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Vážení spoluobčané,
na podzim loňského roku
proběhly komunální volby, ve
kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to
již prošlo několika změnami.
V dnešní době je již situace stabilizovaná a v zastupitelstvu
jsou ti, kteří chtějí pracovat
a být přínosem pro naše město.
Začátek letošního roku byl
velice těžký a krutý, nejvíce nás
poznamenala tragická událost,
kterou nikdo z nás nečekal,
smrt oblíbeného a váženého
starosty pana Petra Šolce. Petr
Šolc byl člověk nesmírně pracovitý a svou funkci vykonával
s obrovským nasazením a pílí.
Petr Šolc se stal členem
zastupitelstva města již v roce
1998 a jeho vůle a pracovitost
byla zúročena v roce 2002, kdy
dostal znovu důvěru obyvatel
našeho města. Největší důvěru
však dostal od zastupitelů města a ti jej dosadili na starostenskou židli. Situaci neměl jednoduchou, ale nezalekl se a pustil se do práce a za čtyři roky působení v této funkci nám prokázal, že jsme zvolili dobře. Petr Šolc
nepracoval jen pro naše město, ale snažil se zviditelnit celý region. Jeho nezměrné úsilí vybudovat z naší obce moderní město sledovali mnozí jen z povzdálí,
ale zastupitelé to viděli, a proto na sklonku loňského roku dostal znovu důvěru a svou funkci starosty obhájil, ale stalo se něco, co je mnohdy nad chápání
nás všech.
Během svého čtyřletého funkčního období byl zejména díky své pracovitosti a snaze zvolen předsedou Mikroregionu Krnovsko, místopředsedou Euroregionu Praděd, místopředsedou pracovní skupiny Svazu měst a obcí pro obce typu II., do kterých spadá i Město Albrechtice a zde hájil zájmy všech malých
měst, ke kterým, jak všichni víme, není státní rozpočet příliš štědrý.
Petr Šolc nebyl jen naším starostou, ale byl to hlavně náš přítel a kamarád, vzorný manžel a otec rodiny, k němuž byl osud tak velice krutý. Takového
bychom si ho měli zapamatovat, takový by měl zůstat v našich vzpomínkách.
Zima, která na nás letos nebyla tak krutá jako v minulých létech, pomalu odeznívá a je před námi veselejší období jara, které je spjaté nejen s kvetoucími
stromy, ale hlavně s jarním úklidem a prací na zahrádkách, jež jsou v mnoha případech naší chloubou a místem odpočinku.
Díky mírné zimě se nám podařilo opravit kanalizaci na Nádražní ulici, která byla od počátku špatně položena a neustálý zápach obtěžoval naše spoluobčany. V souvislosti s opravou kanalizace byl také opraven chodník, který byl v dost špatném stavu.
Rok 2007 by pro nás měl být rokem příprav projektových dokumentací. Měli bychom být dokonale připraveni na dotační tituly Evropské unie, které by
mohly koncem letošního roku být připraveny k čerpání. V současné době máme kompletně hotový projekt na II. etapu kanalizace, který je už ve fázi stavebního povolení a také projekt na opravu vozovky na ulici B. Smetany. Dále už byla podána žádost o dotaci na projektovou dokumentaci na III. etapu výstavby
kanalizace, která se bude týkat vilové čtvrti, a současně s kanalizací by měl být položen i nový vodovodní řád.
Během měsíce dubna by měl být také dokončen projekt na chodník části ulice Nerudova a na ulici Hašlerova až ke hřbitovu. Dále se pracuje na projektu
odpadového centra, které by mělo vzniknout v neobydlené průmyslové zóně za silem a pomohlo by vyřešit problém se tříděním komunálního odpadu na
celém území Osoblažska.
Mimo velké projekty musíme také najít finanční prostředky na opravy a rekonstrukce objektů, které jsou majetkem města, zejména základní a mateřská
škola, jež jsou pro budoucí rozvoj našeho města velmi důležité, protože slouží k výchově mladé generace, našich nástupců. Jako první by měla proběhnout
rekonstrukce stravovacích zařízení.
Jednou z největších investičních akcí na letošní rok, která bude započata již v červenci 2007, je rekonstrukce střechy domu s byty pro důchodce, kde bude
sejmuta stávající střešní krytina a poté bude celá střecha opatřena dřevěným záklopem. V souvislosti s opravou střechy bude vybudováno šest nových podkrovních bytových jednotek, které jsou podpořeny dotacemi z MMR.
Jak jsem se již zmínil, je před námi veselejší období jara a s ním spojené výlety a různé kulturní a sportovní akce. Velice si cením místních podnikatelů,
živnostníků, spolků a sdružení, kteří dělají vše pro to, aby také k nám turisté a návštěvníci zavítali. V loňském roce jsme to ocenili na zámku v Linhartovech
a na místním koupališti, kde byl vidět patřičný pokrok a zlepšení nabízených služeb ku prospěchu nás všech. Město si těchto aktivit nesmírně váží, a proto
jeho rozpočet pamatuje i na podporu těchto aktivit.
Dne 26.5.2007 nás čeká zahájení Mezinárodního kulturního léta na zámku v Linhartovech, kde by měly být otevřeny celkem čtyři nové expozice. Také
místní Sbor dobrovolných hasičů chystá na začátek června soutěž v dovednosti mladých hasičů, která by měla proběhnout na našem náměstí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem za důvěru, kterou nám dali svým hlasem ve volbách.
Zastupitelé, ale i zaměstnanci městského úřadu a hlavně starosta a místostarosta jsou tu proto, aby pracovali pro naše město, jeho rozvoj a pomáhali
našim spoluobčanům řešit nesnáze a problémy, do kterých se dostávají ne vždy vlastní vinou.
Za sebe i své spolupracovníky přeji Vám všem krásné jaro, hodně úspěchů, pohodu, klid a spokojenost jak v běžném, tak v pracovním životě.
Luděk Volek
starosta
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Zastupitelstvo města a rada města
ve volebním období 2006 – 2010
Komunální volby roku 2006 jsou už za námi. Proto mi dovolte provést malou rekapitulaci komunálních voleb do zastupitelstev obcí, které proběhly
koncem října 2006. Zároveň Vám představím nové členy zastupitelstva a rady města.
Svou účastí a počtem voličů naše město nevybočilo z okresního nebo celorepublikového průměru. Připomínám, že největší účast voličů byla zaznamenána v roce 1994, kdy v naší obci dosáhla téměř 60%. V roce 1998 to bylo jen necelých 45% voličů, v roce 2002 skoro 49% a v roce 2006 necelých 50%.
Čím naše město vybočilo z průměru a obsadilo přední příčku v republice, byl počet volebních stran na počet voličů.
Výsledky voleb jsou zřejmé z níže uvedených údajů.
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka
Počet odevzdaných úředních obálek
Účast voličů na volbách

2888
1435
1431
49,69 %

Do komunálních voleb předložily své kandidátky tyto strany:
1. ČSSD
21 kandidátů - z toho18 členů strany
2. „Fórum Albrechtice2006“
21 kandidátů
3. KDU – ČSL
21 kandidátů - z toho 15 členů strany
4. ODS
21 kandidátů - z toho 11 členů strany
5. KSČM
21 kandidátů - z toho 14 členů strany
6. SNK Evropští demokraté
21 kandidátů – z toho 1 člen strany
7. Nezávislí II.
21 kandidátů
8. Sdružení nezávislých kandidátů
21 kandidátů
9. „Mládí vpřed“
21 kandidátů
Volební obvod byl rozdělen do čtyř okrsků:
1. volební okrsek – Město Albrechtice
2. volební okrsek – Město Albrechtice
3. volební okrsek – Opavice, Linhartovy
4. volební okrsek – Hynčice, Valštejn, Dlouhá Voda
Tabulka počtu získaných absolutních hlasů
Název strany
ČSSD
„Fórum Albrechtice2006“
KDU – ČSL
ODS
KSČM
SNK Evropští demokraté
Nezávislí II.
Sdružení nezávislých kandidátů
„Mládí vpřed“

Okr. č.1
1213
1455
1452
2304
1934
1000
1467
775
1229

Okr. č.2
904
1316
225
1886
1912
885
1073
981
724

Okr.č.3
148
250
11
262
450
75
244
88
41

Okr.č.4
469
380
86
546
648
150
218
145
139

Na základě těchto výsledků dostaly strany následující počet mandátů do 21-členného zastupitelstva města:
ČSSD
2
KSČM
4
„Fórum Albrechtice 2006“ 3
SNK Evropští demokraté
2
KDU - ČSL
1
Nezávislí II.
2
ODS
4
Sdružení nezávislých kandidátů 1
„Mládí vpřed“
2
Počtem získaných absolutních hlasů byli zvoleni tito kandidáti za jednotlivé strany do zastupitelstva města:
ČSSD
Oldřich Pustka
člen
198 hlasů
Richard Kubla
člen
194 hlasů
„Fórum Albrechtice 2006“
1. Mgr. Karel Handlíř
bezpartijní
274 hlasů
2. MUDr. Jiří Šupík
bezpartijní
242 hlasů
3. Ing. Karel Handlíř
bezpartijní
220 hlasů
KDU - ČSL
Hana Piskořová
člen
157 hlasů
ODS
1. Ing. Ivo Vykopal
člen
402 hlasů
2. Ing. Ondřej Maršalský
člen
329 hlasů
3. Ing. Igor Kozelek
bezpartijní
304 hlasů
4. MUDr. Hana Jelínková člen
298 hlasů
KSČM
1. Karel Gančarčík
člen
384 hlasů
2. Ing. Jitka Hanusová
bezpartijní
353 hlasů
3. Martin Špalek
bezpartijní
279 hlasů
4. Dagmar Horáková
člen
256 hlasů
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Celkem
2734
3401
1774
4998
4944
2110
3002
1989
2133

