu „Hřbitovní zeď
v Hynčicích“ a uzavření Smlouvy o po-

skytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. O poskytnutí dotace na realizaci projektu „Hřbitovní zeď v Hynčicích“
ve výši 350 000 Kč rozhodlo na svém jednání Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje dne 17. března 2021.
Zastupitelstvo schválilo realizaci investiční akce „Chodník Hynčice“ již v tomto
rozpočtovém roce 2021 z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Romana Skopala jako člena Rady města Město
Albrechtice.
Petra Hanusová
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V MĚŠŤANSKÉM DOMĚ BUDE MOŽNÉ POŘÁDAT
SPOLEČENSKÉ AKCE I SVATBY

R

ekonstrukce měšťanského domu
je v plném proudu. Provádí ji firma Agist s.r.o. na základě schválené
projektové dokumentace zpracované firmou Studio-D Opava s.r.o.
Předmětem rekonstrukce je úprava
interiéru, oprava fasády a změna využití z bytového domu na obecní dům
pro potřeby pořádání zastupitelstva
a společenských akcí. Dojde k vybudování reprezentativních prostor,
salonku pro jednání rady a zastupitelstva, apartmánu pro možnost dočasného ubytování a vznikne zde i prostor pro svatební obřady.
Rekonstrukce památkově chráněného objektu je záležitostí nelehkou.
Proto se veškeré bourací práce musí
provádět v kooperaci se zástupci památkové péče. Diskuze s památkáři
probíhala například na téma zachování alespoň části původních dřevěných podlah, umístění litinových
radiátorů či zachování a doplnění ozdobných prvků umístěných na stropech a stěnách. Vzhledem k tomu, že
je předpoklad, že se v měšťanském
domě budou pořádat společenské
a kulturní akce, je potřeba počítat i se
zvýšenou zátěží stropních i podlahových konstrukcí. Do této chvíle pro-
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běhlo v měšťanském domě bouraní vnitřních konstrukcí, provádění
různých dozdívek, osazování ocelových prvků. Vnější fasáda byla
otlučena od omítek a dochází
k vyrovnávání různých
nerovností v ploše fasády. Potěšující je, že
veškeré práce stále probíhají dle schváleného
harmonogramu prací.
Petra Hanusová
a Lubomír Stýskala
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ROK PLNÝ KULTURY

S

ituace ohledně koronaviru
městu neumožňuje uspořádat
všechny akce v původně naplánovaných termínech. Některé akce
budou přesunuty, jiné zrušeny.
Rok 2021 však bude i přesto plný
kultury.
Den dětí, který měl proběhnout
v sobotu 5. června 2021 je přesunut
na 2. července 2021. Na hřišti vystoupí Čiperkové či skupina Argema.

Den obce se uskuteční v sobotu
31. července 2021 a těšit se můžete
na Terezu Maškovou nebo kapelu
Elan revival. Toto léto se neobejde
ani bez oblíbeného letního kina.
První promítání je naplánováno na
neděli 4. července 2021 a druhé na
17. července 2021.
V srpnu dojde k slavnostnímu odhalení nové hudební boudy a zrekonstruovaného památníku v par-

ku B. Smetany. Akce bude uspořádána
z projektu „Zůstat v paměti pokolení“
a celá se ponese v duchu první republiky.
Akce proběhne v sobotu 14. srpna 2021
a hlavní hvězdou večera bude Josef Náhlovský se svou kapelou Kozí bobky. Celý
večer bude ukončen promítáním letního
kina.
V pátek 10. září 2021 bude město hostit
velkolepou akci TROFEO-NIKÉ. Jedná se
o exkluzivní jízdu evropských automobilových historických skvostů. Celé akce se
účastní i šestinásobný mistr Rally Paris –
Dakar Karel Loprais. Dalším významným
hostem bude i Chantall Poullain. Na
konec září je pak v plánu tradiční Koláčobraní a Běh na věže.
Na začátku října, konkrétně v sobotu
9. října 2021, do Města Albrechtic zavítá
pražské divadlo s komedií Na ostro. Ve
čtvrtek 21. října 2021 nás poctí svou návštěvou herec a bavič Josef Dvořák. Na
listopad připravuje město pohádku pro
děti, termín bude teprve blíže upřesněn.
Tradiční Vánoční jarmark se uskuteční 26. listopadu 2021. Konání všech akcí
však bude podmíněno aktuální situací.
Petra Hanusová

Občané mají možnost sledovat online besedy

K

ulturní život chybí už bezpochyby
všem. Město tak vymyslelo aspoň malou náhradu v podobě online besed, které
si můžete užívat z pohodlí svého obýváku. Besedy jsou vždy živě odvysílány prostřednictvím kabelové televize a YouTube
kanálu města. A aby si na své přišel každý,
výběr hostů je opravdu rozmanitý. První

online vysílání proběhlo už na konci března a hostem byl MUDr. Ladislav Václavec,
ředitel nemocnice v Krnově a senátor.
Druhým hostem byl krnovský spisovatel
Jaroslav Konvička. Naše pozvání přijal
i vrchní sládek krnovského pivovaru Nachmelená opice Michal Kuřec. Zatím poslední beseda se týkala třídění odpadů

a hostem byla Ing. Andrea Poláková ze
společnosti JRK. Do samotné besedy se
vždy mohou zapojit i sami diváci, a to pokládáním svých dotazů prostřednictvím
YouTube kanálu města. Všechny besedy
je možné zhlédnout i po živém odvysílání
na YouTube.
Petra Hanusová
ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

7

Ukončení provozu pobočky České spořitelny ve Městě Albrechticích

M

áme nejširší pobočkovou síť v ČR,
přesto však nemůžeme být všude.
Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce
využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je přemísťujeme či zvětšujeme jejich spádovou
oblast, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 25. května 2021
provoz pobočky ve Městě Albrechticích ukončíme. Bankomat zůstane i nadále v provozu.
Klienty budeme o trvalé změně pocho-

pitelně informovat. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak
nezmění. Ve Městě Albrechticích bude
nadále klientům k dispozici 24 hodin
denně náš bankomat, který umožňuje
kromě výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního
příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu
nebo zobrazení limitů karty.
Nabízíme také řadu jiných možností obsluhy účtu - internetové nebo
mobilní bankovnictví George s nepřetržitým provozem. K dispozici je

i bezplatná nonstop informační linka
Finanční skupiny České spořitelny 800
207 207. Naši bankéři jsou připraveni klienty z Města Albrechtice osobně obsloužit v nejbližších pobočkách Krnov nebo
Vrbno pod Pradědem, které jsou běžně
otevřeny každý pracovní den. Poradenské
služby poskytne klientům také kterákoli
jiná naše pobočka.
Děkujeme za pochopení.
Romana Jiroušová,
oblastní ředitelka retailového
bankovnictví Česká spořitelna

Obnovení standardních úředních hodin na úřadě

O

d pondělí 17. května 2021 se Městský úřad Město Albrechtice vrátil
k běžným úředním hodinám. Otevřeno
je v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00

hod. a od 13:00 do 17:00 hod. (pokladna
do 16:30 hod.) a ve čtvrtek od 8:00 do
12:00 hod. Ke změně úředních hodin došlo dříve kvůli zhoršené epidemiologic-

ké situaci a z důvodu nutnosti omezení
osobního kontaktu.
Petra Hanusová

Zámecký park získal certifikaci Jesenického originálu

Z

ámecký park Město Albrechtice-Hynčice získal ve čtvrtek 20. května 2021
certifikaci Jesenického originálu. „Certifikace nebyla udělena za konkrétní produkt, ale za zážitek v zámecké zahradě,“
přiblížila Alena Křištofová, která se pod
záštitou Českého svazu ochránců přírody
(ČSOP) stará o park spolu s přítelem Antonínem Šiškou a s jejich syny. „Musím ještě
zmínit, že jsme získali nejvyšší počet bodů

