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SLOVO STAROSTKY

Milí spoluobčané,
řekla bych, že jsme toto léto společně
zvládli. Děti se dočkaly tolik očekávané
pumptrackové dráhy, dokonce jsme ji ještě doplnili o workoutové hřiště, a to nejen
v Městě Albrechticích, ale i v Hynčicích.
Ale co se letos v létě povedlo, byla realizace několika česko-polských projektů:
Fotbalový projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch!“ – mládež měla na hřišti sérii profesionálních tréninků a turnaj, zároveň jeli
mladí fotbalisté několikrát navštívit své
kamarády do Biale, kde měli tábor a turnaj.
Rodiče na tyto aktivity nemuseli přispívat
ani korunu, a přitom se podařilo dovybavit
fotbalový klub nejen o společenské zázemí,
ale i o fotbalové vybavení.
Projekt pro mateřinku – „Kdo si hraje,
nezlobí“ – cyklistické závody a sportovní
hry přispěly k tomu, že děti v MŠ mají dvě
dopravní hřiště, cyklistické vybavení a další
sportovní náčiní. Tato výbava nebude sloužit pouze pro realizaci projektu, ale zejména
pro další sportování našich nejmenších.
Projekt na podporu pořádání kulturních

akcí. Děti z nižšího stupně základní školy jely hrát do Biale
muzikál „Budulínek“ a Letní slavnosti, které proběhly v polovině
prázdnin na hřišti se uskutečnily
v rámci tohoto projektu. Recipročně jsme jeli do Biale na dožínky a ještě v průběhu září se uskuteční oblíbené
„Koláčobraní“ v zámeckém parku Město
Albrechtice – Hynčice.
Projekt zaměřený na historii měst Biala
a Města Albrechtice – Zůstat v paměti pokolení – díky tomuto projektu se nám podařilo postavit novou hudební boudu v parku
B. Smetany a navrátit podobu válečného
pomníku blíže k původnímu historickému
pojetí. Prvorepublikové hudební odpoledne
v průběhu srpna bylo slavnostním a velmi
příjemným zakončením projektu.
V průběhu září společně dokončíme realizaci hasičského projektu „Bezpečněji
na hranici“, kdy opět doplníme vybavení
sboru dobrovolných hasičů. Všem členům
SDH patří velká poklona za veškerou prá-

ci, kterou pro nás všechny dělají, a tak jim
díky projektu můžeme alespoň trochu práci
ulehčit.
Za společné zvládnutí všech kulturních
akcí bych Vám všem chtěla poděkovat. Byli
jste milí, vstřícní, usměvaví a velmi disciplinovaní. Našemu společnému úsilí odpovídá i fakt, že máme vysokou proočkovanost
proti covidu. I za to Vám velmi děkuji a věřím, že to společně zvládneme i v následujícím období.
Vaše starostka,
Jana Murová

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

N

íže naleznete nejdůležitější body
z jednání Zastupitelstva města
Město Albrechtice, které proběhlo dne
23. 6. 2021.
Zastupitelstvo města diskutovalo
o MTO. Byly shrnuty výsledky schůzek
vedení města s lesním správcem Ing. Filipem Benešem i se zástupkyní Zemědělského podniku Město Albrechtice, a.s. Na
obou schůzkách bylo řešeno především
značení MTO a nutnost používat standardizované, normativní značení, které
používá Klub českých turistů (KČT). Lesy
ČR navrhly začlenění stezek pod smlouvu Lesů ČR s KČT. Pokud nedojde k dohodě, mohlo by zajistit provoz stezek TJ
Město Albrechtice jako zájmová organizace. Na základě vyjádření Lesů ČR a Zemědělského podniku Město Albrechtice
je nutné přepracovat projektovou dokumentaci Poutní hory. Ta bude opět předána na vyjádření dotčeným vlastníkům
stavbou. Zastupitelstvo města se nako-
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nec usneslo, že ukládá Radě města Město Albrechtice zřídit a zajistit spravování
turistických stezek pouze na pozemcích,
kde získá souhlas majitelů, a to za pomoci KČT. Více informací se dozvíte na webu
města.
Zastupitelstvo města Město Albrechtice
schválilo účetní závěrku za rok 2020 a výsledek hospodaření ve výši 17 211 692,67 Kč.
Zastupitelstvo města Město Albrechtice schválilo závěrečný účet za rok 2020
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 včetně vyúčtování
vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu
kraje a přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových organizací zřízených městem a souhlasit s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Bylo schváleno přijetí dotace na projekt
Data retention. Jedná se o to, že na osoby poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací se vztahuje
zákonná povinnost uchovávání provoz-
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ních a lokalizačních údajů provozu sítě
elektronické komunikace. Tato povinnost
tedy dopadá i na Město Albrechtice. Data
jsou uchovávána šifrovaná a vzdálený
přístup k nim má zvláštní útvar Policie
České republiky. Dotace pokryje zavedení systému a náklady na provoz po dobu
36 měsíců, celkem 585 tis. Kč bez DPH.
Po uplynutí této doby bude požádáno
o další podporu.
Zastupitelstvo města Město Albrechtice
schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Města Albrechtice (2017-2020).
Návrh zprávy byl projednán s veřejností
i s dotčenými orgány. Následně zastupitelstvo schválilo pořizování změny územního plánu na základě schválené Zprávy
o uplatňování územního plánu. Následně
pak byla schválena starostka města Ing.
Jana Murová jako pověřený zastupitel
pro spolupráci s pořizovatelem územního
plánu.
Petra Hanusová

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města dala souhlas pro instalaci
PENGUINBOXu. Zařízení, které se užívá
k odesílání a dodávání zásilek prostřednictvím boxových schránek a bude sloužit ke sběru oděvů. Nahradí současný box
na textil na parkovišti u kostela.
Rada města schválila smlouvu o zřízení
nového monitorovacího systému datového provozu. Slouží k zajištění povinnosti,
kterou má každý poskytovatel internetového připojení. Data z monitorovacího
systému slouží pro potřeby policie, provozovatel k nim nemá přístup.
Rada města schválila úpravu pravidel
pro uveřejňování příspěvků v našem
Zpravodaji. K tomuto kroku bylo přistoupeno i na základě reakcí čtenářů a cílem je
dostat Zpravodaj do podoby, ke které má
být vydáván, tj. s cílem poskytnout obyvatelům objektivní informace týkající se
společenského, hospodářského, kulturního a sportovního dění ve městě. Nikomu
není možnost otištění příspěvků upírána.
Rada města již schválila i smlouvy na

kulturní vystoupení na městských akcích
na příští rok. Protože chceme zajistit zajímavý program, je potřeba atraktivní
vystupující nasmlouvat s nemalým předstihem.
Radě města jsou průběžně předkládány ke schválení změny, které jsou nutné
při provádění městských staveb. Tak byly
schváleny změnové listy na městské ČOV,
na cyklostezce, na měšťanském domě.
A drobné změny byly schváleny i na stavbě hudební boudy.
Při přípravě projektu rekonstrukce koupaliště byl zjištěn takový stavebně technický stav provozní budovy, že rada města rozhodla o zpracování projektu nové
stavby s tím, že stávající jejíž rekonstrukce
by nebyla ekonomická, bude stržena.
Veřejné zakázky jsou téma, kterému je
potřeba věnovat neustálou pozornost.
Rada města téměř na každé schůzi řeší
komplikace spojené s výběrem zhotovitele zakázek, a především se získáním
nabídek. Navíc jsme v období, kdy strmě

rostou ceny materiálů a prací a rada města je v nelehké situaci v realizaci veřejných
zakázek. Na pomyslných miskách vah
je na jedné straně nutnost realizace, na
druhé cena. Jazýčkem na vahách je výběr
dodavatele. Na tyto podmínky již musí
reagovat i veřejná správa nastavením zadávacích podmínek. Rada města schválila nové Zásady pro zadávání veřejných
zakázek, které mají sloužit jako moderní
nástroj k dosažení maximálního očekávaného užitku při zadávání veřejných zakázek transparentním, jednoduchým, srozumitelným a důvěryhodným způsobem.
K zadávání město používá elektronický
nástroj E-ZAK, prostřednictvím kterého
dodavatelé podávají nabídky a jehož prostřednictvím probíhá komunikace mezi
městem a dodavateli. Veškeré úkony jsou
evidovány a záznamy uchovávány u poskytovatele systému. To vše přispívá k důvěryhodnosti města jako zadavatele.
vypracoval
Marek Michalica

