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ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,

letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým 
ušetřila nemalé fi nanční prostředky na údržbu místních komuni-
kací a chodníků, ale zejména stavební fi rmy si pochvalovaly pří-
jemné počasí. Naopak příznivcům a vyznavačům zimních sportů 
a radovánek zima příliš nepřála, ale jak se říká, větru a dešti po-
roučet nemůžeme.

Dovolte mi krátké shrnutí úkolů a plánů pro letošní rok. Právě 
to, co budeme dělat, je mnohem důležitější pro Vás občany. V sou-
časném období probíhá několik výzev na podání žádosti o dotace, 
do kterých se naše město hlásí, ale k tomuto tématu se vrátíme až 
nám budou známé výsledky jednotlivých výzev. 

Z vlastních fi nančních prostředků budeme realizovat rekon-
strukci smuteční síně na našem hřbitově a současně proběhne vý-
stavba nového kolumbária, která je nutná z důvodu vyčerpání sou-
časné kapacity v urnovém háji. Jedná se o částku okolo 3 mil. Kč, 
která bude upřesněna výběrovým řízením. Dále budeme pokra-
čovat v rekonstrukci ústředního vytápění mateřské školy, která 
bude letos kompletně dokončena. Taktéž na tuto akci je vyhlášené 
výběrové řízení a jedná se o částku cca 1.5 mil. Kč. Mezi fi nančně 
náročné musíme také zařadit rekonstrukci ulice Bedřicha Smetany 
z křižovatky ze silnice I/57 až po park B. Smetany. 

Máme také naplánováno mnoho menších investičních akcí, 
které jsou důležité pro rozvoj našeho města. Například výměna 
dalších nevzhledných autobusových zastávek, pořízení nových 

atrakcí pro naše nejmenší občany na městské koupaliště, částečná 
rekonstrukce hasičské zbrojnice atd.

Příliš velký šum a rozruch ve městě vznikl ohledně prodeje ně-
kterých nemovitostí v majetku města. Podotýkám znovu, že za-
stupitelstvo města schválilo prodej nemovitostí, které jsou již léta 
ztrátové a prodělečné a případné nájemné nepokryje ani běžnou 
údržbu. Investice do rekonstrukce těchto budov je v současné 
době nereálná. Jak sami víte, doposud více jak polovina občanů 
nemá kanalizaci, vodovodní řad je ve špatném stavu, nemluvě 
o místních komunikacích. Chybějí chodníky kolem komunikace 
I/57 na ulici Hašlerova, Nerudova a v celém katastru Hynčic. To 
jsou priority a ne vlastnit restaurační zařízení, do kterého město 
investovalo již stovky tisíc na zkvalitnění provozu, které bohužel 
mál kdo zpozoroval.

Myslím si, že úkolem města je budovat kvalitní infrastrukturu 
pro naše občany, dbát na výchovu dětí a mládeže, ale k tomu je 
potřeba investovat zejména do školského a předškolního zařízení 
a do volnočasových aktivit. Nesmíme zapomínat ani na seniory, 
kteří si také zaslouží patřičnou pozornost. 

Za sebe i za své spolupracovníky Vám přeji krásné a slunné jaro, 
nový elán, pohodu a klid v běžném životě.

Luděk Volek
starosta

1/08
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Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu

Na 11. zasedání dne 29. listopadu 2007 bylo projednáno:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

-  stížnost p. Štefana Varechy, Linhartovy 28, Město Albrechtice 

na nedodržení kupní smlouvy ze dne 16.10.2006, a to v článku 

III., odstavce 3, kde je uvedeno, že na odkoupené parcele bude 

vybudována zpevněná komunikace

-  přijaté opatření k žádosti občanů a chalupářů z Hynčic k tech-

nickému a materiálnímu řešení regulace přítoků srážkových vod 

a odvedení této vody z pozemků 

-  uzavření smlouvy s fi rmou VPO PLAST, s.r.o. Polská 47, Čes-

ká Ves na dodávku a montáž plastových oken a dveří do Zá-

kladní školy Město Albrechtice, Opavická 1, v celkové částce 

1.531.386,- Kč včetně DPH

-  návrh plánu hospodářské činnosti pro rok 2008, kde výnosy činí 

7.683.784,- Kč a náklady 7.275.140,- + zisk 408.644,- Kč 

Zastupitelstvo města schválilo:

-  prodej části nebytových prostor, dle prohlášení vlastníka, nemo-

vitosti Lázeňská 2, Město Albrechtice 

- prodej bytového domu B. Němcové 24, Město Albrechtice

- smlouvy na zimní údržbu

-  dohodu č.82/2007 s fi rmou Josef Židek, Okružní 31, Město Al-

brechtice na vývoz košů, úklid autobusových zastávek a údržbu 

zeleně v blízkém okolí uvedených zastávek

-  OZV č.6/2007 o nakládání s komunálním odpadem a některým 

stavebním odpadem v městě Město Albrechtice 

-  schválilo účelovou dotaci z Ministerstva fi nancí ve výši 2,- mil. 

korun na opravu budovy Základní školy Město Albrechtice, 

Opavická 1

-  schválilo provedení personálního a organizačního auditu 

na městském úřadě v Městě Albrechticích

- schválilo fi nancování dlouhodobých grantů na rok 2008

- schválilo umístění a případnou výstavbu víceúčelového hřiště

Na 12. zasedání dne 17. prosince 2007 bylo projednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:

-  rozpočet na rok 2008, kde příjmy jsou ve výši 35 962 913,- Kč 

a výdaje jsou ve výši 41 638 913,- Kč, schodek v rozpočtu je po-

kryt ve fi nancování, a to zapojením přebytku minulých let ve výši 

5 676 000,- Kč

-  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2008 v cel-

kové výši 5 916 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro mateřskou 

školu na rok 2008 je 1 560 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro 

základní školu na rok 2008 je 4 356 000,- Kč

-  plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2008, 

kde náklady jsou ve výši 7 275 140,- Kč a výnosy 7 683 784,- Kč

-  rozpočtový výhled na rok 2010 - 2020, který je pomocným ná-

strojem územního samosprávného celku sloužícím pro středně-

dobé fi nanční plánování rozvoje jeho hospodaření

-  vyřazení majetku města Město Albrechtice plynoucí z provedené 

inventarizace majetku města a to ve výši 462.202,68 Kč, jedná se 

o majetek nefunkční, neopravitelný nebo zastaralý

-  odepsání pohledávek města Město Albrechtice v celkové částce 

40.846,- Kč, jedná se o pohledávky z bytového hospodářství, tj. 

nájem a vyúčtování služeb

-  smlouvu o poskytování regionálních služeb a služeb knihovnic-

kých uzavřenou mezi městem Město Albrechtice a Městskou kni-

hovnou v Bruntále

-  smlouvu o dílo č. GHC/2007-12-55 na zpracování projektu pro 

fi nancování z programu ROP Moravskoslezsko, zhotovitel GHC 

regio s.r.o., Dolní náměstí 22, Olomouc, zhotovitel se zavazuje 

zpracovat projekt na akci - Modernizace školského zařízení - 

škola 21. století

-  smlouvu o dílo č. GHC/ 2007-12-56 na zpracování projektu pro 

fi nancování z programu: Operační program Životní prostředí, 

zhotovitel GHC regio s.r.o., Dolní náměstí 22, Olomouc, předmět 

a rozsah díla. Realizace úspor energie pro ZŠ Město Albrechtice

-  smlouvu o dodávce tepla a teplé užitkové vody uzavřenou mezi 

městem Město Albrechtice a fi rmou Ing. František Gajdoš, Chá-

řovská 1, 794 01 Krnov, místem plnění dodávky je dům s byty 

pro důchodce

-  smlouva o dílo na vypracování energetického auditu na komplex 

budov Základní školy Město Albrechtice, Opavická 1, zhotovitel 

díla je Ing. Ivan Soviš, Okružní 41, 795 01, Rýmařov

-  určení plochy pro víceúčelové hřiště v Městě Albrechticích s pro-

gramu ROP. Jedná se o společný projekt Mikroregionu Krnovsko, 

do kterého je zapojeno celkem 6 obcí, které splňují podmínky 

pro přijetí žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

-  zápis hlavní inventarizační komise z provedené inventarizace 

majetku města za rok 2007, kde nebyla zjištěna žádná manka ani 

jiné nesrovnalosti, celková hodnota majetku, u kterého byla pro-

vedena inventarizace, je 430 200 203,11 Kč

Ing. Jitka Hanusová

místostarosta
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Co je Czech POINT ?