8

za originalitu v dějinách této certifikace,
za 14 let práce je to pro nás velké uznání,“
sdělila s úsměvem paní Křištofová. ČSOP
pořádá každoročně v parku velmi oblíbené akce jako jsou například Pomněnkové
slavnosti či Koláčobraní. Dále se pak velmi
pečlivě starají o zdejší zámeckou zahradu,
kde jsou každý rok k vidění nejrůznější
odrůdy rajčat, paprik či květin. Často se
jedná o odrůdy, které se v parku pěstova-
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ly v 18. nebo 19. století. A právě i toto ekocentrum získalo minulý týden akreditaci.
Jeseníky originální produkt oceňují od
roku 2010 výrobky a produkty pocházející z turistické oblasti Jeseníků. Tato
značka garantuje zejména místní původ
výrobku a vazbu na region Jeseníků, ale
také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu
prostředí.
Petra Hanusová

Nové vánoční stromečky vysázeny

V

průběhu minulého
roku byly ve městě vysázeny dva nové vánoční
stromečky, jeden na náměstí v Městě Albrechticích a druhý před obchodem v Hynčicích.
Bohužel oba během roku
uschly. Město nezahálelo a využilo možnosti reklamace, která byla
úspěšná. Firma ještě na konci minulého
roku 2020 přislíbila výsadbu nových stromů. A tak se také stalo. V průběhu měsíce
dubna zasadila firma nové jedličky na původní místa, a to na náměstí a před obchod v Hynčicích.
Petra Hanusová

Město bude mít strategický plán

R

ada města Město Albrechtice rozhodla
dne 29. dubna 2021 o uzavření smlouvy se společností KPMG Česká republika,
s.r.o. Účelem smlouvy je zpracování Strategického plánu města Města Albrechtice
do roku 2030.
Strategický plán je klíčový dokument
pro dlouhodobé plánování rozvoje města. Cílem bude poskytnout veřejnosti
i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Strategický plán města Město Albrechtice se bude skládat celkem z šesti částí,
a to z analytické části, návrhové části, im-

plementační části, školení strategického
a projektového řízení, podpory při schvalování v orgánech a komunikační verze
strategického plánu.
Proces tvorby strategického plánu města není prací od stolu. Největší čas bude
věnována diskuzi se zainteresovanými
subjekty a s veřejností. Zájemci z řad široké veřejnosti budou vybírání na základě společného rozhodnutí městského
úřadu a firmy KPMG. Analytická část se
bude skládat z dotazníkového šetření,
strukturovaného rozhovoru a pocitové
mapy. Návrhové části budou obsahovat

vize rozvoje města Město Albrechtice,
jeho cíle i opatření. Návrhová část bude
operovat s výsledky analytické části a ve
spolupráci s tematickými pracovními
skupinami bude dále stanovena vize.
V implementační části dojde k zpracování Akčního plánu, který stanoví konkrétní
kroky pro realizaci Strategického plánu
města Město Albrechtice. V komunikační
části pak společnost poskytne součinnost
při propagaci celého plánu, například při
vytváření informačního letáku na webové
stránky, městský Facebook atd.
Petra Hanusová

OKÉNKO DO KNIHOVNY

O

d 12. dubna se knihovna vrátila k „téměř“ normálnímu provozu. „Téměř“
znamená, že si můžete přijít vypůjčit
a vrátit knihy běžným způsobem, ale zatím se neprovozuje veřejný internet a kulturní akce pro veřejnost.
Dnes budu pokračovat v nabídce knih
pro děti třetích a čtvrtých tříd. Nemohu zde vypisovat všechny knihy, které
v knihovně máme a je jich dost pro všechny čtenáře – proto jen malý výběr z nových titulů.
Pro 3. třídu máme knihy oblíbené autorky Ivony Březinové, např.: Štěkej, Mourku! nebo Fotbal s Fandou. Pro děvčata nabídnu sérii knih Víly Nevíly. Několik knih
o Klementýnce – děvčátku z třetí třídy.

Dále knihy Vytáhlík a Bachourek, Ňouma
z áčka, Do průvanu za uši tatínci se nevěší,
Bětka a její cesta od Chmury, Chytráčkovy
trampoty a spoustu dalších knih – jen si
přijít vybrat.
Pro 4. třídu máme sérii detektivních
knih s lupou s názvem Klub Tygrů, dále
příběhy dětí ze 4. třídy s názvem Třídnice
4.B, z dalších knih bych uvedla Dračí srdce, Velkej frajer NATE, Příběhy z pošťákovy
brašny, Šel jsem se psem, Přece to nevzdáš, Děda jménem Nuel, Barry Trapnej
a další a další knihy, které čekají na vás, až
si je přijdete vypůjčit.
Těším se na vaši návštěvu!
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny
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Pumptracková dráha

J

iž delší dobu se ve Městě Albrechticích řešila otázka, jak rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro zdejší mládež. Proto starostka města přišla s nápadem zakoupení
modulární pumptrackové dráhy. Slavnostní otevření je naplánováno jako dárek ke Dni dětí, tedy
na 1. 6. 2021.
Pumptracková dráha je ideální pro sportovní i volnočasové aktivity. Jedná se o uzavřený
kruh plný vln a klopených zatáček. Ideální je
pro jízdu na kole, koloběžce, skateboardu či
inline bruslích. Jízda na dráze je bezpečná, zábavná a vhodná pro všechny věkové kategorie. Umístěna bude vedle fotbalového hřiště
u stávajícího dětského hřiště. Díky tomu, že
je dráha mobilní, ji bude v budoucnu možné
přesouvat i na jiná místa.
Petra Hanusová

Práce na cyklostezce jsou opět zahájeny

D

obrá zpráva. V polovině května došlo
opět k zahájení stavebních prací na
cyklostezce
Město PRACÍ
Albrechtice – TřemešČASOVÝ HARMONOGRAM

ná. Realizace stavby bude ukončena na
konci září tohoto roku. Pokud však bude
příznivé počasí a vše bude probíhat bez

větších problémů, mohlo by dojít k zprovoznění cyklostezky již v průběhu letních
prázdnin.
Petra Hanusová

Cyklostezka Vrbno Město Albrechtice - Třemešná

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná
Rok

2021

Měsíc
Týden

5
18

19

6
20

21

22

23

7
24

25

26

27

28

8
29

30

31

32

9
33

34

35

36

37

10
38

39

40

41

42

43

SO 101 Stezka - sanace pláně
SO 101 Stezka - propustky + zatrubnění melioračního příkopu
SO 101 Stezka - konstrukce cyklotrasy
SO 101 Stezka, terréní úpravy
SO 201 Propustek přes LP Opavice v km 1,24913
Dokončovací práce, úklid stavby

Divákům kabelové televize

V

měsíci únoru jsme vyhledali a opravili poškozený kabel na chodníku mezi
ulicemi Dělnická – Okružní. Tato porucha
způsobovala nevysvětlitelné chování
naší kabelové sítě, kdy se znenadání objevilo rušení a za pár hodin už bylo vše
v pořádku bez rušení. Na základě těchto
zkušeností padlo rozhodnutí o rozdělení
celého kabelového rozvodu na tři na sobě
nezávisle okruhy. K rozdělení došlo dva
dny po Velikonocích. Zároveň jsme touto
změnou navýšili kapacitu datových toků
pro naše zákazníky internetu. V této chvíli
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přenášejí kabelové modemy našim zákazníkům rychlosti stahování až 300 Mbps. Nyní se musí
správně přenastavit všechny tři
na sobě nezávislé okruhy města
s 90 zesilovači, poněvadž se po
čtvrtstoletí provozu v kabelovce
vše změnilo.
V programové skladbě kabelové televize uděláme za pár týdnů jeden experiment. Během fotbalového Mistrovství
Evropy budou polské vysílače šířit utkání
v rozlišení Ultra HD (4K) jako demonstraci
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schopnosti televizního formátu DVB-T2
HEVC. Podrobné informace o naladění
svých televizorů (které tento obrazový
formát podporují) se včas dozvíte na infokanálu kabelové televize.
Vladislav Hlaváček

V Linhartovech se pracuje na výtahu i na chodnících v parku

N

a zámku v Linhartovech proběhlo
do této chvíle necelých 40 kontrolních dnů. I přes komplikace rekonstrukce stále pokračuje. V prvním patře zámku se na posledních setkáních
řešilo správné osazení dobových dveří.