ZASTUPITEL ZÍRÁ, OBČAN SE DIVÍ

Z

a rok a půl, co mám tu čest být zastupitelem města, se opravdu nestačím
divit tomu, co všechno si dovolí lidé zvolení do vedení města a jaké mají manýry.
Na konci jednání 23. ZM dne 28. 4. 2021
navrhla starostka města Jana Murová odvolání paní Lenky Metzlové z rady města
s tím, že tento svůj návrh nebude žádným
způsobem zdůvodňovat. Z přístupu starostky jsem měl dojem, že pro navržené
odvolání nemá žádné konkrétní argumenty, ale chce se této radní prostě jen
zbavit. Vím, že paní Metzlová byla na jednání rady města vždy perfektně připravena a hájila zájmy občanů. Proto jí chci

touto cestou za její práci poděkovat.
Na jednání 20. ZM dne 21. 10. 2020 na
mě zavolala Jana Murová policii, protože
jsem si na svém pracovním místě dovolil (ovšem v souladu s platnými předpisy)
odložit roušku. Policie pak postoupila tuto
záležitost na hygienickou stanici, která následně celou věc po půlroce odložila (na
stanovisko jsem čekal poměrně dlouho,
neboť podnětů od udavačů měla hygiena
loni opravdu hodně). Je zjevné, že jsem
žádné předpisy neporušil. Proto jsem požádal starostku, aby se mi na nejbližším
zastupitelstvu města veřejně omluvila. Což
neučila. Její chování v této záležitost pova-

žuji za neférové a v demokratické zemi za
nehodné starosty města.
Ve zpravodaji 3/2021 starostka uvedla,
že jsem na zastupitelstvu navrhl odstoupení od smlouvy o výstavbě cyklostezky.
Není to pravda. Nikdy jsem toto nenavrhoval a vždy jsem stavbu cyklostezky podporoval. Byla to naopak právě starostka Jana
Murová, která na jednání 22. ZM dne 24. 2.
2021 (čas 1:01:40 záznamu) sama navrhla
uložit radě města odstoupení od smlouvy
na výstavbu cyklostezky. Toto usnesení
bylo schváleno a následně na 23. ZM, jako
zbytečné, zrušeno. Tomu se říká chaos.
Váš zastupitel Zdeněk Veselý

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU ZASTUPITELE
Nejvíce kritizují ti, co nejméně dělají, neboť netuší, co práce obnáší.
Jana Murová, starostka města

INFORMACE K VOLBÁM
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 9. října 2021
od 8:00 do 14:00 hod. Žádost o vydání voličského průkazu pro volby i plnou moc naleznete na webu města.
Petra Hanusová
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DĚTSKÝ DEN PŘILÁKAL STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

P

o dlouhé koronavirové odmlce uspořádalo Město Albrechtice velkou akci v podobě Dne dětí,
která se uskutečnila v pátek 2. července 2021 na fotbalovém hřišti. Mezi největší taháky patřila dětská skupina Čiperkové a kapela Argema.
Již v dopoledních hodinách se na hřišti potkaly děti z Polska a České republiky, společně si
zatrénovaly fotbal a soupeřily v cyklistických závodech. Obě akce byly uspořádány z česko-polských projektů.
Ve 14 hodin
zahájila odpolední
program
Dne dětí starostka města Jana Murová, která následně i celé odpoledne
moderovala. Na pódiu se vystřídaly mažoretky, Berušky z Mateřské školy Město Albrechtice
i nadaní žáci ze zdejší základní umělecké školy.
Několik písní zazpíval i Koudy z Města Albrechtic.
Největší úspěch mělo u dětí vystoupení skupiny Čiperkové, které bylo završeno autogramiádou. Dospělí návštěvníci pak ocenili nářez v podání skupiny Argema.

Město Albrechtice se na Dětském dni nejen bavilo, ale také
i pomáhalo. Dobrovolné vstupné
bylo totiž věnováno a rozděleno
mezi obce Lužice, Mikulčice, Hrušky a Moravskou Novou Ves, které
zasáhlo ničivé tornádo. Vybralo se
zde neuvěřitelných 50 000 Kč. Následně pak rada města schválila
na svém jednání další dar ve výši
20 000 Kč. Každá z obcí tak získala
17 500 Kč.
Petra Hanusová

4

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 4 / 2021

LETNÍ SLAVNOSTI SE DOČKALY OBROVSKÉHO ÚSPĚCHU

V

sobotu 31. 7. 2021 proběhly na fotbalovém hřišti v Městě Albrechticích Letní slavnosti. Program byl po celý
den opravdu bohatý. Již v dopoledních
hodinách se na hřišti objevili malí fotbalisté a utkali se na Turnaji přípravek FK Město Albrechtice. Odpoledne
se na pódiu vystřídala například Dechová hudba Město Albrechtice, dětský

sbor z Biale a talentovaný zpěvák a kytarista Koudy.
U dětí zabodovali Klauni z Balónkova,
kteří kromě toho, že během dne několikrát vystoupili, měli připraveno několik
stanovišť s hrami. Děti si mohly zasoutěžit i na Letních sportovních hrách, které
byly uspořádány z česko-polského projektu Kdo si hraje, nezlobí.

Večer pak sklidila největší úspěch talentovaná zpěvačka Tereza Mašková
a kapela Elán Revival. Celá akce byla završena diskotékou.
Letní slavnosti Města Albrechtic byly
uspořádány z česko-polského projektu Kultura bez hranic.
Petra Hanusová
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LETNÍ KINA BAVILA I POMÁHALA

D

ruhý ročník promítání letních kin je opět u konce.
I letos se akce organizovala ve spolupráci se spolkem Fotbalový anděl. Peníze z dobrovolného vstupného spolek předá malému Honzíkovi Pagáčovi z Kravař.
Díky štědrým divákům se tento rok vybralo krásných
14 443 Kč.
Tento rok se na plátně objevily nejrůznější žánry.
Promítání bylo zahájeno filmem pro celou rodinu –
Ježkem Sonicem. Největší úspěch měla u návštěvníků
nová česká komedie Bábovky. Třetí film se nesl ve stylu
písní od známé kapely The Beatles, odvysílán byl totiž
film Yesterday. A na úplný závěr byla zvolena česká klasika, film Pelíšky.
Petra Hanusová