Projekt Czech POINT je síť základních kontaktních míst, tzv. 
Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál), kde v budoucnu občan bude moci:
-  získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrál-

ních veřejných evidencích a registrech, 
-  získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrál-

ních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem 
a právům, 

-  mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést 
konverzi dokumentů do elektronické formy, 

-  mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní 
správy, 

-  mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, 

které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci. 
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu 

pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního 
místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřej-
ných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, 
převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, 
získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občano-
vi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy 
o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly mini-
malizovány požadavky na občany.

Městský úřad v Městě Albrechticích se zapojil do Projektu 
CZECH POINT od 1.1.2008, byť ověřené výpisy z katastru nemo-
vitostí zajišťoval od poloviny června roku 2007.

Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. 
To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě, 
může požádat o následující:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat 
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví 
nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle 
listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnic-
tví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž ma-
ximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana 
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem 
omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu 
nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní čís-
lo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební 
parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě 
je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle 
seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což 
je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže 
atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popis-
né číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

O výpis z katastru je možno požádat na Městském úřadě v Měs-
tě Albrechticích na odboru fi nančním v kanceláři pokladny nebo 
v kanceláři tajemníka. 

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může 
požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě zna-
losti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu 
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

O výpis z Obchodního rejstříku je možno požádat na Městském 
úřadě v Městě Albrechticích na odboru fi nančním v kanceláři po-
kladny nebo v kanceláři tajemníka. 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požá-
dat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ 
obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany vý-
pisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem ome-

zena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, 
jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

O výpis z Živnostenského rejstříku je možno požádat na Měst-
ském úřadě v Městě Albrechticích na odboru fi nančním v kance-
láři pokladny nebo v kanceláři tajemníka. 

4. Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v plat-
ném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se 
výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není tře-
ba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, 
než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje 
dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vy-
dat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné 
číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají na-
příklad trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není 
možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomoc-
něncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elek-
tronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako 
správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evi-
dence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být 
manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel 
o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 
Sb., o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové 
žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto 
papírovou žádost již předvyplněnou s jeho osobními údaji, které 
sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí 
správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žá-
dost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

O výpis z Rejstříku trestů je možno požádat na Městském úřadě 
v Městě Albrechticích v kanceláři matriky a evidence obyvatel. 

O výpisy je ze strany občanů velký zájem. Jen od začátku červen-
ce do konce roku 2007 bylo vydáno 47 výpisů z katastru nemovi-
tostí, tak už za období dvou měsíců roku 2008 jich bylo vydáno 32. 
Z Rejstříku trestu bylo občany požádáno o 68 výpisů. Z předložené 
statistiky je zřejmé, že občané nabídnutých služeb plně využívají.

Ing. Hynek Vavera
tajemník

Co poskytuje Czech POINT ?
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Rozpočet na rok 2008

Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 12. jednaní konaného dne 17.12.2007 schválilo rozpočet města na rok 2008 - usnesení 
č. 07/12/335