Nakonec vše dobře dopadlo, dveře
jsou osazené a vypadají úchvatně. Na
nádvoří zámku stojí lešení a čeká se na
provedení nátěru fasády. Aktuálně se
pak vyčkává na dodání dubových vlysů
na podlahy. Finalizují se i práce na výta-

hu, který bude možné po drobných úpravách
a revizi uvést do provozu. Komplikace nastaly
při provádění hydroizolace na balkonu. Na základě domluvy s dodavatelem je přistoupeno
k opravě. Zahájeny jsou i práce na chodníku
v parku. Na něj byla navezena zemina a chybí
už jen pokrýt ho vrstvou štěrkopísku. Zároveň
se pracuje i na parkovišti před zámkem.
Petra Hanusová a Lubomír Stýskala

Pacienty SZZ Krnov mohou blízcí navštívit o středách a o nedělích

S

družené zdravotnické zařízení Krnov
se vrací k běžnému provozu. V nemocnici zůstávají poslední pacienti s covid-19.
Díky lepší epidemiologické situaci se vedení nemocnice rozhodlo povolit návštěvy pacientů. Ty budou zatím jen v omezeném režimu.
Návštěvy pacientů nemocnice povoluje
zatím pouze ve středy a v neděle od 15:00
do 17:00 hodin. „Návštěvy musí používat

po celou dobu pobytu v nemocnici správně
nasazený respirátor FFP2 bez výdechového
ventilu. Před vstupem na oddělení si musí
každý příchozí řádně dezinfikovat ruce. Za
jedním pacientem může přijít jeden člověk,“
uvedl ředitel SZZ Krnov MUDr. Ladislav
Václavec, MBA.
Na novorozenecké oddělení mohou tatínci za svými partnerkami a dětmi přicházet každý den, ale také musí dodržovat

nařízená hygienická opatření. Mimořádné návštěvy mimo středu a neděli bude
personál pouštět k pacientům v terminálním stádiu onemocnění. „Děkujeme za
respektování nastavených pravidel. Jakmile
se v celé republice zlepší epidemiologická
situace, najedeme na běžný režim návštěv,“
dodal ředitel nemocnice.
Jiří Krušina,
tiskový mluvčí SZZ Krnov
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ROZHOVOR
„Psaní beru jako koníček“, říká mladý spisovatel Ivo Skopal
Ivo Skopal je mladý spisovatel, který vyrůstal v Městě Albrechticích. Po střední
škole odešel studovat vysokou školu do Brna, kde zůstal bydlet. Je absolventem
politologie a pokračuje ve studiu filozofie na Masarykově univerzitě. Kromě
toho pracuje v současnosti jako IT analytik. Do Města Albrechtic se i nadále rád
vrací, a právě do česko-polského pohraničí zasadil celý děj knihy.

n Své dětství jste prožil v Městě Albrechticích. Vracíte se sem rád?
Musím se přiznat, že se vracím opravdu
rád (i když teď kvůli pandemii jsem se vracel méně, než bych chtěl). Cestuji většinou
vlakem a už samotná cesta okolo parku
v Linhartovech a pohledy na kopce a louky nad rybníkem mě navrátí do chvil, kdy
jsem ve městě bydlel. Už přes deset let bydlím v Brně, takže návštěvy si krom rodiny
a kamarádů užívám hlavně kvůli přírodě
a klidu menšího města. Ve velkém městě
má člověk vše, co potřebuje – ale zároveň
mohou být někdy únavné davy lidí, hluk
a doprava. V Městě Albrechticích člověk
může jít kterýmkoli směrem a je v přírodě. Případně se může ráno rozhodnout
jít do lesa na houby a pročistit si hlavu. To
jde ve velkém městě taky, člověk ale musí
cestovat dál a jet skrz celé město. Krom
přírody mám rád Město Albrechtice jako
takové. Město má krásné náměstí, fungující zámek, školy, rozhlednu, kvůli které do
města míří turisti z blízkého i vzdáleného
okolí. Člověk má tendenci kritizovat místo, ve kterém žije, protože mu přijde známé a všední. Místní ale mají být na co hrdí,
protože žijí na krásném a klidném místě.
Neříkám to proto, abych se někomu zalíbil. Opravdu si to myslím.
n Co vás motivovalo napsat knihu?
Přál jste si to již dlouho, nebo se tak
stalo na základě nějakého impulsu či
situace?
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Na začátek musím zdůraznit, že nebýt
výuky psaní všemi deseti, které se mi dostalo na místní základní škole, tak bych
knihu stěží napsal. A to myslím bez jakékoli ironie. Jsem vděčný za to, že jsem se
v takto brzkém věku naučil psát všemi deseti, neskutečně mi to pomohlo při studiu
i při mé práci IT analytika, kdy je bezproblémové psaní na schůzích či psaní dlouhých technických dokumentů nezbytností. Ale abych se vrátil k Vaší otázce, nikdy
jsem nesnil o tom, že budu spisovatel.
Motivovaly mě některé události v Polsku,
co se týče jejich nenávistných aktivit vůči
homosexuálům či omezování práv žen
v otázce potratů a podobně. To se mi nelíbí a chtěl jsem na tyto praktiky poukázat.
Zároveň jsem chtěl zmínit téma česko-německých vztahů, které podle mě stále
nejsou úplně ideální, možná především
díky úspěšné komunistické propagandě.
A s naším regionem je také spojena problematika dluhů a hraní na automatech,
proto jsem tyto jednotlivé prvky spojil do
jednoho příběhu. Kniha je mým prvním
textem, který jsem kdy napsal – není to
tak, že bych si roky psal do šuplíku. Věnoval jsem se práci a studiu a možná situace
nazrála a posbíral jsem dostatek „materiálu“, abych něco napsal.
n Kniha nese název „Vykořenění“, jehož význam vysvětlujete citátem hned
v samotném úvodu. Jedná se o něco,
s čím jste se setkal vy sám, nebo vnímáte tento problém zmíněného vykořenění nějak konkrétně ve společnosti?
V knize se objevuje několik postav,
které jsou z různých důvodů vykořeněné. Ať už se jedná o Němku Julii, na jejíž
rodinu dopadl odsun z Československa
a která, přestože je materiálně zajištěná, tak díky problematickým rodinným
vztahům cítí nejistotu a vykořeněnost.
Pak se v příběhu objeví homosexuál
Tomáš, který před pravdou o sobě utíká na malé město. Třetí hlavní postavou