REKONSTRUKCE ZÁMKU V LINHARTOVECH

P

ráce na stavební akci „Zámek Linhartovy, stavební úpravy - 3. etapa III“ jsou
naplánovány na období od podpisu SOD
dne 29. 6. 2020 s dokončením ke dni 30.
9. 2021. Celý rozsah díla obsahuje tři stavební objekty zahrnující stavební práce
v a na vlastním objektu zámku, venkovní
úpravy, což jsou – chodníky, komunikace
oplocení, terénní úpravy a přeložku veřejného osvětlení. Cena za takovýto rozsah
prací je dle vysoutěžených podmínek ve
výši 26 820 000 Kč včetně DPH. Stavba je
podporována z dotačního programu realizovaného v rámci Interreg V – A Česká
republika-Polsko z projektu Slezsko bez
hranic III – hrady a zámky.
Jak je zřejmé, termín dokončení se již
přiblížil natolik, že zbývá jen málo k celkovému dokončení rekonstrukce. Rozsah stavebních prací je rozsáhlý a je rozdělen do tří
stavebních objektů. Stavební úpravy zámku, venkovní úpravy a přeložka veřejného
osvětlení. Pokud se pozorně zadíváme na
to, co je již na zámku provedeno, nelze si ne-
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všimnout, že jsou z vnějšku vidět především
nová okna ve všech patrech, nově zasklené
otvory a nové vstupní dveře pod balkonem ve vstupu do objektu z ulice Opavické.
S osazením oken souvisí i opravené přilehlé
omítky ve špaletách oken. V mnohých případech bylo vyměněno i oplechování parapetů. Z venkovních úprav lze zjistit, že je již
dokončen chodník v parku. Ve fázi dokončení je i pomocné parkoviště. Je provedena
příprava pro nové veřejné osvětlení. Pokročila již i výstavba oplocení. Došlo k postavení zděných pilířků a připraveny jsou i jámy
na betonáž pro sloupky nesoucí plotové
dílce. Zemní práce na příjezdové komunikaci k bočnímu vstupu do zámku, která
bude provedena ze žulové kostky, budou
zahájeny v příštích dnech. Současně s touto
komunikací bude dokončeno i vnější vyrovnávací schodiště.
Vnitřní prostory jsou zatím zvídavým
zrakům návštěvníků ukryty, ale i zde práce pokročily a mimo dřevěné podlahy
jsou práce v pokročilém stadiu provádě-
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ní. Dokončeno je snížení stropních konstrukcí ve výstavních místnostech. Hotovy jsou elektrorozvody, osazeny všechny
vnitřní dveře. Položena dlažba v chodbě
v druhém nadzemním podlaží. Zčásti je
provedena příprava pro pokládku dřevěných podlah. Postup prací na podlahách
je v současné době pozastaven z důvodu nečekaně nesoudržných betonových
podlah v některých místnostech. Tyto
podlahy vyžadují posouzení specializovanou firmou a provedení oprav v souladu
s jejich návrhy.
V budoucnu již budou moci návštěvníci
s tělesným postižením či užívající kolečková křesla použít k prohlídkám výstav ve
druhém podlaží nově vybudovaný výtah.
Ten jim umožní dopravu do všech nadzemních pater objektu. Všechny místnosti
zámku jsou k dnešnímu dni vymalovány
a čeká se jen na okamžik, kdy budou dokončeny i zbývající práce. Následně bude
zahájena výstavní sezóna.
Lubomír Stýskala

OPRAVA MĚŠŤANSKÉHO DOMU BUDE BRZY FINIŠOVAT

J

iž sedm měsíců probíhají stavební práce na rekonstrukci objektu měšťanského domu v Městě Albrechticích na
náměstí ČSA, který je současně i nemovitou kulturní památkou. Podle smlouvy
s dodavatelem má být rekonstrukce dokončena do devíti měsíců od převzetí staveniště, což připadá na říjen 2021. Z toho
je zřejmé, že termín dokončení a předání
dokončeného díla se neúprosně blíží.
Stavební firma nenechává nic náhodě a práce provádí s maximálním úsilím
a počtem pracovníků. Ruch na stavbě je
evidentní a dokončených částí díla přibývá. Pozorným pohledům občanů nemůže uniknout, že je již dokončena část
fasády ze „dvorní“ části a lešení je posunuto na část fasády viditelnou z náměstí. Zatím je fasáda skryta za síťovinou,
ale nebude dlouho trvat a fasáda se i ze

strany náměstí objeví v plné kráse, a to
i s detailem tzv. „Božího oka“ nad hlavním vstupem, které bude plasticky vyhotoveno v trojúhelníkovém prostoru nad
vstupem.
Ve vnitřních prostorách objektu je
v současné době čilý ruch, kdy se zde prolínají pracovníci různých profesí. Zedníci,
obkladači, truhláři, výtaháři a mnoho dalších. A proto se pomalu vylupuje konečný
vzhled vnitřních prostor. Z velké části jsou
dokončeny stavební úpravy ve druhém
nadzemním podlaží, kde jsou již provedeny dispoziční úpravy. V sálech jsou namontovány první vrstvy podlah tak, aby
mohly být položeny dřevěné nášlapné
vrstvy. Ostatní podlahy jak v 2. tak i v 1.
nadzemním podlaží budou pokryty linem
a dlažbou, a to podle účelu místností.
V prostorách zázemí a apartmánu jsou

prováděny obklady a příprava pro osazení zařizovacích předmětů. V místnostech
jsou provedeny rozvody elektro, na cihelných stěnách provedeny vápenné omítky. Probíhá oprava poškozených omítek
stropů na schodišti. Aby ale bylo možné
provést omítky vnitřních prostor, muselo
být vzhledem ke statickému narušení části objektu nejprve provedeno tzv. „sešití“
prasklin prvky z vysokopevnostní oceli.
K dnešnímu dni je rovněž před dokončením a konečným předáním do provozu
i nový výtah. Ten budou moci využívat
osoby s tělesným postižením k dopravení
do sálu ve druhém nadzemním podlaží
tak, aby se bezpečně mohli dopravit na
různé kulturní akce v objektu a rovněž
případně i na veřejná zasedání zastupitelů města.
Lubomír Stýskala
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VÝMĚNA VYHNÍVACÍCH NÁDRŽÍ PROBÍHÁ DLE PLÁNU

P

ráce na vyhnívacích nádržích probíhají v souladu s přislíbeným postupem. Jsou provedeny demontážní práce
starých nádrží včetně bouracích prací
původní základové konstrukce. Betonáž
nové základové desky je rovněž dokonče-

na a druhý týden v září by měl nastoupit
první ze čtyř významných poddodavatelů
technologie k montáži nádrže č. 1.
Navzdory globálnímu nedostatku surovin a stavebních materiálů se nám díky
kvalitnímu dodavatelskému modelu daří

plnit průběh zakázky v souladu se Smlouvou o dílo a v souladu s harmonogramem
prací. Jedná se o významnou stavbu technické infrastruktury obce, kterou je potřeba co nejdříve uvést do provozu.
Ing. Grigorios Akritidis

NOVÁ WORKOUTOVÁ HŘIŠTĚ VE MĚSTĚ

V

e Městě Albrechticích došlo k dalšímu rozšíření hřišť. Nově je možné si
zacvičit na dvou workoutových sestavách. Jedna je umístěna vedle nového
dětského hřiště v Hynčicích a druhá
vedle pumptrackové dráhy v Městě
Albrechticích. V průběhu září dojde
k slavnostnímu otevření workoutové-
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ho hřiště v Městě Albrechticích, které
bude spojeno i s profesionálními ukázkou cviků.
Cvičení na workoutovém hřišti je vhodné pro všechny generace. Houpání, přitahování a ručkování si mohou užít jak děti,
tak i dospělí či senioři. V městě tak přibylo
nové místo, které může sloužit k aktivní-
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mu odpočinku i k profesionálnímu tréninku.
V Hynčicích se navíc vedle workoutového hřiště objevil i nový gril a dvě pískoviště. Došle zde tak k dalšímu rozšíření
dětského hřiště, které bylo vybudováno
v roce 2020.
Petra Hanusová

PRVOREPUBLIKOVÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE

O

d dojmů plných úcty a poděkování našim předkům až po rozesmáta ústa diváků. V tomto duchu se v sobotu 14. 8. 2021
nesla v parku Bedřicha Smetany ve Městě Albrechticích akce
s názvem prvorepublikové hudební odpoledne.
Akce uspořádaná u příležitosti odhalení pomníku a hudební boudy v parku Bedřicha Smetany v rámci česko-polského
projektu Zůstat v paměti pokolení byla zahájena Dechovou
hudbou Město Albrechtice. Ta doprovázela i odhalení pomníku
za přítomnosti četníků a legionářů v uniformách z doby první
světové války, kteří dodávali této akci nádech historické autentičnosti. Nevšedním zpestřením byli i flašinetář či harmonikář
hrající lidové písně.
K večeru vystoupil známý bavič a překvapivě i zpěvák Josef
Alois Náhlovský se svou kapelou Kozí Bobky. Večer pak byl završen českým kultovním filmem Pelíšky v podobě letního kina.
Akce se v rámci projektu zúčastnili také polští přátelé z města Biala. Všem organizátorům, účastníkům i divákům děkujeme
za podporu.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HUDEBNÍHO AMFITEÁTRU