%
10,09
12,56
6,55
18,45
18,25
7,79
11,08
7,34
7,88

SNK Evropští demokraté
1. MUDr. Zuzana Juráňová člen
2. Luděk Volek
člen
Nezávislí II.
2. Petr Šolc
bezpartijní
4. Miluše Kaletová
bezpartijní
Sdružení nezávislých kandidátů
1. Mgr. Jiří Kropáč
bezpartijní
„Mládí vpřed“
2. Lukáč Kozelský
bezpartijní
4. Lubomír Wolf
bezpartijní

357 hlasů
194 hlasů
412 hlasů
255 hlasů
255 hlasů
145 hlasů
140 hlasů

Do ustavující schůze zastupitelstva města se svého mandátu vzdala p. Hana Piskořová z KDU –ČSL a na její místo nastoupil Mgr. Marcel Jedelský. Na
ustavující schůzi zastupitelstva města konané dne 2.11.2006 byli z uvedených zastupitelů města zvoleni do rady města:
1. Oldřich Pustka
ČSSD
člen
2. Karel Gančarčík
KSČM
člen
3. Ing. Jitka Hanusová
KSČM
bezpartijní
4. MUDr. Zuzana Juráňová
SNK Evropští demokraté bezpartijní
5. Luděk Volek
SNK Evropští demokraté člen
6. Petr Šolc
Nezávislí II.
bezpartijní
7. Mgr. Jiří Kropáč
Sdruž. nezáv. kandidátů
bezpartijní
Starostou města byl zvolen Petr Šolc
Nezávislí II.
bezpartijní
Místostarostou města byl zvolen Luděk Volek SNK Evropští demokraté člen
Uvedené vedení města se však neudrželo dlouho. Příčinou bylo nečekané úmrtí starosty města p.Petra Šolce koncem ledna 2007. Do nové volby starosty a doplňujících voleb rady města, které se uskutečnily na zasedání zastupitelstva dne 1.3.2007, se svého mandátu za stranu ODS postupně vzdali: pp.
Ing. Igor Kozelek, Ing. Ondřej Maršalský, MUDr. Hana Jelínková a náhradníci: pp. Ing. Zdeněk Kurečka, Vlasta Gavlasová a Ing. Radovan Čtvrtníček.
Uvolněný mandát obdrželi pp. Josef Židek, Ing. Karel Stolek a Antonín Mura, kteří se stali novými členy zastupitelstva.
Na zasedání zastupitelstva města dne 1.3.2007 byli zvoleni:
Starostou města Luděk Volek
SNK Evropští demokraté
Místostarostou města Ing. Jitka Hanusová
KSČM
Členem rady města Miluše Kaletová
Nezávislí II.

člen
bezpartijní
bezpartijní

Koncem března se svého mandátu vzdal za stranu „Mládí vpřed“ p. Lubomír Wolf a z náhradníků: pp. Michal Kuřec, Rostislav Gajdoš, Lubomír
Boháč, Radek Videcký. Uvolněný mandát převzal p. Přemysl Bareš.
Komunální volby a půlrok plný změn ve vedení města jsou za námi. Pro tyto nové představitele začíná jedno z nejnáročnějších volebních období,
jehož cílem je především získat finanční prostředky, ať už z ministerstev nebo fondů EU, na výstavbu kanalizace, rekonstrukci vodovodu a rozšíření
vodovodní sítě, rekonstrukci kuchyně základní školy, opravu místních komunikací, vybudování inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domků
atd.
Touto cestou chci poděkovat bývalému vedení města za provedenou práci pro město v uplynulém volebním období a nově zvoleným představitelům
města popřát hodně pracovních úspěchů a především splnění představ voličů, kteří jim projevili důvěru.
Ing. Hynek Vavera
tajemník

Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu od listopadu 2006
Na 2.zasedání dne 23.11.2006 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo
- dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v Městě Albrechticích mezi Městem Město Albrechtice a Josefem Židkem, ze dne
10.12.2006 s platností od 1.ledna 2007.
- smlouvu o dílo s firmou Hydro - Koneko s.r.o. Ostrava - Vítkovice na akci „ Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - investiční
záměr „za cenu 83.300,-Kč vč. DPH.
- záměr prodeje pozemků v k.ú. Město Albrechtice a prodej v k.ú. Hynčice.
- odkoupení pozemků v k.ú. Město Albrechtice od Biskupství ostravsko-opavského.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost Základní školy o dokrytí skutečných nákladů ve výši 296.397,.Kč na pořízení nové učebny PC.
Zastupitelstvo města schválilo OZV č.2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadů s cenou za odvoz komunálního odpadu s účinností od 1.1.2007.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh finančního rozdělení dlouhodobých grantů pro rok 2007.
Na 3.zasedání dne 14.12.2007 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo
- prodeje pozemků v k.ú. Město Albrechtice na ulici K.Čapka, Odboje a v k.ú. Hynčice.
- záměr prodeje pozemků v k.ú. Město Albrechtice a v k.ú. Česká Ves.
- bezúplatný převod historického majetku od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice.
- rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2007, kdy příjmy včetně financování činí 37.755.300,-Kč a výdaje včetně financování jsou 37.755.300,- Kč
- plán hospodářské činnosti Města Město Albrechtice na rok 2007, kdy ve výdajové i příjmové části se jedná o vyrovnanou částku 6.581.000,00 Kč.
- přidělení dlouhodobých grantů na rok 2007 v celkové částce 785.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
- rozpočtový výhled Města Město Albrechtice na rok 2009 v celkové výši 51.958.500,00 Kč.
- výhledový plán hospodářské činnosti na rok 2009 ve výši nákladů 6.033.747,00 Kč a výnosy ve výši 6.457.800,00 Kč, hospodářský výsledek -zisk je
424.053,00 Kč.
Zastupitelstvo města schválilo vyřazení a likvidaci majetku dle zápisu z hlavní inventarizační komise Města Město Albrechtice za rok 2006 ve výši
184.049,40 Kč.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
- návrh rozpočtu a rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko.
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- rozpočet a závěrečnou zprávu kontrolního výboru Euroregionu Praděd.
Zastupitelstvo města ukládá odboru životního prostředí informovat občany o tom, že svoz velkoobjemových odpadů nebude v roce 2007 hrazen z rozpočtu města, každý občan si likvidaci takového odpadu bude zajišťovat sám na své náklady.
Na 4.zasedání dne 28.12.2006 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo
- odpisové plány příspěvkových organizací města ZŠ a MŠ na rok 2007 .
- změnu č.1 územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice.
-vydání obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2006 ze dne 28.12.2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 ÚPNSÚ Město Albrechtice, dle přílohy
č.2.
- kupní smlouvu na odkoupení 2 kusů věží od společnosti Telefónica O2 Czech republik,a.s.
Na 5. zasedání dne 22.2.2006 bylo projednáno:
Zastupitelstvo města schválilo
- smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Město Albrechtice a Connex Morava a.s., oblast Bruntál a Osoblažskou
dopravní společností s.r.o., Krnov. Jedná se o ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2007.
- smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a firmou HELP - IN, o.p.s. Bruntál, na zajištění rozvozu obědu seniorům a klientům se zdravotním
postižením.
- prodeje pozemků v k.ú. Město Albrechtice a záměry prodeje v k.ú. Město Albrechtice, Opavice, Linhartovy, Burkvíz, Piskořov.
- čerpání přidělených dlouhodobých grantů za rok 2006 včetně zjištěných nedostatků.
- smlouvy na poskytnuté dlouhodobé granty pro rok 2007. Jedná se celkem o 19 smluv v celkové výši 785 tis. Kč.
- rozdělení výtěžku z VHP za rok 2006 pro účely sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
- zprávu předsedů kontrolního a finančního výboru z jednání konaného na popud pana P. Marka - reálnost nabídky v souvislosti s hospodařením
v městských lesích, adresovaného zastupitelům města.
- zprávu o hospodaření v městských lesích Města Město Albrechtice za rok 2006.
Zastupitelstvo města schválilo
- zachovat údržbu veřejné zeleně Službám obce Město Albrechtice, s.r.o., ve stejném rozsahu jako v loňském roce a za ceny roku 2006 a uzavřít s nimi
novou smlouvu.
- OZV č.1/2007, kterou se ruší OZV č.2/2000 o úpravě základního nájemného podle polohy bytu.
Ing. Jitka Hanusová
místostarostka

Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 31.12.2006 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem
Správní poplatky - matrika
- stavební úřad
- výherní hrací příst.
Ostatní daně a poplatky
Místní poplatky - poplatek za psy
- popl. rekreační pob.
- užívání veř.prostran.
- popl. vstupné
- popl. ubyt.kapacita
- popl. výh.hrací přís.
- popl. komun.odpad
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů
Dotace na sociální dávky
Dotace na školství
Dotace na státní správu
další dotace - na volby
- na opravu zámku
- na kanalizaci
- na činnost v lesích
- na hasiče
Transfery od obcí
Převody z vlastních fondů - odpisy
Splátky půjček
Pozemky
Lesnictví
Turismus, zájmová sdružení
Pitná voda
Kanalizace, ČOV
Ostatní činnost v ochr.ovzduší
Doprava celkem
Kabelová televize
Výstavba, územní plánování