Rozpočet na rok 2008

Název položky Příjmy Výdaje
Daňové příjmy 24 047 839,00
Správní poplatky 959 000,00
Místní poplatky, odvod z výtěžku VHP 2 698 500,00
Splátky půjček 95 000,00
Neinvestiční dotace správa, školství 3 285 574,00
Ostatní neinvestiční dotace, transfery 240 000,00
Převody z hospodářské činnosti města 1 200 000,00
Správa majetku- pozemky 1 000 000,00 834 000,00
Turismus - hraniční přechod Linhartovy 50 000,00
Komunikace, chodníky 1 938 350,00
Autobudové nádraží, zastávky, 226 920,00
Dopravní obslužnost 80 000,00
Vodní hospodářství
Kanalizace a ČOV 904 521,00
Školská zařízení 11 440 020,00
Knihovna 17 500,00 480 680,00
Kultura 5 000,00 100 520,00
Kino 75 000,00 295 648,00
Kronika
Zámek Linhartovy- kultura 455 000,00 300 000,00
Zámek Linhartovy - běžný provoz 582 620,00
Park Linhartovy 137 300,00
Ostatní záležitosti ochrany památek 1 000,00
Kabelová televize 135 000,00
Zpravodaj 65 000,00
SPOZ 176 000,00
Správa bytů (prodeje bytů v příjmech) 1 219 000,00 31 500,00
Nebytové prostory (prodeje) 67 000,00 10 000,00
Veřejné osvětlení 1 448 000,00
Pohřebnictví 1 827 868,00
Mezinárodní spolupráce 200 000,00
Správa majetku 87 500,00
Komunální odpad 2 348 700,00
Zpracování odpadu  - příjem od Eko-komu 80 000,00
Veřejná zeleň 665 000,00
Park B.Smetany 180 000,00
Veřejné prostranství, vánoční výzdoba 40 000,00
Zařízení pro nalezené psy 2 000,00 20 000,00
Sociální dávky (v rozpočtovém opatření č.1)
Pečovatelská služba - příspěvky 50 000,00
Dobrovolní hasiči 453 796,00
Bezpečnost a veřejný pořádek 8 000,00
Správa- městský úřad 247 500,00 9 500 670,00
Zastupitelské orgány 1 607 500,00
Finanční operace 151 000,00 931 000,00
Fond zaměstnanců tvorba, převod 110 000,00 110 000,00
Fond zaměstnanců - čerpání 149 800,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 000 000,00
Kultura a sportovní činnosti z VHP 330 000,00
Dotace na granty 900 000,00

Celkem: 35 962 913,00 41 638 913,00

fi nancování - zapojení přebytku z minulých let 6 880 000,00
splátkůy půjček a úvěru -1 204 000,00

Celkem s fi nancováním 41 638 913,00 41 638 913,00
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Investiční výdaje:
  
Autobusové zastávky
vybudování  nových autobusových zastávek  200 000,00
  
Základní škola
rekonstrukce kuchyně, jídelny  5 500 000,00
  
Kanalizace  
projektová dokumentace  660 205,00
investiční transfer Sdružení Praděd   232 016,00
  
Pohřebnictví  
oprava smuteční síně, výstavba kolumbaria  1 814 868,00
  
Kabelová televize a internet  
zařízení pro provozování internetu  135 000,00
  
Veřejné osvětlení  
splátka rekonstrukce veř.osvětlení  540 000,00
  
Pozemky  
splátka pozemků lokalita K. Čapka a nákup nových  688 300,00  
  
Správa  
nákup auta  250 000,00
  
Ostatní činnosti  
rezerva na ostatní inv. akce a akce z dotací  3 000 000,00
  
 Celkem: 13 020 389,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2008

Náklady Výnosy

Kabelová televize 851 530,00 856 320,00

Internet v kabelové televizi 441 730,00 458 400,00

Nebytové prostory 560 000,00 890 289,00

Správa bytů 965 100,00 974 148,00

Byty Nemocniční 6 958 200,00 1 492 000,00

Kopírování 4 000,00 4 200,00

Skládka k rekultivaci 170 500,00 170 180,00

Videoklub 37 050,00 2 450,00

Správa hřbitovů 171 700,00 34 600,00

Lesní hospodářství 1 356 800,00 1 509 300,00

Vodárna, ČOV 696 000,00 934 662,00

Koupaliště 529 500,00 48 886,00

Autobusové nádraží - veřejné WC 33 030,00 6 261,00

Daň z příjmu 110 000,00 0,00

NP chata Anna 14 550,00 7 119,00

Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky 374 950,00 34 769,00

Pronájem pozemků, honitby 0,00 250 300,00

Internet 0,00 4 500,00

Pronájem parku 500,00 5 400,00

Celkem: 7 275 140,00 7 683 784,00
  
Hospodářský výsledek: zisk 0,00

Rozepsaný rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na fi nančním odboru městského úřadu, kde Vám rovněž poskytneme 
informace k rozpočtu.