V

neděli 15. 8. 2021 navštívili občané našeho
města polské partnerské město Biala, kde
proběhlo slavnostní otevření hudebního amfiteátru, tzv. Mušle a odhalení zrekonstruovaného památníku válečným obětem první světové
války uskutečněného z česko-polského projektu Zůstat v paměti pokolení. Celá akce plynule
navazovala na událost ve Městě Albrechticích,
která proběhla předchozí den a nesla se v podobném duchu.
Na místě byla k vidění řada krásných pěveckých či tanečních vystoupení z dob předválečných, a to vše v dobových kostýmech. Děkujeme polským přátelům za vřelost a pohostinnost.
Petra Hanusová

MĚSTO ALBRECHTICE PRACUJE NA NOVÉM STRATEGICKÉM PLÁNU

J

ak a v jakých oblastech by se
dále mělo naše město rozvíjet? Na tuto a mnoho dalších
otázek by měl odpovědět nový
Strategický plán rozvoje města,
s jehož přípravou jsme před letními prázdninami začali. V současné době probíhá dotazníkové šetření
určené pro občany města. Připravujeme
pro Vás rovněž další možnosti, jak se do
zpracování dokumentu zapojit.
Strategický plán je společnou představou města a jeho obyvatel a dalších
subjektů, jakým způsobem by se mělo
město dále rozvíjet. Dokument vytváří
základ pro rozhodování o tom, do čeho
investovat, jaké změny a v jakých oblastech je potřeba provést. Strategický plán
tak stanovuje nejen výchozí strategii, ale
především priority, na které je vhodné se
soustředit. Jeho součástí je také způsob,
jak a z jakých zdrojů jednotlivá opatření
financovat, aby to bylo pro město rozpočtově zvládnutelné.

10

Vytváření
strategického
plánu jsme zahájili v květnu
letošního roku, kdy jsme rozhodnutím rady vybrali externí
společnost, která nás procesem
jeho tvorby provede. Protože je
naším cílem vytvořit dokument,
který bude odrážet skutečné potřeby
města a byl pro nás praktický, chceme do
jeho tvorby zapojit co nejvíce dotčených
skupin. Na budoucí rozvoj města se proto
potřebujeme zeptat především Vás občanů. V současné době pracujeme na analýze stavu města a jeho dlouhodobých
rozvojových potřeb. Její součástí je také
vstupní sběr podnětů od obyvatel, který
probíhá prostřednictvím dotazníkového šetření. Tento dotazník můžete až do
konce září vyplňovat v elektronické, případně v papírové podobě na městské
úřadě, v knihovně nebo v domově s pečovatelskou službou.
Během září pro Vás připravujeme další
možnost, jak se do zpracování dokumen-
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tu zapojit. V tomto období bude na stránkách města spuštěna pocitová mapa.
V mapě budete moci přesně označit místa ve městě, na které jste hrdí nebo jsou
pro Vás z nějakého důvodu problematická a vyžadují řešení.
Během podzimu a zimy budeme pro
zmapování potřeb města pokračovat ve
zpracování návrhové části. Do této části
se budete moci zapojit prostřednictvím
veřejného projednání, na kterém budeme
mít příležitost o budoucí vizi města a jednotlivých návrzích společně diskutovat.
Průběžně Vás budeme o pokračování vytváření dokumentu informovat na
webu města a samozřejmě také na stránkách našeho zpravodaje. Strategický plán
bychom chtěli dokončit na počátku roku
2022, kdy proběhne jeho schvalování
v radě a zastupitelstvu města.
Děkujeme Vám, že se s námi společně
podílíte na rozvoji města.
Jana Murová

ROZHLEDNA SLAVÍ 10 LET

R

ozhledna na Hraničním vrchu je bezpochyby jedním z nejnavštěvovanějších míst v Městě Albrechticích. Rozhledna zcela ojedinělé železné konstrukce,
která se skládá ze dvou vyhlídkových
ploch spojených kovovou lávkou, byla
otevřena v říjnu roku 2011. Letos tedy slaví významných 10 let od svého otevření.
Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 4. října 2011. Počasí tehdy připomínalo
spíše léto než podzim. A možná i to bylo
důvodem, že se na Hraničním vrchu sešly
zhruba tři stovky návštěvníků. U slavnosti nechyběl tehdejší starostka Luděk Vo-

lek, místostarostka Ing. Jitka Hanusová,
zástupci z Polska, ale i firma Bögl a Krýsl,
která projekt realizovala.
Obě věže byly postaveny v roce 1980
a využívala je Telefonica O2 k šíření bezdrátového přenosu telefonního signálu
mezi Krnovem, Městem Albrechticemi
a Osoblahou. V roce 1999 se však zcela
přestaly používat a firma se rozhodla je
zdemolovat. Město ale neotálelo a oslovilo společnost se žádostí o koupi nevyužívaného vysílače. Po několika jednáních
město získalo věže za symbolickou částku
1190 Kč.

Poté, co vznikl nápad, že by se mohla
postavit rozhledna, bylo zapotřebí získat
podporu zastupitelů a také občanů. Pak
přišlo na řadu to nejdůležitější, a to vyřešit financování přestavby anténních věží
na rozhlednu. Jako nejvhodnější se jevil
projekt „Slezsko bez hranic – rozhledny
a vyhlídková místa“, který byl spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika a dotace nakonec činila 90 %.
A jak to celé dopadlo, je všem dobře
známé. Na Hraničním vrchu vzniklo jedno z turisticky nejatraktivnějších míst
v Městě Albrechticích. Cestu k rozhledně
si děti mohou zpestřit aktivitami na různých dřevěných atrakcích. A poté stačí už
jen vystoupat po 149 schodech a užívat si
výhledy na široké okolí.
Petra Hanusová
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DRUHÝ ROČNÍK MÍSTNÍ VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

D

ne 14. a 15. srpna 2021 v areálu chovatelů v Městě Albrechticích proběhl
2. ročník místní výstavy drobného zvířectva pořádané ZO ČSCH Město Albrechtice. Posuzování proběhlo v pátek 13. 8.
2021 bez přítomnosti veřejnosti. Vystavená zvířata byla posouzena odbornými
posuzovateli.
V průběhu výstavy 14. a 15. srpna mohli návštěvníci zhlédnout holuby, drůbež,
králíky, exotické ptactvo, ovce a kozy.
Oba dny byly doprovázeny bohatou
tombolou a vynikajícím občerstvením.
V neděli odpoledne došlo k vyhodnocení
nejlepších vystavených zvířat v daných
kategoriích a byly předány poháry a čestné ceny všem úspěšným chovatelům.
Bylo předáno celkem 9 čestných cen,
z nichž 4 obdrželi naši 3 členové.
Za reprezentaci a 1. místo v celostátním kole mladých chovatelů
v kategorii holubů konané v Olomouci byla předána cena našemu
mladému chovateli Jiřímu Šiškovi,
tímto mu ještě jednou gratulujeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim členům a příznivcům za zvládnutí pořádané akce
a sponzorům za jejich podporu.
Přejeme všem chovatelům mnoho
elánu a nadšení pro jejich koníček.
Doufáme, že se výstava všem líbila a v následujících letech se zase všichni potkáme
při této příjemné příležitosti.
Za ZO ČSCH předseda Jaroslav Křištof
a jednatel Pavel Křištof
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POMOC NAŠICH HASIČŮ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ
TORNÁDA NA JIŽNÍ MORAVĚ