Rozpočet
24 644,90
61,80
72,90
479,00
6,70
92,40
0,90
56,80
18,40
6,80
590,30
1 663,40
335,00
18 500,00
667,90
2 168,10
205,70
339,00
374,50
116,00
276,00
105,30
1 099,90
1 177,60
429,60

Příjmy
Skutečnost
24 644,90
61,80
72,90
479,00
7,30
92,40
0,90
56,80
18,40
6,80
590,30
1 661,10
335,10
18 500,00
667,90
2 168,10
205,70
339,00
374,50
116,00
276,00
105,30
1 099,90
1 183,20
429,40

6,90
25,00
9,90
1,30

6,90
25,00
9,90
1,30

—4—

%
100,00
100,00
100,00
100,00
108,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,86
100,03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,48

Rozpočet

Výdaje
Skutečnost

422,30
116,00
102,20
1 356,80
940,60

422,30
116,00
102,20
1 352,00
940,60

2 992,40
1,00
52,40

2 992,40
1,00
52,40

%

Školství celkem
Kultura ,kino, zpravodaj,
Knihovna
Ostatní zájmová činnost
Tělovýchova
Bytové, nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Veřejná zeleň, veřejné prostranství
Komunální odpad, skládka
Správa majetku
Zařízení na umístění odchyt. psů
Sociální dávky, pečovatelská služ
Ostatní příjmy, výdaje
Mezinárodní spolupráce
Prevence proti povodním
SPOZ
Péče o staré občany, zdrav.postiž.
Správa
Pokuty z přestupků
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev obcí
Požární ochrana
Finanční operace

38,50
142,50
16,20

38,50
142,50
16,20

1 513,30
5,80
0,20

1 513,30
5,80
0,20

98,50
0,70
3,50
49,80
2 857,60

98,50
0,70
3,50
49,80
2 857,60

217,30
12,40

217,30
12,40

2,70
260,30

2,70
261,40

Zastupitelské orgány
Linhartovské kulturní léto
Zámek Linhartovy+ zámecký park
Celkem:
Konsolidační položky
Financování
Celkem k 31.12.2006

81,20

81,20

0,60
58 833,10

0,60
58 838,00
6 323,50

-702,20
58 130,90

100,01

6 068,70
461,30
392,10
247,10
636,30
772,40
1 248,80
0,80
695,50
2 184,10

6 068,70
461,30
392,10
247,10
636,30
772,40
1 248,80
0,80
695,50
2 184,10

11,10
19 792,50
2 921,00
46,10
17,30
85,70
16,00
8 430,20

11,10
16 769,80
2 921,00
46,10
17,30
85,70
16,00
8 430,20

110,70
95,00
545,40
1 277,20

52,20
52,00
545,40
1 276,50

1 586,30

1 586,30

470,00

470,00

817,30
54 912,60

817,30
51 782,90
6 323,50

3 218,30
58 130,90

65 161,50

94,30

58 106,40

Hospodářská činnost města k 31.12.2006
Bytové hospodářství
Dům s byty pro důchodce
Nebytové prostory
Kabelová televize
Pohřebnictví
Kopírování
Skládka pro inertní odpad
Lesní hospodářství
Pronájem videoklubu
Pronájem pozemků
Provozování veřejných WC, nájem NP
Koupaliště
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV
Pronájem NP na zámku
Pronájem parku
Ostatní:
- faxování
- internet
- poplatek za pračku
- režie
- za umístění reklamy
- za pronájem honitby
- ostatní
- Lázeňská 2 (vodné)
Obchodní činnost
Celkem k 31.12.2006

plán
1150,14
754,65
1 068,91
805,04
15,92
6,59
163,40
1 595,30
4,95
155,42
6,59
34,62
1 051,27
4,71
7,43

Výnosy
plnění
1116,78
678,31
1 068,92
807,13
15,92
6,59
163,75
1 595,45
4,95
155,10
6,59
34,62
1 051,27
4,71
7,43

%
97,10
89,88
100,00
100,26
100,00
100,00
100,21
100,01
100,00
99,79
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

plán
657,00
617,84
290,66
1 052,37
151,16
0,61
303,65
1 335,43
13,39
0,00
38,30
380,30
887,14
50,00
5,70

Náklady
plnění
876,09
718,60
378,47
1 076,48
148,13
0,61
156,11
1 335,44
12,31
0,00
39,34
390,93
887,15
115,32
3,13

%
133,35
116,31
130,21
102,29
98,00
100,00
51,41
100,00
91,93
0,00
102,72
102,80
100,00
230,64
54,91

2,72
10,60
5,82
24,05
5,80
5,77
111,99
0,00
8,93

2,72
10,60
5,82
24,05
5,80
5,77
104,47
0,00
8,93

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,29
0,00
100,00

0,00
0,30
1,30
315,83
0,00
0,00
228,07
2,10
7,83

0,00
0,30
0,10
317,49
0,00
0,00
8,07
2,10
7,83

0,00
0,00
7,69
100,53
0,00
0,00
3,54
100,00
100,00

7 000,62

6 885,68

98,36

6 338,98

6 474,00

102,13
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Podrobný rozpis jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu.

Informace o finančním stavu města k 31.12.2006
Stav peněžních prostředků na účtech:
běžný účet
12 306 927,59
účet fondu bytové výstavby
858 652,53
fond zaměstnanců
5 746,74
depozitní účet
771 580,88
hospodářská činnost
1 770 083,10
celkem:
15 712 990,84
Půjčky a úvěry:
zůstatek k 31.12.2006
Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace a ČOV - úročena 3% splatná do 7 let
1 739 000,00
Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace K. Čapka - úročeno 1,5%
1 038 378,00
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB - úročeno 8,5 % splatnost úvěru do 20 let
8 166 397,37
Úvěr na opravu zámku v Linhartovech
151 389,00
Dlouhodobý úvěr na výstavbu velké kanalizace
1 040 000,00
celkem:
12 135 164,37

splátka v 07
1 739 000,00
280 000,00
421 000,00
151 389,00
480 000,00
3 071 389,00
Zpracovala:
Bodnárová Alena
ved.fin.odboru

Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 3. jednaní konaného dne 14.12.2006 schválilo rozpočet města na rok 2007 - usnesení č. 06/3/54.

Rozpočet na rok 2007
Název položky
Daňové příjmy
Správní poplatky
Místní poplatky, odvod z výtěžku VHP
Splátky půjček
Neinvestiční dotace správa, školství
Ostatní neinvestiční dotace, transfery
Investiční dotace
Převody z hospodářské činnosti města
Správa majetku- pozemky
Turismus - hraniční přechod Linhartovy
Komunikace, chodníky
Autobudové nádraží, zastávky
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Kanalizace a ČOV
Školská zařízení
Knihovna
Kultura
Kino
Kronika
Zámek Linhartovy- kultura
Zámek Linhartovy - běžný provoz
Park Linhartovy
Zpravodaj
SPOZ
Správa bytů (prodeje bytů v příjmech)
Nebytové prostory (prodeje)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Mezinárodní spolupráce
Komunální odpad
Zpracování odpadu
Veřejná zeleň
Park B.Smetany
Veřejné prostranství, vánoční výzdoba
Zařízení pro nalezené psy
Sociální dávky (v rozpočtovém opatření č.1)
Pečovatelská služba

Příjmy
21 550 500,00
640 000,00
2 977 500,00
623 000,00
2 856 000,00
480 000,00
374 500,00
1 100 000,00
1 545 000,00

17 000,00
5 000,00
115 000,00
100 000,00

705 000,00
238 000,00

Výdaje

888 460,00
5 000,00
1 624 350,00
463 000,00
80 000,00
56 500,00
325 616,00
11 028 132,00
415 240,00
23 120,00
317 896,00
13 500,00
600 000,00
139 734,00
132 000,00
63 600,00
93 700,00
317 500,00
25 000,00
1 428 000,00
13 000,00
153 000,00
2 151 000,00

100 000,00

2 000,00

590 000,00
190 000,00
130 000,00
44 000,00
50 000,00
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Dobrovolní hasiči
Bezpečnost a veřejný pořádek
Správa- městský úřad
Zastupitelské orgány
Finanční operace
Fond zaměstnanců
Příspěvky na sport, kulturu
Dotace do hospodářské činnosti
Celkem:
financování
Celkem s financováním

458 880,00
7 000,00
211 200,00
121 000,00

33 767 700,00
3 987 600,00
37 755 300,00

8 501 070,00
1 585 513,00
1 052 800,00
243 800,00
1 140 500,00
340 000,00
34 683 911,00
3 071 389,00
37 755 300,00

Investiční výdaje:
Pitná voda
doplatek fa z roku 2006 - prodloužení vodovodu Celní ul.
Autobusové zastávky
vybudování nových autobusových zastávek
Mateřská škola
rekonstrukce kuchyně
Základní škola
rekonstrukce kuchyně, jídelny
Chodníky, komunikace
projektová dokumentace na chodníky
Hašlerova, Nerudova, Tyršova
vlastní podíl na osvětlení přechodů, radary
Kanalizace
projektová dokumentace
investiční transfer Sdružení Praděd
Celkem:

21 500,00
300 000,00
700 000,00
4 500 000,00
86 100,00
200 000,00
80 000,00
232 016,00
6 119 616,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2007
Kabelová televize
Nebytové prostory
Správa bytů
Byty Nemocniční 6
Kopírování
Skládka k rekultivaci
Videoklub
Správa hřbitovů
Lesní hospodářství
Vodárna, ČOV
Koupaliště
Autobusové nádraží - veřejné WC
Zámek Linhartovy - nebytové prostory
Odpisy, daň z příjmu, dotace z rozpočtu
Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky
Pronájem pozemků, honitby
Internet
Pronájem parku
Faxování
Celkem:

Náklady
1 030 060,00
350 250,00
1 088 164,00
646 746,00
7 000,00
173 500,00
47 750,00
279 080,00
1 371 300,00
663 300,00
327 500,00
32 430,00
62 000,00
160 000,00
341 920,00

6 581 000,00

Výnosy
799 500,00
823 500,00
1 052 000,00
763 000,00
6 500,00
150 000,00
5 000,00
50 500,00
1 353 246,00
934 000,00
46 400,00
6 550,00
22 804,00
340 000,00
25 400,00
180 200,00
12 000,00
7 900,00
2 500,00
6 581 000,00

Hospodářský výsledek: zisk 0,00 Kč.
Rozepsaný rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu, kde Vám rovněž poskytneme informace k rozpočtu.
Zpracovala: Bodnárová Alena
vedoucí finančního odboru

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I dnes, v době několika možností vytápění domů, se najdou lidé, kteří si doma topí odpadky, rámy dřevěných oken, plastovými lahvemi a jinými
věcmi.
Všichni bychom si měli uvědomit, co takové topení přináší všem občanům.
Při spalování odpadu vzniká celá řada nebezpečných látek, které pak unikají do ovzduší. Tyto látky jsou rakovinotvorné a také nám přinášejí zdravotní potíže, na které jsme si již zvykli. Například podrážděné oči, bolesti hlavy, únavu, nervozitu. Na tyto látky nejvíce reagují děti, těhotné ženy, starší
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lidé a astmatici. Tyto látky škodí všem, a to i těm, kteří zatím žádné potíže nemají, a proto si tento problém nepřipouštějí.
Ja paradoxní, že kácíme stromy, které způsobují astmatické záchvaty dětem, a přitom v jejich sousedství někdo spaluje staré dřevěné rámy oken
a odpad, který jim škodí mnohem více.
Co bychom neměli doma spalovat?
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek ( sběrné nádoby na plastové lahve jsou umístěny v našem městě a pokud se stane, že jsou plné,
nic nebrání tomu, abychom je dali do tašky a nechali u této nádoby).
Staré palety, dřevo z demolicí, rozbitý nábytek, natřené dřevo – patří do sběrného dvora.
Letáky a časopisy – obsahují těžké kovy.
Nápojové kartony ( mléko, džusy..).
Baterie, barvy, léky.
Staré pneumatiky.
Nezapomeňme, že naše kamna nejsou spalovna. Nemají žádné filtry a všechny škodliviny unikají do vzduchu, který dýcháme.
Také je období úklidu zahrádek. Chtěli bychom Vám připomenout, že podle zákona o ochraně ovzduší lze v otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a paliva určená výrobcem, přičemž paliva ani látky
nesmí být kontaminována chemickými látkami.
Iveta Adámková
odbor životního prostředí

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Každý rok pořádalo město sběr velkoobjemových odpadů od občanů na území Města Město Albrechtice. Některé firmy neoprávněně tohoto svozu
využívaly, a proto zastupitelstvo města na 4. zasedání z 28.11.2006 rozhodlo, že svoz velkoobjemových odpadů nebude v r. 2007 hrazen z rozpočtu města.
Každý občan si likvidaci takového odpadu bude zajišťovat sám, na své náklady.
Upozorňujeme občany na zpětný odběr některých výrobků. Podle zákona 185/ 2001 Sb, který se týká hlavně minerálních olejů, elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií, výbojek a zářivek, pneumatik a chladniček používaných v domácnostech.
Povinnost informovat o zpětném odběru má prodejce.
V případě nutnosti odvozu velkoobjemového odpadu lze kontaktovat firmu Židek (tel. číslo 554 652 538) a odvoz si osobně domluvit.
Iveta Adámková
odbor životního prostředí

Informace občanům k povolení odběru podzemních a povrchových vod
l. Komu platné povolení k odběru vod nezaniká
a) odběry podzemních vod ze studní vybudovaných před 1.1.1955 realizované fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti
b) odběry podzemních vod ze studní vybudovaných po 1.1.1955 realizované fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti na základě
platného povolení k odběru podzemní vody, které musí mít v tomto případě podobu individuálního správního aktu (stavební povolení, kolaudační
rozhodnutí)
c) povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody pro fyzické osoby, právnické osoby, obec apod., která nabyla právní moci k 1.1.2002
2. Kdo žádné povolení k odběru vody nepotřebuje
a) ten, kdo podzemní nebo povrchovou vodu neodebírá (např. fyzická osoba má na zahradě studnu, kterou k odběru podzemní vody vůbec nepoužívá)
b) fyzická osoba pro svoji potřebu (mimo podnikatelskou činnost) odebírá povrchovou vodu bez zvláštního technického zařízení – např.vědrem, konví
apod. (zvláštním technickým zařízením je čerpadlu nebo pumpa)
c) ten, kdo zachycuje povrchovou vodu jednoduchým zařízením na jednot. stavbách nebo pozemcích (zachycování vody z okapů, nebo samospádem
tekoucí vodu ze svahů do jímky)
d) ten, kdo odebírá podzemní vodu ze studny vybudované před 1.1.1955 (tzv. historická studna) pro individuální zásobování své domácnosti
Odběr povrchové a podzemní vody pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) v případech na které se nevztahuje žádný z výše uvedených bodů,
povoluje Městský úřad Město Albrechtice, odbor životního prostředí. Pověřený městský úřad je rovněž příslušný k rozhodování ve věci vodních děl,
která s takovým odběrem povrchové nebo podzemní vody souvisejí (především studny). Ostatní odběry ( fyzické osoby podnikající, obce, právnické
osoby) povoluje Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, který rovněž rozhoduje ve věci vodních děl s takovým odběrem souvisejících.
Informace k výše uvedené problematice podá odbor životního prostředí MěÚ Město Albrechtice.
Ing. Marta Kumpoštová

Poskytnuté granty pro rok 2007
Již druhým rokem Město Město Albrechtice poskytuje finanční prostředky z rozpočtu města za účelem podpory rozvoje činností nekomerčního
charakteru v oblasti kultury, zájmové činnost a sportu. Jde o podporu neziskových a nevládních organizací působících na území města. Přidělení těchto
finančních prostředků se řídí schválenými zásadami, kde každá grantová oblast má vypracovanou svoji metodiku, podle níž se řídí jak vypracování projektu, tak jeho hodnocení a kontrola. Granty se rozdělují na dlouhodobé a krátkodobé projekty. Krátkodobé projekty do výše 5000-, Kč posuzuje rada
města. O poskytnutí grantu na dlouhodobé projekty rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení rady města. Použití přidělených finančních
prostředků se řídí závaznými pravidly a je ze strany města kontrolováno. V loňském roce jsme povolili výjimky, neboť téměř všichni by museli vracet
finance za neuznatelné náklady, jakými jsou třeba občerstvení, dary, penále, materiál sloužící k vybavení, hostování hráčů. V letošním roce již nebudou
výjimky povoleny, nedostatky se nebudou tolerovat a poskytnuté peníze se boudou muset vracet. Vyúčtování dotace je následující rok do 31.ledna
a peněžní prostředky, které nebyly v daném roce vyčerpané, nelze převést na další kalendářní rok. Pro letošní rok bylo schváleno z rozpočtu města 785,tis.Kč celkem 19 organizacím.
Ing. Jitka Hanusová
místostarostka

Novinky v sociální oblasti
Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si
prostředky k uspokojování životních potřeb a zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. Je jednotný na celém území České republiky. Celý systém vychází
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z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi
je sociální práce s klienty.
Sociální služby pomáhají člověku řešit vzniklou nepříznivou sociální situaci. Protože jsou příčiny této situace různé, existuje celá škála sociálních
služeb.
Hmotná nouze
Zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Jde v zásadě o situace, kdy osoba
či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi jsou:
1) příspěvek na živobytí
2) doplatek na bydlení
3) mimořádná okamžitá pomoc
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady, tj. stejné úřady, které poskytovaly dávky sociální péče.
O uvedené dávky se žádá na MěÚ v Městě Albrechticích.
Sociální služby
Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb:
1) Služby poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb.
2) Služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat sociální potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka.
3) Služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabránění sociálního vyloučení lidí ohrožených sociálními jevy.
Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči. Jedná se o nově zavedenou sociální dávku,
která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
závislí na péči jiného člověka.
Výše příspěvku za kalendářní měsíc činí:
do 18-ti let
nad 18 let
I. stupeň – lehká závislost
3000,2000,II. stupeň – středně těžká závislost
5000,4000,III. stupeň – těžká závislost
9000,8000,IV. stupeň – úplná závislost
11000,11000,O příspěvek na péči je nutno žádat na MěÚ v Krnově.
Vladimíra Žandovská, Ing. Hana Rousová
sociální odbor