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 3 / 2021

je kněz Tadeusz, který se do města přistěhuje z Polska a začne ve městě rozšiřovat nenávistnou rétoriku vůči menšinám. I jeho příběh je vlastně ukázkou
onoho vykořenění – jelikož se snaží
bezbožné a v jeho očích vykořeněné
Čechy (Moravany, Slezany), opět namířit k Bohu způsobem, který sice on bere
za ten nejlepší, málokdo by s ním však
podle mě mohl souhlasit. Jejich cesty se setkají s dvěma mladými lidmi ze
Sudet, Zuzanou a Ondřejem. Ondřej se
dostal do problémů kvůli hraní automatů a dluhům s nimi spojenými, Zuzana
měla problematické dětství, ze kterého se snaží dostat pomocí víry v Boha
vedená právě Tadeuszem. Sudety za
sebou mají dlouhou historii vykořenění – díky odsunu Němců, nastěhování
nového obyvatelstva, konce komunistického režimu a některých sociálních
problémů dnešních dní. Snažil jsem se
v knize některé z nich nastínit. Na příbězích těchto lidí jsem se snažil nastínit
to, co si pod pojmem vykořenění představuji a s čím jsem se blíže či vzdáleněji
setkal.
n Děj knihy je zasazen do města v česko-polského pohraničí. Může ho čtenář
vnímat jako Město Albrechtice nebo se
jedná o smyšlené město?
Částečně jsem se inspiroval, je to pravda. Je to podle mě normální, když se člověk snaží psát o nějakém prostředí a nepíše například sci-fi, tak se inspiruje místy,
která zná. Je tak možné, že při čtení knihy
si člověk vybaví některá místa v Městě
Albrechticích – jiná na druhou stranu ne.
Nenechal jsem se svazovat, a proto jsem
také v příběhu místo nejmenoval, není
pro příběh zásadní a podle mě by se příběh mohl odehrávat kdekoli v česko-polském pohraničí.
n V knize se setkáváme s příběhem
několika postav. Jsou jejich osudy zcela

smyšlené nebo jste se inspiroval reálnými osobami z vašeho života?
Osoby jsou smyšlené, ale inspirovat
jsem se určitě nechal. Člověk se v životě
potká s desítkami a stovkami lidí a některé střípky z jejich životů ve vás nechají
něco, co vás ovlivní a inspiruje. Takže si
myslím, že jsem určitě mnoha lidmi inspirovaný, ale žádnou konkrétní osobu
v příběhu bych nejmenoval, protože za
žádnou nestojí reálná postava, jen tyto
jednotlivé střípky. Příběh se odehrává
v blízké alternativní budoucnosti, takže
by to vlastně ani nešlo.
n Mohl byste nám přiblížit, jak náročný je samotný proces vydání knihy?
Když byste se zeptala nějakého zavedeného autora, tak by vám určitě poskytl
naprosto odlišný pohled, než je ten můj.
Knížku jsem po dvou letech psaní dopsal
vloni na podzim, uprostřed pandemie
a nejistoty s ní spojené. Nechal jsem několik mých blízkých text přečíst, abych věděl,
zda má cenu se snažit o vydání a když odpověděli, že mi „dávají zelenou“, tak jsem
se rozhodl. Začal jsem text posílat do všech
nakladatelství, na která jsem si vzpomněl.
Zpět mi přišlo jen několik emailů s tím, že

na posouzení rukopisu mají 2 až 3 měsíce.
A najednou neodpovídali a neodpovídali a neodpovídali. To čekání bylo strašně
dlouhé. Kamarádka z jednoho brněnského
nakladatelství mi sdělila, že pandemie tvrdě dopadla i na nakladatele a bohužel berou prvoautory jako velkou nejistotu. Dostal jsem jednu hodně kritickou odpověď
od nakladatele, který nejspíš není na prvoautory zvyklý a můj nefinální text ho podle mě urazil.
Když potom další odpovědi
nepřicházely a od několika
nakladatelství jsem dostal
informaci, že se jim můj text
nehodí do edičního plánu,
byl jsem zoufalý. Nakonec
mi několik nakladatelství
sdružených pod skupinu
Albatros media napsalo, že
pokud chci jako prvoautor
prorazit, měl bych zkusit
crowdfunding. To obnášelo vybrat si náklad výtisku
knihy (já si vybral 1000 kusů, což se na
základě vybraných financí v předprodeji
může navýšit) a vybrat si z nutných kolegů
pro vydání knihy (pro práci na grafice, sazbě, korekturách a redakční práci). Částka

v crowdfundingu se skládá právě z těchto
položek. Vybral jsem si kolegy, kteří mi seděli svou dřívější prací a kteří zároveň chtěli spolupracovat na mém textu, domluvili
jsme si jejich honorář (který je součástí
crowdfundingu) a začali jsme připravovat
obálku knihy a texty pro předprodej spolu s odměnami. Celý tento proces přípravy předprodeje trval téměř tři měsíce a je
za tím obrovský kus práce jak
mé, tak mých přátel, nejbližších (i místních) a především
grafičky, která se mnou musela mít trpělivost a prokousat
se se mnou desítkami návrhů
obálky, než jsme dospěli k té
finální. Vydávání knih může
vypadat jednoduše, ale je to
opravdu práce, za kterou je
autor odměněn až za dlouhou
dobu – pokud se kniha vůbec
vydá. Zatím to beru jen jako
koníček a uvidíme, zda mě
psaní knih někdy bude živit.
Může to dopadnou dobře, ale taky nemusí. To záleží jen na čtenářích. Mám už rozepsanou druhou knihu, tak uvidíme, jak se
bude dařit té první a pak se uvidí.
Rozhovor vedla Petra Hanusová

Spolek Zahrádkáři Město Albrechtice a město Město Albrechtice

vyhlašují každoroční

SOUTĚŽ
ROZKVETLÉ
MĚSTO
V

soutěži se budou hodnotit rozkvetlé
předzahrádky, hezky upravené osázené plochy, okenní truhlíky a jiná ozeleněná zákoutí. Do soutěže se zapojí Hyn-

čice, Opavice, Linhartovy a celé Město
Albrechtice. Určené komise si všímají po
celé jaro i letní měsíce přínosu místních
občanů k estetické úpravě našeho pro-

středí. Vyhlášení proběhne na podzimní
výstavě výpěstků spolku v září.
Výbor spolku Zahrádkáři
Město Albrechtice
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FK Město Albrechtice informuje