V

pátek 25. 6. 2021 v odpoledních hodinách byla naše jednotka dobrovolných
hasičů Město Albrechtice informována
o zařazení do druhého odřadu jednotek
dobrovolných hasičů Moravskoslezského
kraje na odstraňování následků ničivého
tornáda. Předpokládaný termín odjezdu
byl v pondělí 28. 6. 2021 v 02:00 hod. z centrální stanice HZS MSK v Ostravě. Dostali
jsme požadavek vyslat vozidlo DA 15 Mercedes Benz s posádkou čtyř hasičů a doplnění výbavy nad rámec výbavy vozidla
o další elektrocentrálu, motorovou pilu,
motorový rozbrušovací agregát, batohy
s lezeckou technikou, lopaty, kladiva, tažná lana a spací pytle. Vozidlo bylo v neděli
nachystáno a v pondělí v 00:30 hod. jsme

vyrazili směr Ostrava na seřadiště techniky.
Odtud všichni hasiči s technikou v koloně
pokračovali za použití modrého výstražného zařízení na místo určení a tímto bylo
město Hodonín, kam jsme dorazili v 06:30
hod. V 07:00 hod. jsme začali pracovat dle
nařízení krizového štábu v areálu Základní a praktické školy B. Martinů a Základní
školy u Červených domků na zajištění poškozených střech (zakrytí plachtami proti
dešti) a úklid trosek střech. Práci jsme vykonávali až do 21:00 hod. za teplot přesahujících 30 stupňů.
Po ukončení prací prvního dne jsme
se přesunuli na železniční nádraží v obci
Hrušky, kde byly přistaveny čtyři lůžkové vagóny pro přenocování. Druhý den

jsme opět začali pracovat od 07:00 hod.,
ale tentokrát jsme zajišťovali střechu na
sportovní hale TEZA Hodonín a střechu
školní jídelny Integrované střední školy
v Hodoníně. Druhý den byly práce ukončeny v 18:00 hod. a následně po seřazení
všech jednotek našeho odřadu jsme opět
pokračovali za použití modrého výstražného zařízení zpět do Ostravy na centrální stanici a odtud se jednotky rozjely
zpět na své domovské základny. Do Města Albrechtic jsme se vrátili ve 23:00 hod.
Naši hasiči chtěli vyrazit ve větším počtu,
ale naší povinností je zajistit akceschopnost jednotky pro potřeby našich občanů
v obci a okolí.
Ing. Petr Křištof, velitel

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Ve čtvrtek 24. června letošního roku prošlo přes 7 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku ničivé tornádo a extrémní bouře s krupobitím. Do záchranných prací se následně zapojili i naši Dobrovolní hasiči Město Albrechtice, kterým přišlo poděkování i z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje za vysoce profesionální přístup, enormní nasazení a také za vysokou míru
připravenosti a disciplíny. I my jim ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Petra Hanusová
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NOVĚ OPRAVENÁ KAPLE V BISKUPICÍCH

V

pátek 23. 7. 2021 jsme měli velkou čest zúčastnit se radostné
události znovuvysvěcení kaple v Biskupicích, jednak u příležitosti
150 let od jejího postavení, ale především k završení velmi pěkného
díla rodiny Ullmanových z Biskupic.
Při pohledu na kapličku v malebné přírodě Biskupic vyvstávají na
mysl otázky. Odpovědi na ně mohou zajímat nejen její návštěvníky,
pocestné, ale i čtenáře:
• Mohli byste nám nastínit historii této
kaple?
Manželé Ullmanovi: O historii kaple
toho mnoho nevíme a budeme rádi, když
dostupné informace o historii kapličky
čtenáři doplní. Od sousedů máme informace, že se v kapli zvonilo ještě v 60. letech minulého století. Později kaple svému účelu nesloužila. Využívala se i jako
přechodné ubytování, proto byla vybavena i kamny s kouřovodem vyvedeným
přes okno. Od roku 2002, kdy jsme koupili chalupu v Biskupicích, byla kaplička
nevyužívaná a chátrala. Dírami ve střeše
do kaple zatékalo, ve zdivu byly praskliny,
z podlahy rostly houby.
• Co bylo pro vás hlavním impulsem
k tomu, že jste se rozhodli kapličku
opravit?
Manželé Ullmanovi: Kaple je v centru
obce, byla nám tudíž stále na očích. Jsme
věřící, proto nám bylo líto, že budova,
která byla původními obyvateli využíva-
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ná jako kaple, už svému účelu neslouží
a chátrá. Proto jsme chtěli přispět k záchraně alespoň té kaple, která je nám nejblíž.
• Kdy jste kapličku koupili a kdo byl jejím předcházejícím majitelem?
Manželé Ullmanovi: Kaple byla v majetku Města Albrechtice. Nebyli jsme jediní,
kterým nebyl osud kapličky lhostejný.
Vznikla iniciativa, jejíž výsledkem bylo vyhotovení projektu na rekonstrukci kaple.
Podle našich informací tím však iniciativa
skončila a realizace se neplánovala. Připadalo nám vhodné, aby se o kapli starali lidé, kteří mají vztah k místu i k jejímu
původnímu účelu. Proto jsme v roce 2011
o kapli požádali a v roce 2013 ji od města
odkoupili. Od začátku jsme měli v plánu
kapli zprovoznit k termínu jejího 150letého výročí vystavění. Jsme rádi, že se to
povedlo.
• Jakému světci je kaplička zasvěcena?
Manželé Ullmanovi: Nevíme, komu byla
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kaple původně zasvěcena. Proto jsme
zvolili nového světce a zasvětili ji svatému Josefovi. Jednak z osobních důvodů,
a také proto, že je tomuto světci zasvěcen
letošní rok.
Nový zvon, jehož odlití je objednáno,
ale nestihlo se do termínu svěcení kaple,
hodláme zasvětit svatému Janu Křtiteli,
opět z osobních důvodů, a také proto, že
každé zvonění bude pro nás modlitbou
za to, aby stejně jako Jan Křtitel připravoval cestu působení Ježíše Krista, přispěla
i kaple v Biskupicích k přípravě srdce některého z návštěvníků kaple na působení
Ducha Svatého.
Vaše veliká radost z opravy se v den
znovu vysvěcení kaple přelévala na
všechny přítomné.
• Co přinesly roky strávené při této
práci vám, vaší rodině a pustili byste se
do tohoto díla znovu?
Manželé Ullmanovi: Jsme rádi, že jsme
mohli přispět k tomu, že místo, které jsme
si zamilovali, je zase o trochu hezčí. Také
nás těší, že nevymizela památka na to,
že zde žili lidé, kteří se zde chtěli scházet
a společně chválit Boha. A v neposlední
řadě jsme rádi, že zde máme místo určené k modlitbě, protože věříme, že to má
smysl, i kdybychom se tam za Biskupice
a okolí modlili sami. Proto ano, nelitujeme
a pustili bychom se do toho znovu.
Rozhovor vedla Jaroslava Veselá

PODĚKOVÁNÍ PANÍ ANNĚ HORŇÁKOVÉ

B

ěhem letošních prázdnin obdrželo město děkovný list od Ing. Tomáše
Jirsy, starosty Hluboké nad Vltavou a senátora parlamentu ČR, a RNDr.
Michala Valenčíka, který dokumentuje ohrožené sakrální stavby. Jednou
takovou stavbou byla i kaplička u Biskupic, o kterou se již několik let stará paní Anička Horňáková z Města Albrechtic. Denně si udělá procházku
z města ke kapličce, kterou zkontroluje, dá tam čerstvé květiny a když
je třeba i uklidí. Tímto paní Aničce Horňákové děkujeme za vynaložené
úsilí a krásně udržovanou kapličku, jak se píše i v děkovném listě. Opravy a údržba drobné sakrální architektury je často opomíjeným prvkem
uchování našeho kulturního dědictví.