Divákům kabelové televize
Máme za sebou už půl roku provozu TKR na vlastní licenci a registraci, tzn. ukončení vztahu s firmou Satturn Holešov. Jsme zatím prvním městem
v České republice, kterému Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci a registraci. Stalo se tak v době, kdy náš rozvod je v provozu 10. rokem
a některé jeho komponenty jsou již na konci své technické životnosti. Celý rozvod čeká zásadní technická rekonstrukce zesilovačů tak, aby byly schopny
provozu dalších 10 let a jako bonus této rekonstrukce bude schopnost zesilovačů přenést data internetu vysokou rychlostí. Nově jmenovaná mediální
rada se v zásadě shodla na tom, že budoucnost kabelovky nebude v konkurenčním boji s firmami nabízejícími širší programovou skladbu pro domácnosti prostřednictvím satelitního vysílání (UPC Direct, Digi TV), ale právě na poli rozšíření služeb o vysokorychlostní internet.
Co se týče programové skladby, můžeme od pátku 23. března 2007 říci, že problém se signálem TV Nova je již vyřešen. Signál TV Nova se již za
cenově rozumných podmínek dá přijímat ze satelitu za pomoci kódových karet. Od roku 2001 jsme se konečně dočkali spolehlivého zdroje signálu.
Přijímáme sice již jeden rok signál TV Nova z Ostravy, šířený novou digitální technologií pozemního vysílání DVB-T, ale v místě, kde máme antény,má
signál vysokou chybovost, což se projevuje na obrazovkách „kostičkováním“. V této chvíli vysíláme signál TV Nova již na třech frekvencích. Některé
naše domácnosti jsou stále vybaveny televizními přijímači, které nezachytí dvě námi vysílané frekvence programu TV Nova na kanálu S 21 a S 25. Naše
nová hlavní stanice umožňuje přelaďování na všechny možné kanály, a tak se naskýtá možnost naladit pěkný obraz TV Nova na pozici stále rušené frekvence na kanálu R 10. Pokud se vše podaří,budou si moci i diváci se starými televizory naladit na sousedním kanálu nový holywoodský filmový program
MGM. Dále je naše programová skladba rozšířena o program TV NOE. Jedná se o program určený nejen pro věřící křesťany. Na závěr to nejdůležitější
– cena za programy zůstane stejná. Podrobné informace o nových programech a všech změnách frekvencí budou oznámeny na městském infokanálu.
Od chvíle, kdy jsme ukončili spolupráci se Satturnem Holešov, platí i nový ceník za zřízení přípojky kabelové televize. Ceny byly sníženy ze 4000,- na
2000,- Kč bez DPH u rodinných domů a z 1700,- na 1000,- Kč bez DPH u bytů v bytových domech.
V sobotu 31. března 2007 byl učiněn první pokus se šířením internetu v našem rozvodu TKR.
Musíme překonat ještě mnoho technických překážek , ale první výsledky v přenosu dat byly velmi slibné. Jakmile budeme mít všechny zesilovače
repasované pro potřeby přenosu dat internetu, budeme mít velmi zajímavý a konkurenceschopný produkt. V nejbližších dnech a týdnech nás čeká
mnoho přerušení vysílání na rozvodu TKR, poněvadž je ve stavu, kdy se musí velmi často seřizovat. Stává se běžně, že jednou seřízená trasa se po jednom měsíci provozu opět naruší, poněvadž se rozladí některý ze zesilovačů na trase. Od starých zesilovačů, které jsou na konci své technické životnosti,
nemůžeme donekonečna čekat zázraky. Naštěstí máme od ledna k dispozici i měřicí přístroj, podle kterého lze odstranit drtivou většinu poruch, jež se
na rozvodu vyskytují. Pokud se urychleně nezačne s opravami, bude se technický stav zesilovačů stále zhoršovat. Po třech měsících práce s tímto přístrojem se ukazuje, že v mnoha domácnostech je zhoršená kvalita obrazu na rozvodu. Způsobují to tzv. studené spoje na účastnických šňůrách a koncovkách propojovacích kabelů. Při provádění rekonstrukce rozvodu se bude muset překontrolovat a přeměřit rozvod TKR i v rodinných domcích a bytech
uživatelů TKR. Několikrát jsem zažil, že kvalitní signál byl narušen pár centimetrů od televizoru uživatele TKR. Počítejte s tím, že se během tohoto roku
budou provádět údržby a přeměření rozvodu TKR i v domácnostech.
Vladislav Hlaváček

Bruntálská Mateřinka 2007
V pátek 16.3.2007 se děti z Mateřské školy v Městě Albrechticích zúčastnily festivalu Bruntálská Mateřinka 2007, který se konal v městském divadle.
Celý tento festival byl pod záštitou města Bruntál. Naše děti vystoupily pod vedením p. učitelky Miroslavy Včelné a p. ředitelky Dagmar Lapuníkové
s operetkou „Budulínek „ – Z. Svěráka a J. Uhlíře. Velice nápadité bylo i vystoupení country kroužku „Smíšci“ pod vedením p. učitelky Stanislavy Kozelské. Do festivalu se zapojilo celkem 15 mateřských škol.Před zahájením se konalo společné setkání starostů měst a vesnic , jejichž mateřské školy se
soutěže účastnily. Děti tak strávily příjemné dopoledne i odpoledne a domů si společně s rodiči odnesly silný zážitek z vystoupení.
Za spolupráci při reprezentaci naší mateřské školy a města děkujeme dětem a jejich rodičům. Rovněž děkujeme za podporu naší mateřské školy p.
starostovi Luďku Volkovi, který se společně s námi tohoto oblastního festivalu zúčastnil.
Ať žije MATEŘINKA 2007.
Dagmar Lapuníková
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ředitelka mateřské školy

Sborovna plná květin ...
Přítomnost starosty města pana Luďka Volka i místostarostkyně paní Jitky Hanusové o velké přestávce ve sborovně naší školy připomněla všem pedagogům 415. výročí narození J. A. Komenského, tedy 28. březen - Den učitelů.
Přívětivá slova uznání i předaná kytička všechny přítomné mile potěšila. V některých třídách si vzpomněli i žáci.
Bylo to takové příjemné poděkování za naši každodenní práci při výchově a vzdělávání dětí.
Foto Milan Pokorný, text Taťána Hazuchová

Raději nikdy drogy ...
V pátek 30. března 2007 nás navštívil podpraporčík Stanislav Konečný, policejní psovod, ze skupiny služební
kynologie Krnov. Cvičí psy za účelem vyhledávání drog. Žákům ukázal různé druhy drog, například marihuanu,
hašiš, pervitin…
Vysvětlil všem, v čem spočívá nebezpečí jejich zneužívání. Doprovázela ho dvouletá fenka německého ovčáka
jménem Orka. Pes pomáhá s řešením případů 8 let a náklady na něj činí 150 tisíc korun za celou dobu dosavadní
služby.
Děti přednáška velice zaujala a třešničkou na dortu bylo, že si mohly Orku pohladit.
Foto a tex Nela Chobotová, Aneta Sládečková, Daniela Grossová – 8.A

Šedesát let zemědělského školství v Městě Albrechticích
Dnešní Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích si připomíná šedesát let od svého založení. Lidová škola
zemědělská, zimní rolnická škola, učňovská škola zemědělská, zemědělské odborné učiliště, střední odborné učiliště, dívčí
odborná škola, střední škola pro pracující. To jsou názvy, které se od roku 1947 vystřídaly v názvu instituce, ale ona sama jako
vzdělávací zařízení je stále táž. V průběhu uplynulých let se měnilo i složení učebních oborů, ale vždy bylo převážně zaměřeno
na zemědělskou výrobu – chovatelství, pěstitelství, mechanizace, řízení traktorů a nakladače apod. Za změněných podmínek
po roce 1989 reagovalo učiliště na změny ve společenské poptávce a postupně byly zřízeny obory zahradnictví, květinářství,
kuchař-číšník, kuchařské práce, cukrářské práce, nástavbové studium, jež se zaměřuje také na ekonomiku, podnikání a na
ekologické hospodaření. Ve stejném směru působí i nedávno zřízená střední odborná škola.
Přehled možností studia, které škola v současné době nabízí:
1. Střední odborná škola – čtyřleté studijní obory
• ekonomika zemědělství a výživy
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• chovatelství se zaměřením na chov koní-v nabídce
• ochrana a tvorba životního prostředí
2. Střední odborné učiliště
• čtyřletý učební obor – zemědělský podnikatel
• tříleté učební obory
- kuchař – číšník pro pohostinství
- farmář
- zahradník
- mechanik, opravář
3. Odborné učiliště – tříleté učební obory
• cukrářské práce
• opravářské práce
• kuchařské práce
• zahradnické práce
• zámečnické práce a údržba – v nabídce
4. Nástavbové studium – obor podnikání
• denní dvouleté studium
• dálkové tříleté studium
5. Zkrácená forma studia pro absolventy různých oborů SOŠ a SOU, jako určitá forma rekvalifikace je v nabídce od školního roku 2007/2008
Jak vidíme, paleta možností je pestrá a vedení školy má snahu činnost školy dále rozvíjet. Už nyní živě spolupracuje s odbornou školou v polském
Prudniku, žáci se zúčastňují pracovních stáží v Německu, Itálii a také v Řecku. Škola nabízí v rámci svého zaměření také kurzy pro širokou veřejnost,
jako další vzdělávání pracovníků.
Šedesáté výročí založení školy je vhodnou příležitostí k ohlédnutí a bilancování, a proto bude v pátek 22. června 2007 uspořádáno:
• SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ,
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
• SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ, ŽÁKŮ A BÝVALÝCH I NYNĚJŠÍCH PRACOVNÍKŮ
PROGRAM:
Dopoledne – prohlídka všech provozů školy,
Odpoledne – slavnostní shromáždění - kulturní program – rozhovory – taneční zábava
Organizátoři zvou všechny, kdo mají k této škole vztah, a těší se na hojnou účast.
Ing. Lenka Metzlová
ředitelka SOŠ