V

ážení fanoušci fotbalu,
už je to půl roku, co jsme naposledy
zažívali atmosféru mistrovského fotbalového utkání do doby, než do ní zasáhla
koronavirová situace. Ta trvala déle, než
by si kdokoliv z nás dokázal pomyslet. Za
tuto dobu si asi hodně hráčů a fanoušků
položilo otázku, zda se někdy ještě vůbec
bude hrát a kdy opět zažijeme pocity vítězství a proher. Situace se však pomalu
a jistě začíná dostávat do starých kolejí.
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR
bohužel dne 4. 5. 2021 rozhodl, že sezóna
2020/2021 bude pro amatérské celky
zcela zrušena ze stejného důvodu jako
předešlá sezóna 2019/2020.
Od května letošního roku dochází k postupnému zlepšení situace a k postupnému rozvolňování, což nám umožňuje postupný návrat na fotbalové trávníky. Naše
mužstva se začínají vracet k tréninkům,
kdy posléze budou následovat přípravná
utkání. Začínáme se tedy pomalu připravovat na další sezónu, která snad bude
lepší jak pro fotbal, tak i pro ostatní sporty
než předešlé dvě sezóny.
Naše mužstva se připravují na hřišti
fotbalového klubu v pod vedením těchto
trenérů:
l mladší přípravka - tréninky úterý, pátek
l okresní přebor - trenéři Janis Busios,
Ondřej Bartoníček
l starší přípravka - tréninky středa okresní přebor - Roman Boček st., Jan
Laryš
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l mladší žáci - tréninky úterý, čtvrtek
- krajská soutěž - Pavel Suchánek, Andreas Divitaris
l starší žáci - tréninky pondělí, středa
a pátek - krajská soutěž - Jan Holouš,
Daniel Kmínek
l muži A - tréninky úterý, pátek - 1. B třída Antonín Mura, Martin Procházka
l muži B - tréninky s A mužstvem - III. třída - vedoucí Roman Boček st.
V případě, že se rodiče dětí rozhodnou
přihlásit své děti do fotbalu, je možné se
osobně obrátit na výše uvedené trenéry,
popřípadě na vedení FK Město Albrechtice.
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V neposlední řadě bych rád zmínil, že
vedení FK za přispění Městského úřadu
Město Albrechtice a projektu česko – polské spolupráce zrekonstruovalo objekt
bývalé restaurace Gól. Ten bude sloužit
jako Klubovna pro potřeby fotbalového klubu a taktéž pro potřeby ostatním
spolkům v Městě Albrechticích. Zároveň
bude sloužit pro potřebu běžným občanům. Členové klubu a další dobrovolníci
u tohoto objektu rovněž ve svém volném
čase bez nároku na honorář postavili novou dřevěnou terasu, která bude nově
v majetku městského úřadu.
Tímto bych vás chtěl všechny po
rozvolnění situace do Klubovny FK pozvat
a snad vás brzy pozveme i na přípravné
zápasy...

Putování s Agátou se vydařilo

P

očasí přálo všem čarodějkám i čarodějům, kteří se vydali po stopách ztracené
kamarádky Agáty. Na začátku cesty si na
ochranu vyrobili na krk škapulíř z kouzelných bylin. Pak už v klidu vyrazili pátrat.
S pomocí své kouzelnické hůlky plnili
všechny úkoly hravě.
Luštili zapeklité kvízy, z run skládali čarodějnické jméno, poznávali své kolegy
podle obrázků, počítali perníčky na chaloupce, hledali rozdíly, vymýšleli jméno pro čarodějnici, která střežila posezení u Krtečkovy studánky. Ta jim dovolila zapsat se do kouzelné knihy
a nabídla jim sladké cukrátko. Odvážlivci se s ní mohli dokonce vyfotit!
Po splnění všech úkolů, které malí kouzelníci zaznamenávali do čarodějnického průkazu, se objevila tajenka. Ta prozradila, kde se Agáta
nachází. Houpala se na zvoničce a hodným dětem plnila přání.
Z odevzdaných čarodějnických průkazů jsme vylosovali deset vítězů, kteří obdrží čarodějnický deník a kouzelnickou hůlku. Tyto hůlky
vlastnoručně vyrobil pan čaroděj školník. Vylosováni byli tito čarodějové: T. Buriánová, A. Kahánek, V. Pavlíčková, E. Šenkárová, K. Lovasová,
S. Hovadík, K. Bordovská, B. Tomšíková, E. Lišková, M. Busios.

Za zaslané fotky dále odměníme pět čarodějů, kteří získávají kouzelnickou hůlku a sladkou odměnu. Jsou to M. Zapletal, T. Kovaříková,
A. Burda, J. Kaňa, K. Bartoníčková). Speciální cenou je kost pro čarodějného psa od E. Škrochové.
Děkujeme všem rodičům i malým čarodějům, čarodějkám i jejich
mazlíčkům za hojnou účast a krásné masky.
Foto J. Foldyna, K. Knapp, rodiče čarodějů,
text albrechtické čarodějky
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

ČARODĚJNICKÝ REJ
VE ŠKOLCE
„Čáry máry pod kočáry,
my umíme kouzla.
Podle vůně, podle páry
kouzla nebudou zlá.
Dáme lidem dvě tři várky,
aby byli lepší.
Čárky márky pod kočárky
dejž to pánbů, hepčí.“
Celý čarodějnický rej letos provázela
tato veselá písnička, která přímo vybízí
k tančení, řádění a kouzlení. A že jsme
si toto kouzelné dopoledne společně
opravdu užili…!
Udělejte si chvilku a podívejte se na
krátké video, jímž bychom chtěli pozdravit naše kamarády, kteří zatím do školky
chodit nemohou. Je nám po vás už vážně
smutno.
Díky patří rodičům za nápadité kostýmy, které dětem připravili a všem zúčastněným za úžasnou atmosféru.
Věříme, že nyní nastanou pro nás
všechny už jen krásné jarní časy, protože
jsme všechno zlé odčarovali, spálili a zadupali…
Těšíme se, až se vše vrátí do „normálu“
a školka bude zase plná dětí.
Kolektiv mateřské školy
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZA STATEČNOST A ODVAHU

Z

ahájením provozu MŠ od 12. dubna
pro předškoláky a děti vybraných
profesí (IZS), bylo Nařízením Ministerstva zdravotnictví povinné testování.
Provoz školky byl tomuto testování

uzpůsoben tak, aby bylo opatření dodržováno. Ze strany MŠ se jednalo o náročnější práci, a to z důvodu, že se děti
testovaly 2x týdně. Za statečnost a odvahu byly děti odměněny dárečkem

a diplomem. Velké poděkování patří
i rodičům, bez kterých bychom to sami
nezvládli.
Bc. Dagmar Lapuníková
Ředitelka MŠ

MÁJKA V MŠ

P

ři tvorbě ŠVP PV „Cesty a cestičky…
…“jsme se snažili vycházet zejména
z českých tradic a pranostik, které souvisejí s křesťanskými svátky a koloběhem
v přírodě. Právě tradice a zvyky byly vždy
silným prostředkem ke stmelování rodiny, obce i celého národa. Našim cílem je
vzbuzovat již v předškolním věku v dětech
národní povědomí a tím zajistit předávání
tohoto bohatství dalším generacím.
Stavění máje – kořeny této tradice sahají daleko do minulosti. Předchůdcem

byly nejspíš slavnosti vítající nové jaro.
Ústředním předmětem je máj neboli
májka – ověnčený strom symbolizující
jaro a lásku. Naše poděkování patří panu
A. Mlčouškovi, M. Šlorovi a V. Hatalovi,
bez kterých bychom májku v MŠ neměli.
Věříme, že na konci května už bude
naše školka otevřená pro všechny děti
a aspoň „kácení máje“ si společně užijeme za doprovodu hudby, zpěvu a veselí.
Krásné jaro všem…
Kolektiv MŠ

😋
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Cyklistická sezóna začíná

M

razivé dny jsou snad za námi. Sníh ze
silnic je pryč a ranní teploty jsou také
stále příjemnější. Není divu, že cyklisté
jsou na cestách stále častějším jevem.
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před
první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by
měl každý cyklista nejprve navštívit specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou do stavu, ve kterém může
bezpečně vyjet na cestu. Někteří cyklisté
si své kolo servisují sami, a tak je třeba po
zimě připomenout povinnou výbavu jízdního kola:
• přední odrazka bílé barvy,
• zadní odrazka červené barvy,
• dvě na sobě nezávislé brzdy,
• oranžové odrazky ve výpletu kol,
• oranžové odrazky na obou stranách pedálů.
• Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o:
• světlomet s bílým světlem,
• zadní svítilnu červené barvy,
• a to zejména za snížené viditelnos-

ti, tedy pokud vyjíždíme časně
z rána, k večeru, za mlhy nebo
deště. Při snížené viditelnosti je
vhodné použít také reflexní prvky.
• Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy
ochrannou přilbu. Tuto povinnost
ukládá cyklistům do 18 let zákon.
Přesto, i pokud jste starší, používejte při jízdě ochrannou přilbu,
může Vám zachránit život.
A závěrem pár připomenutí:
• na jízdním kole se na vozovce jezdí při
jejím pravém okraji, jen jednotlivě za
sebou,
• cyklista nesmí vozit předměty, které
by znesnadňovaly řízení jízdního kola
nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu,
• jízdním kolem se rozumí i koloběžka,
pro kterou tak platí stejná pravidla jako
pro jízdu na jízdním kole,
• je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce

s řízeným provozem zřízen pruh pro
cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít,
• cyklista jedoucí na jízdním kole je také
považován za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče motorových
vozidel, takže tak jako nepatří alkohol
za volant, nepatří ani za řídítka jízdního
kola.
• Cyklistická sezóna tedy může začít ...
nezapomínejte však, že i cyklista je
účastníkem silničního provozu, a proto
je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.
Policie ČR

Bílý kruh bezpečí, z.s.