Při této příležitosti bych chtěla také poděkovat manželům Ullmannovým, kteří
sami zrekonstruovali kapličku jen o 500
metrů dále v Biskupicích. Tato kaplička se
v letošním roce rovněž dočkala znovuvysvěcení a je chloubou okolí Biskupic.
Alice Hanková,
místostarostka

ZÍSKALI JSME PŘES 700 TISÍC NA ROZVOJ INTERNETU

B

ez počítačů a internetu se dnes neobejde skoro žádná domácnost ani
podnikání. Proto je podpora rozvoje počítačové infrastruktury jedním z důležitých pilířů dotací.
V rámci jednoho dotačního titulu se

nám podařilo získat přes 700 000,- Kč
od Ministerstva vnitra na nákup HW
a SW technologií. Integrace těchto nových technologií podpoří výkon, stabilitu a bezpečnost naší datové sítě, což
bude mít přímý vliv na zkvalitnění služeb

u koncových zákazníků v podobě výších
rychlostí internetového připojení a vaší
bezpečnosti.
Libor Růžička, vedoucí odboru
sdělovacích prostředků a IT

Nejrychlejší internet je ten od města!

⚠
⚠
⚠

Bezkonkurenční rychlost a kvalita
Bez jakýchkoliv závazků
Instalace a zprovoznění zdarma

Město albrechtice

775 905 138

nebo

350 Kč

777 781 194

350 Mbit/
DOW

s

NLOA

D
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PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

P

oslední červnové odpoledne jsme vyhradili slavnostní akci
pro rodiče i veřejnost - „Pasování na školáky“. V letošním školním roce opustí naši MŠ 24 dětí.
Musíme přiznat, že počasí nás stále napínalo, ale díky šikovným zaměstnancům sběrného dvora, kteří nám postavili párty
stany, nás nemohlo ohrozit ani ostré slunce ani déšť. Rodičů,
prarodičů i sourozenců se sešlo opravdu mnoho, aby podpořili
své milé v tomto velkém okamžiku.
Svým sebevědomým vystoupením děti ukázaly, že jsou již zcela
připravené na vstup do velké školy. Slavnostní pasování proběhlo
v uvolněné atmosféře, kdy na každé dítě paní učitelky složily pár
veselých veršů, které je charakterizovaly. Paní starostka i paní Jitka Bartoníčková poděkovaly zaměstnancům školy za jejich práci
a starost, dětem popřály hezké prázdniny. A už jen předání kytiček, dárečků a poslední fotky s oblíbenou paní učitelkou…
Naši milí kamarádi, věříme, že na školku nezanevřete, že se budeme i nadále vídat, vždyť „…krásný vzpomínky vám zůstanou,
navždy vás budou hřát…“, jak jste zpívali v závěrečné písni.
Zaměstnanci MŠ vám tímto přejí úspěšný vstup do nového
školního roku.

😊

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

P

rázdninový provoz v mateřské
škole započal opravou sociálního zařízení pro zaměstnance, a to
I. a II. nadpodlaží pavilonu B. Jednalo
se zejména o zázemí pro práci uklízeček, skladu prádla, šatny pedagogů. Další opravy se týkaly střešního
pláště hospodářské budovy, výmalby dětských šaten, nátěrů zahradních prvků na školní zahradě.
Jednotlivé třídy se připravovaly
na začátek školního roku, byla pro-
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vedena dezinfekce všech prostorů
školky, dezinfekce hraček, didaktických pomůcek a kompletní čištění
kobercových ploch a dětských lehátek.
Teď už se jenom těšíme na 1. září,
kdy společně přivítáme všechny
děti a vstoupíme tak do nového
školního roku 2021/2022.
Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka školy

DECHOVÁ HUDBA MĚSTO ALBRECHTICE A ROK 2021
S úlevou jsme nejen my, členové Dechové hudby Město Albrechtice, přijali
možnost v jarních měsících letošního roku
znovu zahájit svou činnost a navázat tak
úspěšně na období z let minulých. A to, že
je na co navazovat, je určitě chvályhodné.
Hned v úvodu však musím sdělit, že bez
mimořádné podpory vedení města včele
se starostkou Ing. Janou Murovou, by to
vše bylo daleko těžší – téměř nemožné.
Moc si této úspěšné spolupráce vážíme.
My se na oplátku se svými vystoupeními
snažíme vzorně reprezentovat naše krás-

né městečko nejen u nás v regionu, ale
i v zahraničí. Jsme upřímně rádi, že můžeme spoluúčinkovat na těch největších
sportovně-kulturních akcích. To, že se to
daří, mohou potvrdit občané Albrechtic
a blízkého okolí. Určitě jim neunikla naše
vystoupení v měsících květnu, červenci,
srpnu. V závěru měsíce srpna jsme byli
společně s delegací města pozváni do
družebního města Biala na oslavy dožínek.
Již dneska se celý kolektiv těší na zářijové vystoupení pro město Vrbno pod

Pradědem. Samozřejmě s velkým zájmem
sledujeme finišující přestavbu měšťanského domu. To bude snad naše další setkání s vámi všemi. Za sebe a celou kapelu
jsme rádi, že se po mnoha letech dočkají
občané města důstojného kulturního
stánku, který tak bolestně v našem městě
scházel. Věřme, že se nám naše společná
práce bude i nadále ku prospěchu nás
všech dařit.
Váš spoluobčan, rodák a zároveň
vedoucí (kapelník) DHMA,
Petr Volný

FK MĚSTO ALBRECHTICE INFORMUJE

V

ážení fanoušci fotbalu. Po delší době
nám situace okolo covidu dovolila
konečně začít trénovat a hrát zápasy.
Na hřišti můžeme opět vidět prohánět
se hlavně naše nejmenší, kteří se díky
svým trenérům snaží zdokonalovat ve
fotbalových dovednostech. Během měsíce července jsme na fotbalovém hřišti
zorganizovali tři velké turnaje pro starší žáky, mladší žáky a starší přípravku.
Těchto turnajů se dohromady zúčastnilo celkem 26 mužstev z okresů Bruntál,
Opava, Karviná, Hradec Králové a partnerského města Biala z Polska. Turnaje
byly zorganizovány také v rámci česko-polského projektu. Kromě turnajů byly
na našem hřišti zorganizovány dvě tréninkové jednotky pro naše mladé hráče
společně s jejich polskými vrstevníky
z Biale pod vedením profesionálních
trenérů. Naši žáci se mohli naopak zúčastnit třídenního fotbalového kempu
v Polsku.

lahy. Všem bychom chtěli poděkovat za
jejich výkony v našem dresu a popřát vše
nejlepší v jejich nových klubech. Naopak
jsme mohli v našem týmu přivítat exligové hráče Zbyňka Pospěcha a Zdenka
Partyše, dále přišel Miroslav Šupák a z Krnova se vrátil Patrik Tarabík. V přípravě
předvádělo naše mužstvo solidní výsledky, takže věříme, že sezóna bude pro nás
lepší než ta loňská.
Chtěli bychom Vás také touto cestou
pozvat na příjemné posezení do naší
Klubovny (bývalá restaurace Gól), kde
nabízíme kromě výborného piva taktéž
velice chutná jídla.
Co se týče našich mužů, ti kromě tréninků absolvovali taktéž několik přípravných utkání. Trenér Antonín Mura mohl
během těchto zápasů vyzkoušet několik
hráčů. Náš tým během letní pauzy zaznamenal několik změn. Odešli Lukáš
Darda do Hněvotína, Michal Kuřec do
Jindřichova, Ondřej Červinka do Osob-

Na závěr bych Vás chtěl touto cestou
všechny pozvat na naše domácí zápasy a pevně věřím, že nás vždy podpoříte...
Petr Kmínek
předseda FK Město Albrechtice
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KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ALBRECHTIC
11. 9. 2021

Poutní pochod k Panně Marii Pomocné nad Zlatými Horami (pořádá spolek Valštejn)