ČTĚTE ZÁKLADNÍ INFORMACE
O PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče a zájemci o docházku do základní umělecké školy !!!!!!!
Rádi podpoříme Váš zájem, případně zájem Vaší dcery nebo Vašeho syna. Vyplnění přihlášky je však jen první nezbytný administrativní krok.
Proces přijetí se neobejde bez Vaší přítomnosti, aby mohly být ústně projednány podmínky pro přijetí do naší školy. Přihlášku je možné si vyzvednout
v kanceláři školy nebo u kteréhokoliv učitele.
NOVINKA – ZAHÁJENÍ STUDIA VÝTVARNÉHO OBORU
Náplní vyučovacích předmětů i samotným smyslem výuky je nejdůležitější prožitek, radost z tvoření, objevování nového – ve smyslu obsahu i netradičních výtvarných forem a materiálů.
KDO VYUČUJE ?
Paní učitelka Alena Křištofová
KOLIK ČASU JE ZAPOTŘEBÍ ?
Děti a žáci navštěvují výtvarný obor odpoledne.
Pracují v kolektivu jednou týdně - 3 vyučovací lekce.
KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT ?
Přípravné studium - děti 5 - 7 let
Základní studium
1. stupeň - 7 ročníků - žáci 8 – 15 let
2. stupeň - 3 ročníky - žáci 16 - 18 let
3. stupeň dospělí
POŽADOVANÉ VYBAVENÍ ŽÁKŮ ?
Pracovní oděv a přezůvky.
NEVYHOVUJE VÁM TERMÍN SETKÁNÍ ?
Je možné domluvit se na telefonní lince s ředitelkou Janou Fojtovou - 605 038 758
NOVINKA
V novém školním roce od září 2007 připravujeme otevření
LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉHO OBORU ( LDO )
Literárně-dramatický obor rozvíjí osobnost dítěte dramatickou hrou, která je dětem vlastní. Děti si mohou zkoušet své postoje v různých situacích,
mohou je opakovat a hledat nejlepší řešení ( herecké scénky, divadelní představení ). Učí se mluvit a kultivovaně pohybovat. Pracují s literaturou, která
je obohacuje o nové hodnoty a je jimi interpretována. Do literárně-dramatického ( LDO ) se mohou hlásit chlapci a děvčata od 1. až do 9. třídy ZŠ a žáci
středních škol a odborných učilišť.
POZVÁNKA
15. KVĚTNA v 16 hodin v sále ZUŠ M.Albrechtice
MÁJOVÝ KONCERT
16. ČERVNA ve 14 hodin zahrada ZUŠ M.Albrechtice
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Kdo má chuť si poslechnout příjemné melodie a odpočinout si na chvíli od denních starostí
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
Koncerty a všechna vystoupení žáků a učitelů jsou určena pro širokou veřejnost.
Nezáleží na tom, jestli u nás studuje nebo nestuduje Vaše dítě.
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Vítáni jste všichni známí i neznámí.
Můžete tak potkat i staronové kamarády a přátele.
Přijďte se potěšit Za kolektiv ZUŠ
ředitelka Jana Fojtová
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Městská knihovna Město Albrechtice nabízí výběr z nových knih
Pro děti a mládež:
NIMMO, Jenny
HUSAR, Petr
SKÁLA, František
FRANKOVÁ, Hermína
Pro dospělé:
HALADA, Andrej
HOFMANOVÁ, Jaroslava
HALMAY, Petr
JACKSON, Lisa
NEZVAL, Martin
SCHLOGEL, Gilbert
SVOBODA, Pavel
MAY, Antoinette
HARRIS, Thomas

Charlie a modrý hroznýš – Třetí díl řady o Charliem a jeho neobyčejných kamarádech
Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
Jak Cílek Lídu našel – Unikátní fotografický seriál
Čarodějnice bez koštěte – Volné pokračování příběhu o čarodějnici Savaně
Na kole křížem krážem po Čechách
Láska není minulost – Hlavní protagonistka Simona Hartmanová přistihne svoji mladičkou dceru Valentinu v choulostivé situaci a následuje hořká hádka.
Koncová světla – Nová sbírka jednoho z nejvýraznějších představitelů střední generace českých básníků
Hrobař – Probudila se v temném, uzavřeném prostoru, ke svému zděšení si uvědomila, že je pohřbívána zaživa
Jak ulovit miliardáře – Román českého spisovatele
Lékařská čest – Další případ bývalého chirurga je plný nervy drásajícího napětí
Vagon č. 106 – Tři detektivní novely
Pilátova žena – Claudia Procula, manželka římského místodržitele v Judeji Pontia Piláta, patří k nejzáhadnějším biblickým postavám
Hannibal – Osmiletý chlapec Hannibal musí se svou rodinou opustit pohodlné sídlo v Litvě…

Maškarní ples v Krajánku
Dne 27.2.2007 proběhl v našem centru
Krajánek maškarní ples,kterého se zúčastnili naši uživatelé, zaměstnanci a pět pozvaných
děvčat z Harmonie. Všechny naše komunity
se na tuto naší velkolepou událost pečlivě připravovaly. V určený den začaly přípravy hned
dopoledne. Dvě tety se ujaly zdobení jídelny
balónky,lampióny a konfetami,aby atmosféra
plesu byla co nejkrásnější. Po poledním klidu to
všechno vypuklo. Začala velká příprava masek,
oblékání, zdobení a všeho co k tomu patří. Každá komunita uživatelů chtěla být tou nejlepší
a předvést se v plné své kráse.Ve 14,00 hodin
byl promenádou masek ples zahájen. Úvodem
se slova ujala teta Iveta, která všechny přítomné i hosty přivítala, obeznámila je s programem
a nakonec všem popřála pěknou zábavu. Prvním
bodem plesu byl výběr čtyř nejhezčích masek.
Této činnosti se ujala naše tříčlenná porota. Po
pečlivém výběru proběhlo vyhlášení a předání cen za nejhezčí masky. Největší obdiv sklidil
klaun Dušana Ráčka, druhý byl kuchař Tomáše Kempného, třetí hrací kárová karta Radka
Stawarczyka a čtvrtá byla maska čerpadlářky benzínové stanice Schell. Ta patřila jedné
z pozvaných dívek.
Druhým bodem plesu byly soutěže mezi
komunitami.Každou zastupovalo tří až pěti
členné družstvo uživatelů. Soutěžilo se v přenášení pink- pongových míčků na polévkové lžíci na čas, v provedení určitého počtu dřepů na čas a zpěvu
písně. Všichni soutěžící se snažili o to,aby právě oni byli ti nejlepší a jejich komunita vyhrála. I naše pozvaná děvčata se soutěže zúčastnila a zvládala to
dobře.Za svou soutěživost a pěkné masky, které si na ples připravily, dostaly dárkový balíček. Protože nebylo vítězů ani poražených, rozhodla se porota
ocenit všechny komunity stejně. Velký balík sladkostí, kávy, čaje atd. udělal všem radost. A pak nastala ta pravá chvíle na tanec v rytmu diska. Náš didžej
Ivoš se ujal své nové funkce s nadšením a zábava začala.Všichni spolu tancovali, vesele se usmívali. Společný zábavný program se protáhl až do večerních
hodin.Všichni se dobře pobavili, zasoutěžili si a nakonec i zatančili. Někteří z chlapců si zde našli i novou kamarádku.
Protože se tento maškarní ples setkal s velkým nadšením u našich chlapců i jejich hostů, už teď se těšíme, až je zase na nějakou pěknou akci v našem
zařízení budeme moci pozvat.
Valeria Bereczová

Harmonie
Motto:
„Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý,
nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat, nebo experimentovat. Buď připraven
i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk.“
Albert Schweitzer
Rok 2006 přinesl našim klientkám řadu akcí, společenských i sportovních setkání. Volnočasové aktivity pro naše uživatelky jsou úměrné jejich věku
a možnostem. Snažíme se, aby nabídka činností byla pestrá, zajímavá, aby rozvíjela znalosti a pohybové dovednosti klientek.
Kvízy rozšíří slovní zásobu, paměť, vyjadřovací schopnosti. Témata: „Pojmenuj své tělo, vyjmenuj lesní, domácí zvířata, ovoce, zeleninu, vylušti
křížovku, opiš text, zarecituj básničku, zásady poskytování první pomoci atd. Při ztvárnění dramatických scének a při pantomimě zapojíme fantazii,
představivost, jemnou i hrubou motoriku.
Pohádku „O červené Karkulce“ jsme zveršovaly do verze pro „dospělé“, ušily kostýmy a oceněním naší snahy byly trofeje v podobě dortů na kláních
v Hošťálkovech. Obstály jsme se ctí v konkurenci ÚSP Jindřichov, Dolní Životice, Opava, Hlučín.
Tradicí se stala setkání s klienty Benjamínu Krnov a dalších ÚSP na každoroční akci DM Méďa v Krnově- „Poznej nové kamarády“.
Příznivci plavání navštíví s doprovodem alespoň 3x ročně bazén v Krnově.
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Mezi nejoblíbenější společenské akce patří taneční zábavy s klienty ÚSP Dolní Životice. Každá zábava je tématicky zaměřená k datu, ve kterém se
koná: např. Valentýnská, Klobouková, Mikulášská. Naše kloboukové variace vzbudily zasloužený obdiv a umístění na prvních třech místech v soutěži
v Dolních Životicích.
Opakované návštěvy divadla v Opavě jsou další oblíbenou akcí, o kterou mají klientky zájem. Zde je prostor pro rozvíjení společenských návyků,
vhodného chování, oblečení.
„Nejen zábavou živ je člověk“- to platí pro naše klientky dvojnásob. Denně dochází do rehabilitační dílny, osvojily si četné techniky ručních prací-pletení, vyšívání, pletení košíků, tkaní, malbu na sklo, sešívání a plnění polštářků, práci s keramickou hlínou. Jejich výrobky si našly cestu ke svým
zákazníkům z města i okolí.
Odměnou za celoroční práci je týdenní rekreační pobyt v některém ubytovacím zařízení v krásném prostředí Jeseníků.
Konec roku představuje vánoční shon, typický pro každou domácnost. Úklid, pečení cukroví, nákupy dárků. Vhodným zastavením je návštěva
vánočních bohoslužeb, pěveckých vystoupení v místním kostele a v kapli.
Nezbývá, než si přát pohodové dny i po celý rok 2007.
„Všední“ život našich klientek může být v dnešní uspěchané době pro mnohé vzorem.Může však být i výzvou pro ty, kteří se na něm chtějí podílet
svou pomocí. Naše ženy se srdcem na dlani přivítají další přátele ze svého okolí.
Dagmar Zahálková