B

ílý kruh bezpečí (BKB) je nepolitický humanitární spolek s působností v České republice, jehož
posláním je pomoc obětem trestné
činnosti a prevence trestné činnosti.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?
• telefonickou krizovou pomoc,
• intervenční centra,
• odborné psychologické a sociální poradenství,
• právní informace.
• Služba je určena:
• obětem trestné činnosti, rozhodující
není skutečnost, zda TČ byl ohlášen či
nikoli,
• obětem domácího násilí,
• obětem obchodování s lidmi,
• každé osobě, která se cítí být obětí
spáchaného trestného činu,
• osobám, které byly trestnou činností přímo emocionálně zasaženy,
konkrétně pozůstalým po obětech,
svědkům a osobám blízkým oběti;
věková struktura cílové skupiny: bez
omezení věku.
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POMOC BKB JE POSKYTOVÁNA
PROSTŘEDNICTVÍM:
• bezplatné nonstop linky 116 006 - pro
oběti kriminality a domácího násilí,
• celostátní sítě poraden BKB,
• centrály BKB v Praze,
• intervenčního centra v Ostravě,
• klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé,
• linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných
činů.
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• anonymita – zájemce a uživatel služby má právo čerpat službu anonymně,
• autonomie – poskytovatel neposuzuje a nehodnotí cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby,
• bezplatnost – služba je poskytována
bezplatně,
• dobrovolnost – služba je uživatelům
poskytována pouze po vyjádření jasného projevu vůle čerpat službu BKB,
• dostupnost – služba BKB je dosaži-
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•

•

•

•

•

telná po celém území České republiky
prostřednictvím sítě poraden BKB.
Individualita - individuální a motivující přístup, služba je poskytována
v souladu s osobními cíli daného uživatele,
mlčenlivost – poskytovatel je vázán
mlčenlivostí, tj. bez písemného souhlasu uživatele neposkytuje údaje
třetím osobám,
profesionalita – službu poskytují zaměstnanci a poradci, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro poskytování
dané služby,
provázanost s jinými sociálními
službami a dalšími institucemi napříč
obory,
respekt – poskytovatel při kontaktu
s uživateli/oběťmi respektuje jejich individualitu, důstojnost a potřeby, přihlíží také k okolnostem trestného činu.

257
317 110
NONSTOP POMOC obětem
a svědkům trestných činů

Intervenční centrum Ostrava – pro osoby ohrožené domácím násilím

IC

je jedním z dvanácti pracovišť Bílého kruhu bezpečí, které od 1.1.2007
poskytuje sociální službu intervenčního
centra dle § 60 a) zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách. Své služby poskytuje na území Moravskoslezského kraje,
především v regionech Ostrava, Opava
a Nový Jičín.

Posláním IC je činnost
zaměřená na přechodnou
odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím.
Cílem služby je pomoci uživateli vyřešit jeho krizovou životní situaci a vrátit se
k běžnému způsobu života a podporovat
uživatele služby, aby sami byli schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené
sociální prostředí (rodina, spolupracovníci, přátelé) a síť místních a regionálních
institucí.

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

SLUŽBA JE URČENA:
pro osoby ohrožené domácím násilím
v případech, kdy Policie ČR vykáže násilnou osobu ze společného obydlí;
osoby ohrožené domácím násilím, které se na IC obrátí z vlastního rozhodnutí;
osoby ohrožené domácím násilím v případech, o kterých se centrum věrohodně dozví;
osoby, které jsou svědkem domácího
násilí, jež je pácháno v jejich okolí (v rodině, sousedství, zaměstnání apod.);
osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním, kterému předcházelo domácí násilí;
všechny uvedené osoby ve věkové kategorii od 16 let.
Základní činnosti služby:
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
osobám ohroženým je také zprostředkována následná pomoc (sociální, psychologické, právní povahy)
Formy poskytované služby:
ambulantní služba – služba je poskytována ve formě konzultací s osobou ohroženou v poradně IC Ostrava, a to každý
všední den dle konzultačních hodin;
terénní služba – služba je poskytována
formou výjezdu pracovníků IC Ostrava do

místa pobytu osoby ohrožené, a to každý
všední den dle konzultačních hodin.
•
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• bezplatnost – uživatel za službu neplatí;
• diskrétnost – uživatel má právo vystupovat anonymně, centrum zachovává
důvěrnost sdělených informací, pracovníci centra jsou zavázáni mlčenlivostí;
• nestrannost – služba je poskytována uživateli bez ohledu na jeho

původ, etnickou příslušnost, barvu
pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální postavení, náboženské
a politické přesvědčení nebo pohlaví; vždy je respektováno právo na
svobodné rozhodnutí uživatele a riziko
z rozhodnutí vyplývající;
• interdisciplinární spolupráce – koordinací interdisciplinární spolupráce
s institucemi v regionu usiluje IC o stálé
zvyšování kvality sítě sociálních služeb
pro osoby ohrožené domácím násilím.

PLACENÁ REKLAMA
www..vobmat.cz

SOLÁRNÍ KOLEKTORY
A SVĚTLA
Ekologické a levné řešení,
jak maximálně snížit Vaše
náklady za teplo, teplou
vodu a světlo. Česká firma
VOBMAT.
NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH
KOLEKTORŮ:

napojení do domu
venkovní sprcha
ohřev bazénu

SOLÁRNÍ KOLEKTOR

SOLÁRNÍ SVĚTLO

Pracuje samostatně
nebo lze zapojit do
stávajícího řešení.

Nevyžadují elektřinu,
fungují plně na
solární energii.

Jednoduchá montáž,
údržba i provoz.

Odolné vůči vlhku,
dešti, sněhu i silným
bouřím.

+420 731 110 515

alex.houdek@vobmat.cz
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ZE VZPOMÍNEK

Ještě pár vzpomínek ke kulturnímu
a společenskému životu v prvních letech doosidlování.