15. 9. 2021

Zájezd na Slezskou Hartu (pořádá Klub důchodců Město Albrechtice)

16. 9. 2021

Členská schůze (ZŠ Klubovna, pořádá klub Zahrádkáři Město Albrechtice)

18. 9. 2021

Koláčobraní (Zámecký park Město Albrechtice – Hynčice)

20. – 22. 9. 2021

Výstava výpěstků (pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice)

6. 10. 2021

Zájezd do Rapotína (pořádá Klub důchodců Město Albrechtice)

9. 10. 2021

Na ostro (komediální divadelní vystoupení; pořádá město Město Albrechtice)

21. 10. 2021

Večer s Josefem Dvořákem a jeho hosty (pořádá město Město Albrechtice)

23. 10. 2021

Drakiáda, broučkiáda a kotlíková vaječina (pořádá spolek Valštejn)

3. 11. 2021

Členská schůze Klubu důchodců Město Albrechtice

6. 11. 2021

Hodnotící členská schůze s tancem a hudbou (ZŠ Hašlerova, hraje p. Břicháček; pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice)

26. 11. 2021

Vánoční jarmark (pořádá město Město Albrechtice)

6., 7. a 8. 12. 2021

Vánoční výstava (klubovna ZŠ, pořádají Zahrádkáři Město Albrechtice)

8. 12. 2021

Předvánoční posezení (pořádá Klub důchodců Město Albrechtice)

24. 12. 2021

Zdobení vánočního krmelce (pořádá spolek Valštejn)

PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2021
ZAHRÁDKÁŘI MĚSTO ALBRECHTICE Z.S.
16. 9. 2021

Členská schůze (klubovna ZŠ)

20. 9. – 22. 9. 2021

Výstava výpěstků

6. 11. 2021

Hodnotící členská schůze s tancem a hudbou (ZŠ Hašlerova, zahraje pan Břicháček)

6., 7. a 8. 12. 2021

Vánoční výstava (klubovna ZŠ)

Upozornění: vzhledem k epidemiologické situaci mohou být akce v jiných termínech anebo zrušeny. Sledujte, prosím, kabelovou televizi.
Pokud by nastaly změny, budete včas upozorněni.
Za výbor z.s. Zahrádkáři Věra Zahradníková

KDYŽ DOBŘE SLYŠET NENÍ SAMOZŘEJMOST
Doba pandemie změnila životy nám
všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení,
která zažíváme všichni, přináší překážky,
které si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem
věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné
každodenní situace, např. komunikace
v obchodech, s úřady i v nemocnicích.
Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci
velkou překážkou. Tlumí hlasový projev,
možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení
situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stá-
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ří budou potřebovat brýle, horší je však
představa, že nebudou slyšet jako dříve
a budou muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud máte i vy potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa
nabízíme podporu osobám se sluchovým
postižením při vyřizování různých žádostí
o příspěvky, např. kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě
úřadů, nemocnic či podporu při řešení
životních událostí. Nejen seniorům, kteří
mají problémy se sluchem, pomáháme
např. při pořizování sluchadel, světelné
signalizace, zesilovače TV a jiných pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich
života. Naši pracovníci mohou za klienty
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přijet kamkoliv po Moravskoslezském
kraji, či se s nimi spojit on-line.
Všechny naše služby jsou zdarma.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Adresa pobočky: Zeyerova 110/12,
Ostrava 702 00, tel. 702 158 110.

ZE VZPOMÍNEK

M

noho lidí mělo a do1
sud ještě má zkreslené
představy o tom, jak se v pohraničních obcích po válce
žilo. Není se co divit. Dosídlenci měli většinou obavy
z života v novém prostředí.
Byl to např. strach z ukrývajících se válečných zběhů,
z banderovců přecházejících
naše území, i fanatických nacistů, kteří se před vysídlením mohli novým obyvatelům mstít. Nebyly to obavy
zbytečné, protože k takovým incidentům skutečně
docházelo. Našemu městu
a blízkému okolí se naštěstí vyhýbaly. Dosídlenci měli také strach
z toho, jak se nové prostředí projeví na jejich zdravotním stavu. Vědělo se, že v této
oblasti je málo jódu a lidé trpí onemocněním štítné žlázy. Chyběl vodovod a voda
ve studních i v řece způsobovala epidemie břišního tyfu. Jelikož Sudety patřily
k chudobným krajům republiky, mnoho
obyvatel mělo tuberkulózu. Uklidňovalo
ale vědomí, že Albrechtice mají kvalitní
zdravotnická zařízení s fundovaným personálem. Za všechny vzpomenu aspoň
obětavého praktického lékaře MUDr. Římana a jeho manželku, která mu dělala
sestru nebo primáře MUDr. Vaňuru i jeho
předchůdce a sestry boromejky jako zdravotnice. Svoji úlohu sehrálo i příjemné
a zdraví prospěšné ovzduší v obci.
Otazníky byly také nad společenským
životem a kulturou. Vždyť se tu sešli lidé
z různých krajů nejen republiky, ale i jiných zemí. Přinesli s sebou odlišné zvyky,
mluvili různým nářečím a samozřejmě
pocházeli z různých společenských vrstev,
nemluvě o politickém zaměření. Náboženství spíše spojovalo, než rozdělovalo.
O tom, jak se v místě rozvinul bohatý kulturní a společenský život, jsem už psala.
Dnes zase o jiných zdrojích než místních.
Do školy přijížděli pravidelně různí umělci, jejichž jména si většinou nepamatuji
hlavně proto, že nevlastním žádné dobové fotografie nebo plakáty. Že by se našlo
něco mezi vámi čtenáři? Vybavují se mi
různí hráči na akordeony, housle, fujary,
a dokonce i na pilu. Pravidelně přijížděla dvojice dudáků v chodských krojích,
jejichž hra na nástroj i písně a skladby

z jižních Čech působily velmi cizokrajně.
Skoro v každé německé domácnosti měli
strunný nástroj – citeru. I na tu nám kdosi
zahrál. Až z Teplic v Čechách přijel soubor
s maňásky, odjinud zase loutkáři či břichomluvci. Úžasný byl „Pepíček Pér“ Josef
Pehr, který později vystupoval i v televizi.
Dokonce zde měl mít vystoupení i prof.
Skupa se Spejblem a Hurvínkem. To se
bohužel neuskutečnilo. Shlédnout jsme
je mohli za čas v krnovském divadle.
Akce pro dospělé se většinou uskutečňovaly v restauraci „U Válečků“ (později
Dělnický dům – zbourán – v místě autobusového nádraží), nebo v místním kinosále. Účinkovali zde herci, zpěváci i tanečníci z divadel v Opavě, Ostravě, Olomouci,
2

a dokonce i z Prahy. Kolotoče a cirkusová vystoupení
se každým rokem střídala
stejně jako artisté, a to zpočátku v prostranství u staré
hasičské zbrojnice. Mohli
jsme vidět největšího muže
Longmanna. V parku ohýbal železo a ležící se nechal
přejet nákladním autem silný muž Tramson. Ukázal by
nám toho víc, ale silný déšť
ukončil jeho vystoupení.
V údiv nás přiváděl hlavně
dokonalou levitací iluzionista a mág Keller. Ještě
v dospělosti jsem nechápala, jakým způsobem zvedá
osoby do volného prostoru. Dlouhá léta
jezdili do našeho města výborní artisté
bratři Šmídové. Na zcela zaplněném náměstí předváděli např. chůzi, různé akrobatické cviky, hru na harmoniku spojenou
s tanečními kroky nebo jízdu na kole. To
vše na laně napnutém mezi dvěma vysokými stožáry. Vrcholem byla jízda na motocyklu, opět na laně, které bylo upevněno v kostelní věži, odkud artisté sjeli dolů
až k hotelu. Neuvěřitelné. Jedno vystoupení (ne u nás) se stalo bratrům osudným,
když se jeden z nich zabil.
Do města a do školy přijížděli také lidé
různých oborů, aby nás seznamovali
s nejnovějšími poznatky vědy a techniky.
Že se dožiju uskutečnění až utopických
vizí, jako byly lety do vesmíru a na Měsíc
s lidskou posádkou, televizní a internetové přenosy přes oceán, transplantace lidských orgánů atd... to bylo něco nepředstavitelného.
Ještě vzpomenu vyprávění osob, které
přežily za hrozných podmínek celou válku v úkrytech nebo koncentračních táborech. I bývalí partyzáni a vojáci nám přišli
povídat, jak se zasloužili o naši svobodu.
Našim občanům, a hlavně mládeži, se
tímto způsobem dostalo hodně informací
i mravního poučení.
Aspoň něco ze školních vystoupení:
1. Pěvecký sbor při otvírání hudební boudy v parku (letos zbořena), diriguje řed.
školy Karel Schmidtmayer.
2. Sněhurka (Libuše Pavlíčková) a sedm
trpaslíků – divadelní vystoupení.
Anna Tuhá
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JOSEF DVOŘÁK