Klub důchodců v Městě Albrechticích
V únoru 2005 vzniklo v Městě Albrechticích sdružení „Klub důchodců“, které mělo na počátku své činnosti 38 členů. Předsedkyní sdružení byla
nejprve paní Dana Macková a poté paní Květoslava Vondráková, která vede Klub důchodců dodnes. Členové se pravidelně setkávají jednou měsíčně,
vždy první středu v měsíci.
Schůzky si zpestřujeme různými zdravotními přednáškami, soutěžemi, kvízy a hrami. Dvakrát do roka máme společenské posezení s hudbou, vystoupením žáků MŠ, ZUŠ a občerstvením,a to v březnu a vánoční posezení v prosinci. Tyto akce mají vždy velmi kladný ohlas. Každoročně v létě pořádáme
zájezd pro své členy, loni to bylo na zámek Raduň u Opavy a do Arboreta v Novém Dvoře. Tyto zájezdy nám pomáhá financovat město v rámci projektu
„Grant“. Členové Klubu důchodců chtějí tímto poděkovat vedení Města Město Albrechtice za finanční příspěvky na činnost a za podporu a pochopení.
V měsíci lednu 2007 má Klub důchodců již 75 členů, a proto nás velice mrzí, že nemáme v našem městě větší místnost – sál, kde bychom mohli pořádat
kulturní akce v jednom dni společně.
Květoslava Vondráková

Ranč Solný potok aktuálně aneb dělej, co Tě baví
Ranč Solný potok je organizací působící v naší obci již od roku 2000. Z počátku své činnosti provozoval jen
agroturistické vyjížďky a jezdecké kurzy pro hosty z přilehlých hotelů Dlouhá Voda a Penzion Eden. Teprve od
roku 2002 se ranč věnuje i činnosti dětí a mládeže v místě, v Hynčicích a přilehlém okolí. Účast těchto dětí je
však stále velmi malá.
Činnost v našem klubu je dobrovolná a členství je možné jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Klub podporuje
rozvoj sociálních dovedností dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím jejich přirozeného zájmu o zvířata,
zákony přírody, legendy, mýty a z nich vyplývající tradiční hodnoty
Všechny naše akce jsou zaměřeny na výchovu k odpovědnosti, kázni a toleranci (odpovědnost za zvíře, sebe,
rodinu).
Na ranči se konají pravidelné akce, jichž se účastní děti i z jiných míst kraje či republiky, dokonce i z ciziny.
Letní pobyty zde tak tráví děti z Dánska nebo New Yorku. Bylo zde pořádáno i mnoho her na témata jako:
O Hynčického draka – závody v pouštění draků, každoroční Svátek dýní, Masopustní rej na koních, Hubertova
jízda, Velká lovecká show – Lovci kožešin, která proběhla v březnu letošního roku jako 3. ročník v pořadí.
Blíží se také velká akce – velkolepá soutěž nejen v rýžování zlata nazvaná „ Zlatá horečka“, konaná dne 26.5.
2007 na farmě v Hynčicích. Dle předběžných přihlášek se zúčastní i psí spřežení.
A jako poslední pak Honácké slavnosti – soutěžní den pro všechny, kteří si rádi zavzpomínají v souboji se
svými dětmi na dětství a dobrodružné pobyty v lese při poznávání přírody, stopování a táboření. Budeme lovit
krávy, stříhat ovce a závodit s cvičenými, ale i necvičenými králíky v netradičním závodě – parkuru králíků.
Máte-li svého králíka, je možno se s ním přihlásit do soutěže již nyní.
Děkujeme touto formou všem za dosud příjemné chvíle na naší farmě, za podanou ruku a povzbuzení v dobách ne lehkých, kdy jsme se prali o místo
na slunci.
Na závěr přání těm, co ještě hledají a váhají - motto měsíce: Dělej co Tě baví.
Přijmeme rádi do klubu zájemce z řad dětí i rodičů, ať už s koňmi či bez koní, přivítáme všechny, které baví zvířátka, příroda a ty,, kteří chtějí dělat,
co je baví. Přihlášky do klubu je možno učinit přímo na farmě, nejlépe osobně. Nebo také v den konání dětského dne při Lidové škole umění v Městě
Albrechticích.
V případě, že máte svého koně, ustájíme Vám jej v našich boxech. Můžete tak vyjíždět na akce s námi bez náročného přejíždění a jste během 5 minut
v horách. Soutěží a her se zúčastňujete bez poplatku.
Přijďte mezi nás.
Jan Jahoda
Staré pohlednice do roku 1945 koupím.
Tel. 608420808

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci lednu
Věra Mokrášová, Verona Hrochová, Pavla Parchavá, Josef Šira, Olga Iliadisová, Marie Bouřová, Rudolf Drabina, Oldřich Musil, Antonín Glabazňa,
František Tomíček, Františka Jurčíková, Alois Adamčík, Jiří Kropáč, Jaroslav Mánek, Rudolf Pelcner, Ing. Hynek Vavera, Miroslava Hájková, Antonie
Hlavačová, Josef Michálek, Ladislav Maršálek, Anežka Tomíčková, Antonín Kršňák, Marie Švrčková, Radmila Gavendová, Marie Hrbáčková, Olga
Lakomá, Božena Skotálková, Anna Sobotíková, Helena Škultetyová, Ilona Sigmundová, Emil Bužík, Ludmila Křištofová, Marie Svobodová
Jubilantům v měsíci únoru
Ludmila Jurečková, Josef Videcký, Anastazie Krušinová, Lubomír Pindur, Růžena Lindovská, Emilie Psotová, Růžena Stejkozová, Anežka Vojtěšková,
Irma Pavlíková, Ing. Ivo Vykopal, Drahomíra Topičová, Marie Košuličová, Miroslav Benko, Anežka Jurošková, Milada Lorencová, Ludmila Parmová,
Vlasta Klapalová , Věra Měrková, Anna Dlouhá, Josef Král, Jiří Mokroš, Ludmila Jana Kubešová, Ladislav Halász, Jan Hrbáček, Josef Matoušek, Ludmila
Turcerová, Ludmila Mužíková
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Jubilantům v měsíci březnu
Dimitrios Romanidis, Atina Karidopulosová, Margit Kirchnerová, Vladimír Martínek, Ludmila Drabinová, Josef Jelínek, Mečislav Dlouhý, Ing. Vladimír Stárek, Františka Khunová, Ludmila Bajtková, Anna Pindurová, Josef Mužík, Jiřina Štiborová, Dimitra Tvrdá, Věra Šimonová, Ida Drtilová, Břetislav
Foldyna, Vladimír Kodrla, Miluše Kropáčová, Anna Kotásková, Emilie Kuřecová, Irena Mičíková, Ing. Jaroslav Hýža, Ing. Zdeněk Kurečka, Jiří Kaňok,
Dagmar Krátká, Alois Pokluda, Eduard Leun, Otilie Heršová, Josef Pavlík, Libuše Šopíková, Libuše Vykopalová
Jubilantům v měsíci dubnu
Františka Dáňová, Valentína Strouhalová, Františka Fialová, Ladislav Haleš, Oldřich Kuřec, Marie Hrbáčková, Jindra Kaperová, Miluše Kopečná, Marie
Řehová, Alena Krasová, Anna Papajová, Vít Vašenda, Marie Ambrozová, Tatiana Borská, Ludmila Hanzlíková, Marta Kubná, Věra Weineltová, Vlasta
Tinzová, Jan Vojkůvka, Václav Janík, Lazaros Michailidis, Zdeněk Koleňák, MVDr. Jiří Rusinský, Jan Homola, Jarmila Bergerová, Irena Janešíková,
Eva Handlířová, Božena Měrková, Božena Jahnová, Vítězslava Bohačíková, Helena Krchová, Josef Hlavička, Jaroslav Křištof, Zdena Vydrová, Dušan
Bernatík, Marie Lovásová, Marta Mužíková, Marie Vasiliadu, Jana Kobirjová, Jiří Blahuta, Mária Bohačíková, Helena Junková, Hana Spiropulová, Anna
Handlířová, Ladislav Kajnar, Božena Laštovková, Pavel Kolarovček, Miroslav Moravčík, Zdenka Šlagorová
Jubilantům v měsíci květnu
Božena Šobrová, Mgr. Miloslav Juráň, Anna Mrkvová, Miloslav Koutný, Milka Křištofová, Ludmila Liďáková, Helena Boháčová, Ivo Kras, Jarmila
Miliánová, Anděla Mrázková, Josef Zikl, Květuše Byrtusová, Růžena Fuksová, Otakar Gruna, Ján Košinár, František Rypar, Marta Kovalová, Jan Bouřa,
Anna Jarošová, Anastasie Karchová, Lena Michnová, Jaroslava Polanská, Jana Ševčíková, Julie Kotasová, Marta Šimeková, Artur Weinelt, Josef Dunča, Josef Kotulek, Jitka Stefanidisová, Alois Boháč, Vlasta Kadlecová, Malvína Klímková, Jindřich Jandík, Ludmila Kodešová, Helena Kučerová, Josef
Hádek, Irena Křehlíková, Josef Segeč,Anna Kovačíková, Václav Prušek, Aloisie Stárková, Antonín Krybus, Ivanka Matušková, Anna Maramarossyová,
Eva Vlachová
Jubilantům v měsíci červnu
Věra Hulová, Ludmila Cikánková, Blažena Čůtová, Kateřina Vrbová, Miloslav Sekanina, Karel Franek, Miroslav Šlor, Ing. Karel Stolek, Hana Vašendová, Alžběta Štefková, Miroslav Ondrusz, Svatava Teodiridisová, Marie Michálková, Marie Pokludová, Anna Gregušová, Jarmila Johnová, Alois Kaleta,
Marie Mašková, Anna Němcová, Rudolf Brada, Helena Dunčová, Marie Koutská, Jana Štíbrová, Marta Čubáková, Marie Holubová, Viktor Spíšek,
Augustin Ivánek, Pavel Šustek, Amálie Kyselá