T

en začal už na podzim v roce 1945 a zajišťovala ho především škola pod vedením paní učitelky Lud. Schmidtmayerové.
Také spolky se činily. Pořádaly různé oslavy, koncerty, plesy, lidové zábavy, výlety
apod. Téměř každé takové akci předcházely průvody. Byly dobře organizované, krásně barevné s mávátky a ve stejnokrojích
Junáka, Sokola, hasičů či dresech sportovců. Mnozí se oblékli do krojů těch oblastí,
odkud se přistěhovali. Snad nejkrásnější
byly kroje ze Slovácka a Hané. Stále mám
před očima výbornou žačku Stáňu Rybovou v nádherném kyjovském kroji. A nám,
kteří pocházíme z krajů bez folklórních
tradic, mámy nechaly ušít nebo ušily kroje
tzv. československé. Tvořily ho červená nařasená suknička, lemovaná červenomodrobílou paspartou, světle modrá skládaná
zástěrka stejně olemovaná, tmavě modrý
živůtek a bílá halenka s bohatě nabíranými
a bíle vyšívanými rukávci. Límec byl podobný. Součásti kroje byl věneček složený z papírových bílých kopretin, modrých
chrp a červených vlčích máků. Kroj jsem
velmi ráda nosila a mrzelo mě, když jsem
z něho vyrostla. To už se ale nosil kroj jiný
– pionýrský. Všechny kroje nejvíce vynikly
v prvomájových průvodech. Vzpomínám
na rozjásané členky KSČ v bílých blůzkách,
modrých sukních a rudých šátcích uvázaných na „babku“, jak nadšeně mávaly šátky, rovněž červenými, a provolávaly různá hesla např. „Ten, kdo stojí na chodníku
nebuduje republiku“. Průvod se řadil před
nádražím, kde byly připraveny nápaditě
vyzdobené alegorické vozy. Na hlavní cestě se připojili občané Třemešné a Rudíkov,
na další křižovatce účastníci z Hynčic a Hejnova. Průvod pokračoval až k rozcestí k Žá-

Barevná pohlednice z roku 1914 – vila Proksch a přilehlý areál pily

rům a kolem nemocnice ke škole, kde už
čekali občané Opavice a Linhartov. Všichni skončili na zcela zaplněném náměstí.
Hlavní tribuna byla před hotelem Národní
dům. Po hymnách československé a sovětské promluvili představitelé obce a některých organizací. Pak se všichni rozešli. Děti
šly do kina na pohádku(zdarma) a dospělí
na fotbal. Oslavy pokračovaly odpoledne
lidovou veselicí v parku. Celou dobu vyhrávala místní dechovka, od jejího vzniku
uplynulo v roce 2017 sedmdesát let. První
veřejné vystoupení měla v květnu 1947 na
slavnosti Božího těla v Hynčicích. Mezi zakladatele patřil můj otec Josef Lukaj a pan
Volný, dědeček pana Petra Volného, který
pokračuje v rodinné tradici. Dlouholetým
a oblíbeným kapelníkem byl pan Štefánek,
který se přistěhoval později.
K měsíci květnu patřilo také v předvečer, tj. 30. dubna, pálení čarodějnic spojené s různými zvyky. Konalo se na skalkách,
ale tam jsem bez doprovodu nesměla jít.
Aspoň zdálky jsem pozorovala nádherně

Máj 1948 – Sokolové v průvodu
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Dechovka s kapelníkem Štefánkem

osvětlený kopec. I stavění a potom kácení máje spojené opět se zábavou patřilo k měsíci květnu. V paměti mi nejvíc
utkvělo kácení máje v roce 1947 na ulici
Tyršova 1 v objektu dnešní ZUŠ, Večerky
a dalších domů, kde v té době měla plný
provoz pila s mnoha zaměstnanci. Ti tam
postavili krásnou, vysokou a vyzdobenou
májku. K slavnostnímu kácení připravili
taneční parket, lavice k posezení, místo
pro hudbu (byla to odněkud cimbálovka)
a občerstvení. Majitelé pro děti nachystali
různé sladkosti, v té době tak vzácné! Mně
nejvíce chutnala čokoláda z UNRY. Zábava
začala vtipným programem a po kácení se
zpívalo, tančilo, jedlo a pilo až do pozdních večerních hodin. Protože jsme bydleli
hned naproti a děti správců pily byly mými
kamarády, hodně jsem si té zábavy užila.
Škoda, že se víckrát neopakovala. V následujícím roce byla pila zrušena.
O kulturní činnosti jiných spolků jsem už
psala. Rovněž o tom, že ve městě působil
i malý komorní orchestr, který doprovázel
různá divadelní ochotnická představení,
uskutečňována v místním kinosále. Ochotníky vedl pan Škůrek z Celní ulice, který byl
v prvních poválečných letech aktivním hybatelem místní kultury. Sám někdy vystupoval a velmi procítěně na některých oslavách recitoval. Zpočátku psal i do obecní
kroniky, která se později ztratila. Jeho nejmladší dcera Marie, provdaná Svobodová,
byla mou oblíbenou spolužačkou.
Kultura i zábava Albrechtic měla i jiné
zdroje než místní. O tom zase příště.
Anna Tuhá

BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v měsíci květnu 2021
Roman Jurčík, Božena Šobrová, Dana
Lovasová, Vlasta Pennová, Monika Vojáčková, Jaroslav Ohnoutek, Růžena
Fuksová, Růžena Drahokoupilová, Jana
Schreierová, Jaroslav Hlaváček, Renata

Hladká, Marian Kohut, Lubomír Varecha, Jiří Jurčík, Anna Mičíková, Jaroslava Košinárová, Emilie Soušková, Rudolf
Lysoněk, Jiřina Pavlová, Milan Kopečný,
Karla Fišárková, Jaroslav Ulma, Marcela

Zuzaníková, Ing. Igor Kozelek, Monika
Adámková, Rajmund Weingart, Radomíra Strickerová, Eliška Baránková, Pavel
Rotter, Zdeněk Břicháček

Jubilantům v měsíci červnu 2021
Ing. Jaromír Kukelka, Jana Kadlecová,
Mgr. Anna Brdová, Sokratis Vasiliadis,
Olga Michnová, Naděžda Kublová, Miluška Balnarová, Zdeněk Zlámalík, Dana
Schwarzová, Oldřich Pustka, Věra Blaž-

ková, Miroslav Kyška, Zdeněk Moronga,
Petr Schreier, Karel Blažek, Milan Štolovský, Marie Vitásková, Zdeněk Kondas,
Karel Směja, Pavla Měrková, Ing. Yvetta
Čtvrtníčková, Václav Jaroš, Eliška Hla-

váčková, Vanda Jandorová, Anna Andersová, Helga Gojná, Ivana Kobyláková,
Anna Bradová, Mgr. Karel Knapp, Zdenka Bradová, Petr Odstrčil, Josef Dunča,
Marcela Buksová

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
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INFORMAČNÍ SERVIS
MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO ALBRECHTICE, NÁM. ČSA 27/10, 793 95 MĚSTO ALBRECHTICE
ÚŘAD PRÁCE Město Albrechtice
Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrechtice
Po
08:00-12:00
Út
08:00-11:00
St
08:00-12:00
Čt
08:00-11:00
Pá
08:00-11:00
Tel.: 950 106 276
Úřední hodiny pro veřejnost
na odborech města
Po
St

08:00-12:00
08:00-12:00

13:00 – 17:00
13.00 – 17:00

Úřední hodiny pro veřejnost
v pokladně města
Po
08:00-12:00
13.00-16:30
St
08:00-12:00
13:00-16:30
Tel.: 774 440 748 (podatelna)
Starosta tel.: 608 769 082
Místostarosta tel.: 777 781 901
podatelna@mesto-albrechtice.cz
www.mesto-albrechtice.cz
Poruchová telefonní čísla MěÚ
• kabelová televize: tel.: 777 781 194
(V. Hlaváček)
• internet: tel.: 775 905 138 (L. Růžička)
• veřejné osvětlení: tel.: 777 781 197
(M. Merta)
• svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí: tel.: 775 905 149
(I. Adámková)
• vodovodní řad: tel.: 731 157 690
(S. Berkovec)
• kontakt pro nahlášení toulavých zvířat:
tel.: 777 134 410 (p. Mikulcová)
Městská knihovna Město Albrechtice
Nemocniční 767/6, 793 95 Město Albrechtice
Po
13:00-17:30
Út
10:00-12:30
13:00-16:00
Čt
13:00-17.30
Pá
10:00 -12:30 13:00-15:00
Tel.: 777 781 055
knihovna@knihovnamestoalbrechtice.cz
www.knihovnamestoalbrechtice.cz
Česká pošta Město Albrechtice
nám. ČSA 58/11, 793 95 Město Albrechtice
Po
10:00-12:00
Út
08:00-12:00
St
10:00-12:00
Čt
08:00-12:00
Pá
08:00-12:00
So
08:00-10:00
Tel.: 954 279 395
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13:00-18:00
13:00-16:00
13:00-18:00
13:00-16:00
13:00-16:00