Čtvrtek 21. října 2021 od 19 hod.
ve velkém sále tělocvičny
Základní školy Město Albrechtice

Cena vstupného 250 Kč.
K dostání na podatelně Městského úřadu Město Albrechtice.

COVID KULTURA 4

V

e spolupráci s MPO jsme vyhlásili
nový dotační program COVID Kultura 4, který je pokračovatelem předešlých
dotačních výzev. Program je určen pro
všechny nestátní subjekty působící v živém umění, jakož jsou např. divadla, hudební kluby, výstavní síně, muzea, spolky
a OSVČ pořádající festivaly či jiné hudebně dramatické i taneční programy. Na
dotaci si mohou sáhnout také technické
firmy podnikající v kultuře.
Jednou z nových podmínek programu
je prokázat minimální propad tržeb 50 %
v roce 2021 oproti roku 2019, nebo 2020
v souladu s notifikací Umbrella scheme
EK – více se dozvíte na www.mpo.cz/kultura. Žádosti je možné podávat přes portál AIS AMPO od 3. srpna do 22. září 2021.
Subjekty, které dostaly podporu v jedné
z předchozích výzev, budou moci opět
využít paušálu.
V případě dotazů se na mě určitě obraťte na e-mail jiri.vzientek@mkcr.cz
Jiří Vzientek
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BLAHOPŘEJEME
Jubilantům v měsíci červenci 2021
Dagmar Ondráková, Marcela Koudelková, Dagmar Lapuníková,
Stanislav Řezníček, Miroslav Janešík, Jaroslav László, Jindřiška
Sedláčková, Jaromír Sháněl, Miloš Tůma, Oldřich Koudelka,
Miloslav Chobot, Drahomíra Tichavská, Ludmila Konopková,

Jana Fiebrichová, Alena Adamcová, Jaroslav Kurečka, Anna
Hanzlíková, Dušan Bednařík, Bronislava Hendrichová, Vladislav
Maciolek, Leo Vrabka

Jubilantům v měsíci srpnu 2021
Libor Mlčoch, Božena Žáčková, Iveta Vykopalová, Lenka
Vrbová, Hana Stolková, Marie Tomaníková, Emilie Mertová,
Milena Hasilová, Štefan Hegyi, Despina Krybusová, Karel
Koraba, Antonín Jurašík, Josef Varecha, Helena Juříková, Ing.

Hubert Volek, Jan Savický, Soňa Karolová, Oldřich Menzel,
Zdeňka Menzelová, Petr Škodák, Alena Šimečková, Vladimíra
Žandovská, Tomáš Zbořil, Miloslava Krištofová, Iveta Mrozková,
Naděžda Paprskarzová, Jitka Šimčíková, Ludmila Kalužová

Jubilantům v měsíci září 2021
Stanislav Varecha, Milan Kotlár, Josef Petřík, Nikoleta
Koparanidisová, Jan Pospíšil, Libuše Mlčochová, Jaroslav
Palůch, Lumír Kadlec, Ing. Jaroslava Hellebrandová, Jan Mrozek,
Ernest Schreier, Ing. Dušan Gavenda, Ing. Jiří Hlisnikovský, Ing.
Vlastimil Sedláček, Dagmar Mielecová, Antonín Brišák, Karel

Venkrbec, Ludmila Cágová, Karel Blažek, Štěpán Drahokoupil,
Ladislav Smetana, Helena Kučerová, Pavol Holák, Irena
Kalašová, Zdeňka Banovcová, Miroslava Tarabíková, Václav
Kuřec, Helena Kyselá, Miroslav Papaj

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 29. 5. 2021 se v obřadní síni Městského úřadu Město Albrechtice uskutečnilo vítání občánků naší
obce, na které byly pozvány tyto děti:
• Lili Kopcová
• Nikolas Lazaridis
• Maxmilián Kapera
• Anna Badinková
• Jonáš Moš
• Sophia Marley Karásková
• Kateřina Svítilová
• Magdaléna Rychtárková
• Richard Brišák
• Laura Kučerová
• Filip Šrubař

• Elliot Sperlich
• Zoey Novotná
• Martina Kutnohorská
• Adéla Krčmářová
• Timmy Oliverius
• Natálie Ratajová
• Ema Dunčová
• Alžběta Kurková
• Zoe Zakopalová
• Noemi Pawlicová
• Jan Sivák
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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
Čt

08:00-12:00
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
Čt
08:00-12:00
Tel.: 774 420 748 (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, St
10:00-12:00
Út, Čt, 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

13:00-17:00

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

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.: 554 652 183
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

07:00-08:00
(odběry);
12:30-15:00

15:30-17:00
(ordinace);
16:00:17:00;
17:00-18:00
(pozvaní pacienti)

Lékárna U Jana
Míru 12/3, 793 95 Město Albrechtice

Út

07:00-08:00
(odběry)

08:00-12:00
(ordinace)

St

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

13:00-15:00
(objednaní pacienti)

Sběrný dvůr
Hašlerova 808/32, 793 95 Město Albrechtice
Letní provoz: od 1. 4. do 31. 10.

Čt

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

Pá

07:00-8:00
(odběry)

13:00-14:00
(pozvané prevence);
14:00-15:00
(objednaní pacienti)
08:00-12:00
(ordinace)

Tel.: 554 652 206, 774 726 021
Ortopedická ambulance
Osvobození 592/12, 793 95 Město Albrechtice
Čt
07:00-11:00 (MUDr. Hric)
Tel.: 590 990 770, 724 188 228
www.drjanco.cz
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Po-Pá 8:00-12:30 13:00-16:30
Tel.: 554 610 367

Út
08:00-18:00
Čt
13:00-18:00
So
08:00-12:00
Roman Boček, tel. 608 093 303
Hřbitov
Odboje 749/24, 793 95 Město Albrechtice
Út
09:00-11:00
Čt
15:00-16:00
Tel.: 777 788 476

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. ledna 2022
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 - šéfredaktor, 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
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Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.

Díl 1. - Co třídit
Ve vaší obci jsou nově umístěny oranžovo-černé popelnice,
které slouží k třídění jedlých olejů a tuků z vaší domácnosti.
Víte, co všechno do nich patří?

Máslo

Olej z rybiček

Olej ze salátu

Olej ze smažení

Olej z nakládaných
potravin

Patří sem i oleje z dalších
pochutin, jako jsou…
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Nakládaný
česnek

Sušená
rajčata

Olivy

Nakládaná
zelenina

Nakládané
sýry

Výpek
z masa

Marináda
z grilování

Fondue

Smažené
řízky

Smažené
koblihy

Hranolky

Fish & Chips

Rybí prsty

Smažené
sýry

Langoše

Hotwings

Kde najdete naši nejbližší popelnici,

info@tridimolej.cz

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa

+420 800 016 017
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