Informační servis
Městský úřad
Pondělí
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý
7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00
Středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Čtvrtek
7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00
Pátek
7.00 - 11.30, 12.00 - 14.30
Úřední dny: pondělí a středa
Telefon 554 637 360
podatelna@mesto-albrechtice.cz
Knihovna
Pondělí
13.00 - 17.30
Úterý
10.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
Čtvrtek
13.00 - 17.30
Pátek
10.00 - 12.30, 13.00 - 15.00
Telefon 554 652 637
knihovna.malce@nextra.cz
Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek 8.00-17.00
Sobota 8.00- 10.00
Telefon 554 653 065
Česká spořitelna
Pondělí
8.30 - 12.30, 13.30 - 17.00
Úterý
8.30 - 12.30
Středa
8.30 - 12.30, 13.30 - 17.00
Čtvrtek
8.30 - 12.30, 13.30 - 15.00
Pátek
8.30 - 12.30, 13.30 - 16.00
Telefon 554 652 528
Česká pojišťovna, a.s.
(kancelář v budově kina)
Středa
10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Česká pojišťovna, a.s.
(kancelář v autosalonu Schwarz) Oldřich Zelinka
Čtvrtek
9.00 - 16.00
Telefon 603 779 775, 554 652 269
UNIQA POJIŠŤOVNA a.s.
(kancelář v budově pošty - 1. patro)
Pondělí a středa 9.00 - 11.00, 14.00 - 18.00
Lékařská služba první pomoci Krnov - dětský pavilon nemocnice
pracovní dny
17.00 - 22.00
sobota, neděle a svátky 7.00 - 22.00
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Telefon 554 611 444
Zubní pohotovost Krnov
sobota a neděle 8.00 - 12.00
informaci o pohotovostní ordinaci získáte na tel. 554 690 111
Ordinační doba v ambulancích odborných lékařů v nemocnici
Ortopedie
Po, čt, pá 8.00 – 12.00
Urologie
Út 8.00 – 13.00
Gynekologie Po, čt 7.00 – 14.30
Interní amb. Út 12.30 – 14.30
St 7.30 – 14.30
Rehabilitace Po – pá 6.00 – 15.00
Ordinační doba praktických lékařů:
MUDr. Hana Jelínková
Tel. 554 652 206
Pondělí
12.30 – 15.00
Úterý
8.00 - 11.30
Středa
8.00 - 11.30
Čtvrtek
10.00 - 12.00
Pátek
8.00 - 11.00
MUDr. Leona Tobiášková
Tel. 554 652 183
Pondělí
7.30 – 9.30 posudková komise
9.30 – 11.30
13.00 – 14.00 pozvané prevence
Úterý
13.00 – 15.15
Středa
7.30 – 11.30
Čtvrtek
7.30 – 11.30
13.00 – 14.00 pozvané prevence
Pátek
7.30 – 11.30
MUDr. Eva Němcová
Tel. 554 652 660
Pondělí
7.30 – 11.00
Úterý
7.30 – 11.00
Středa
13.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.00
13.00 – 14.30 kojenecká poradna
Pátek
7.30 – 11.00

FK AVÍZO Město Albrechtice
Po skončení podzimních soutěží vyplnilo vedení FK AVÍZO prosincové období jednak již jedenáctým ročníkem turnaje v nohejbalu, dále pak desátým ročníkem Vánočního turnaje o pohár starosty Města Albrechtic a také zhodnocením činnosti na řádné Valné hromadě.
FK AVÍZO Město Albrechtice má v soutěži šest družstev, z toho jsou čtyři družstva mládeže – dvě přípravky, žáci a dorost.
Nejvyšší soutěž hrají muži A. Ve své čtrnáctileté účasti skončili po podzimní části v divizi na jedenáctém místě z šestnácti družstev. V zimním období
došlo v mužstvu ke značným přesunům jak v hráčském kádru, tak i ve vedení. Své funkce trenéra se vzdal Antonín Mura a na jeho místo přišel Jaroslav
Zabloudil z Bruntálu, vedoucím mužstva je i nadále Helena Malaníková. Z hráčů hrajících na podzim pravidelně ukončilo hostování nebo přestoupilo
jinam celkem 11 hráčů, na jejich místa se podařilo získat 6 hráčů a další hráči byli zařazeni z dorostu či mužů B. Kádr mužstva tvoří nyní brankáři
Řehulka a Cuper, do pole Žíla, Svoboda, Bartoníček, bratři Karel a Marek Burianovi, Jiří Mlčoušek, Maliník, Vavřík, Daříček, Modelský z SK Hranice,
Košelík z Tiché, Bartoš z Polanky, Šrom z Fulneku a Jarda Burda z Krnova.
Muži B skončili po podzimu ve třetí třídě na druhém místě a budou na jaře bojovat o postup do okresního přeboru. Vedoucím mužstva je Gustav
Santarius a muži trénují společně s dorostem. Jarní přípravná utkání s mužstvy okresního přeboru skončila vesměs vysokou výhrou našeho mužstva
(Jindřichov B, Hošťálkovy, Karlovice, Třemešná).
Dorostenci pod vedením Michala Smetany poctivě trénovali v celém přípravném období a věříme, že nebudou mít potíže s udržením v krajské
soutěži. Po podzimu jsou na šestém místě.
Žáci s trenérem Ondráškem a vedoucím Radkem Kalou, se připravovali převážně v tělocvičně, zúčastnili se několika halových turnajů a rádi by
postoupili do krajské soutěže. Po podzimu jsou na druhém místě za Osoblahou. Celá soutěž byla v zimě narušena odhlášením družstev Třemešné
a Úvalna, čímž podstatně klesl počet mistrovských utkání našich žáků.
Přípravka starší s trenéry Bočkem a Svobodou a mladší s trenérem Bártkem se připravovala v tělocvičně a na halových turnajích. Velký ohlas měl 1.
ročník Jarního turnaje v halové kopané starší přípravky v hale naší ZŠ za účasti mužstev Jeseníku, Šumperku, Ostravy a dalších.
Pro příznivce našeho fotbalového klubu přinášíme přehled domácích utkání našich mužstev. Věříme, že naše hráče přijdete povzbudit k výborným
výkonům.
Úterý 1. května v 10.00:
FK AVÍZO dorost – Jakubčovice
Čtvrtek 3. května v 16.30: FK AVÍZO přípravka mladší – Slavoj Bruntál B
Neděle 6. května v 14.00:
FK AVÍZO žáci – SK Zátor
Neděle 6. května v 16.30:
FK AVÍZO muži B – Sokol Liptaň
Úterý 8. května v 16.30:
FK AVÍZO muži A – Slavia Kroměříž
Čtvrtek10. května v 16.00: FK AVÍZO přípravka starší – Kovohutě Břidličná
Sobota 12. května v 10.00: FK AVÍZO dorost – SK Kravaře
Neděle 13. května v 16.30: FK AVÍZO muži A – Napajedla
Čtvrtek 17. května v 16.30: FK AVÍZO přípravka mladší – FK Krnov
Sobota 19. května v 14.00: FK AVÍZO žáci – Krásné Loučky
Sobota 19. května v 16.30: FK AVÍZO muži B – Heřmanovice
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Čtvrtek 24. května v 16.00:
Sobota 26. května v 10.00:
Neděle 27. května v 16.30:
Čtvrtek 31. května v 16.30:
Neděle 3. června v 16.30:
Čtvrtek 7. června v 16.00:
Sobota 9. června v 10.00:
Neděle 10. června v 10.00:
Neděle 10. června v 16.30:
Sobota 16. června v 14.00:
Sobota 16. června v 16.30:

FK AVÍZO přípravka starší – Malá Morávka
FK AVÍZO dorost – Ludgeřovice
FK AVÍZO muži A – Baník Albrechtice
FK AVÍZO přípravka mladší – Olympia Bruntál
FK AVÍZO muži B – Nové Heřminovy
FK AVÍZO přípravka starší – Staré Město
FK AVÍZO dorost – Petřkovice
FK AVÍZO žáci – Tatran Holovice
FK AVÍZO muži A – Frenštát pod Radhoštěm
FK AVÍZO žáci – Slezské Rudoltice
FK AVÍZO muži B – FK Osoblaha
Josef Zikl

Vyzýváme všechny organizace, sdružení a spolky působící ve Městě Albrechticích k uveřejnění zajímavostí z jejich činnosti.
Uzávěrka příštího čísla je 30. 6. 2007.
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