13:00-17:00

Po

8:00-12:00

13:00-17:00

Út
St

13:00-17:00
10:00-12:00

Čt

08:00-12:00

NEMOCNICE KRNOV
Tel.: 554 690 111
Soukromá ortopedická ambulance
MUDr. Jiří Sztefek
Nemocniční 184/2, 793 95 Město Albrechtice
Pá
6:30-14:30 – bez objednání
Tel.: 554 690 518, 608 603 187
jiri.steztefek@centrum.cz
www.sztefek-ortopedie.cz
Rehabilitační oddělení Město Albrechtice
Po-Pá 6:30-15:30 hod.
Tel.: 554 690 531
Oddělení ošetřovatelské péče
Tel.: 554 690 111
MUDr. Pavla Pustówková-Jelínková ml.
nám. ČSA 31/4, 793 95 Město Albrechtice
Po

Út
St

Čt

07:00-08:00
(odběry);
12:30-15:00

07:00-08:00
(odběry)
07:00-08:00
(odběry);
08:00-12:00
(ordinace)
07:00-08:00
(odběry)
08:00-12:00
(ordinace)

15:30-17.00
(ordinace);
16:00:17:00;
17:00-18:00
(pozvaní pacienti)
08:00-12:00
(ordinace)
13:00-15:00
(objednaní pacienti)

13:00-14:00
(pozvané prevence);
14:00-15:00
(objednaní pacienti)
Pá
07:00-8:00
08:00-12:00
(odběry)
(ordinace)
Tel.: 554 652 206, 774 726 021
Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrechtice
Po
12:00-15:00 (MUDr. Jančo)
Čt
07:00-11:00 (MUDr. Hric)
Tel.: 590 990 770, 724 188 228
www.drjanco.cz
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MUDr. Martina Pirklová
nám. ČSA 31/4, 793 95 Město Albrechtice
12:00-14:30 (objednaní pacienti)
12:00-14:30 (objednaní pacienti)
12.00-14:00 (objednaní pacienti)

Pá
08:00-12:00
Tel.: 554 652
E-mail: mojelekarka@seznam.cz
FB: Moje lékařka
MUDr. Eva Němcová
B. Němcové 74/8, 793 95 Město Albrechtice
Po
Út
St
Čt

07:30-11:00
07:30-11:00
13:00-14:30
07:30-11:00

Pá

07:30-11:00

13:00-14:30
(kojenecká poradna)

Fyzioterapie POHODA s.r.o.
Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrechtice
Po-Pá 7:30-17:30
Tel.: 607 144 425
E-mail: jarka.kristinikova@seznam.cz
Lékárna U Jana
Míru 12/3, 793 95 Město Albrechtice
Po-Pá 8:00-12:30 13:00-16:30
Tel.: 554 610 367
Sběrný dvůr
Hašlerova 808/32, 793 95 Město Albrechtice
Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10.
Út
08:00-18:00
Čt
13:00-18:00
So
08:00-12:00
Roman Boček, tel. 608 093
Hřbitov
Odboje 749/24, 793 95 Město Albrechtice
Út
09:00-11:00
Čt
15:00-16:00
Tel.: 777 788 476 (p. Greguš)

Rychlá záchranná služba

✆ 155
Integrovaný záchranný systém

✆ 112

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
n 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.
St: 1230-1700 / Čt: 1230 - 1700 / Pá: 1230 - 1600
Služba je poskytována zdarma.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl,
tel.: 604 228 201
e-mail: nzdm@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotnisituace/
obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104
n Služba je poskytována zdarma – terénní formou.
Kontaktní osoba: Šárka Vojkůvková, DiS,
tel.: 731 692 936
E-mail: sas.ma@slezskadiakonie.cz
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum102
n Poradna rané péče „Matana“ - poskytovatel SLEZSKÁ
DIAKONIE
Poradenství pro rodiče dětí s opožděným vývojem, pohybovým,
mentálním, anebo kombinovaným postižením, autismem a dětí
předčasně narozených.
Po-Pá: 800 -900
n Služba je poskytována zdarma – terénní formou v rodině anebo ambulantně na adrese poradny: Hlubčická 9, 794 01 Krnov.
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Winklerová, tel.: 731 191 868
www.ranapecematana.webnode.cz
n 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 anebo mimo místo
bydliště.
Po-Pá: 700 -1530 a o víkendech dle dohody
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.help-in.cz/pecovatelska-sluzba a nebo sociální odbor MÚ
Kontaktní osoba:
- Mgr. Lucie Škanderová, Bruntál, tel.: 733 535 582
- Romana Kotůlková, M. Albrechtice, tel.: 733 535 581

n Sociální asistence Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko,
Rýmařovsko - 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.
Po - Pá: 700 -1500 (1500 -1800 - dle individuálních potřeb klientů
a dohody s pracovníkem).
n Dům dobré vůle Žáry - poskytovatel CHARITA KRNOV
Žáry 3, Město Albrechtice
Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým
duševním onemocněním a zdravotním postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.krnov.charita.cz – záložka „Dům dobré vůle
Žáry“
Kontaktní osoba: Bc. Daniel Jurčík, tel.: 595 170 379
n Lůžka sociální péče - poskytovatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
Nemocniční 4, Město Albrechtice
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.
Více info na www.szzkrnov.cz – záložka „Pobytová sociální služba“
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, tel.: 603 557 265
n Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE, p.o.
B.Smetany 35, P.Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou, Město Albrechtice Pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a vícenásobným postižením.
Služba je poskytována 24 hodin denně.
Služba je zpoplatněna.
Více info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bc. Yvona Marečková, tel.: 731 692 321
n Sociálně terapeutické dílny – poskytovatel HARMONIE, p. o.
B. Smetany 35, Město Albrechtice Ambulantní sociální služba
pro dospělé osoby s mentálním a vícenásobným postižením.
Služba je poskytována v pracovní dny v době 800 -1500 hodin.
Služba je bezplatná.
Více info na www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba: Bronislava Nováková, tel.: 774 652 202

Zájemci o placenou inzerci a reklamu - tel. 775 905 145, e-mail: redakce@mesto-albrechtice.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 7. 2021
Periodický tisk územního samosprávného celku město Město Albrechtice. Zpravodaj Města Albrechtic vydává město Město Albrechtice pro město
Město Albrechtice. Náklad 1500 ks (neprodejné). Registrační číslo u MK ČR 17763. Tisk a grafická úprava: Slezské vydavatelství s.r.o., www.slezske.cz
Redakční rada: Mgr. Petra Hanusová - vedoucí redakční rady, mail: p. hanusova@mesto-albrechtice.cz, tel. 775 905 145
• Bc. Jana Tomíčková - korektor • Ing. Jaroslava Veselá Ph.D. - člen redakční rady • Lukáš Pawlas - člen redakční rady
• Dagmar Horáková - člen redakční rady

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

23

PLACENÁ REKLAMA

Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu
2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč
další výhry 300, 200 a 100 Kč

tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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