Bodnárová Alena
vedoucí fi nančního odboru
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Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 31.12.2007 v tis. Kč

Příjmy Výdaje
rozpočet skutečnost % rozpočet skutečnost %

Daňové příjmy celkem 26 859,31 26 859,30 100,00
Správní poplatky - matrika 101,28 101,46 100,18
     - stavební úřad 57,30 57,30 100,00
     - výpis z KN 0,70 2,70 385,71
     - výherní hrací příst. 467,00 467,00 100,00
Ostatní daně a poplatky 0,35 0,35 100,00
Místní poplatky - poplatek za psy 86,52 86,51 99,99
     - popl. rekreační pob. 0,75 0,75 100,00
     - užívání veř.prostran. 89,73 90,45 100,80
     - popl. vstupné 12,34 12,34 100,00
     - popl. ubyt.kapacita 6,23 6,23 100,00
     - popl. výh.hrací přís. 578,89 578,89 100,00
     - popl. komun.odpad 1 949,10 1 948,53 99,97
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů 363,31 363,31 100,00
Dotace na sociální dávky 6 325,98 6 315,93 99,84
Dotace na školství 642,23 642,23 100,00
Dotace na státní správu 2 566,90 2 566,90 100,00
další dotace - na CZECH-POIT 50,00 50,00 100,00
     -  na kanalizaci 656,06 656,06 100,00
     -  na činnost v lesích 290,87 290,87 100,00
     -  na rekonstrukci školy 2 000,00 2 000,00 100,00
     -  na hasiče 196,60 196,60 100,00
     -  na informativní měřiče 249,00 249,00 100,00
     - na zpomalovací pruhy 69,00 69,00 100,00
Transfery od obcí 111,30 111,30 100,00
Převody z vlastních fondů - odpisy 1 164,89 1 164,89 100,00
Splátky půjček 320,08 320,08 100,00
Pozemky 1 794,95 1 794,95 100,00 627,65 627,65
Lesnictví 290,87 290,87
Zařízení pro nalezené psy 19,86 19,86
Turismus, zájmová sdružení 19,95 19,95
Pitná voda 24,82 24,82
Kanalizace, ČOV 0,50 0,50 1 078,87 1 078,87
Ostatní činnost v ochr.ovzduší
Doprava celkem 18,04 18,04 1 822,76 1 822,75
Kabelová televize 0,58 0,58 607,94 607,94
Výstavba, územní plánování
Školství celkem 17,68 17,68 8 616,52 8 613,00
Kino, zpravodaj, 95,20 95,20 202,29 202,28
Kultura 0,51 0,51 121,90 121,89
Knihovna 16,16 16,16 429,13 429,13
Zámek Linhartovy a park Linhartovy 49,54 49,54 286,64 286,64
Ostatní záležitosti ochrany památek 0,75 0,75
Činnosti registrovaných církví 17,00 17,00
Ostatní zájmová činnost 10,99 10,99 396,83 391,36
Tělovýchova, sportovní činnosti 589,00 589,00
Bytové, nebytové hospodářství 1 183,71 1 183,20 189,40 189,40
Veřejné osvětlení 4,48 4,48 1 492,34 1 492,33
Pohřebnictví 220,22 220,22
Veřejná zeleň, veřejné prostranství 1,06 1,06 687,81 687,81
Komunální odpad, skládka 71,79 72,78 2 473,98 2 473,98
Správa majetku 22,81 22,81
Sociální dávky, pečovatelská služ 40,22 40,22 6 478,53 6 267,44
Ostatní příjmy, výdaje 15,54 15,54 303,17 3,17
Mezinárodní spolupráce 35,51 35,51
Odstraňování následků povodní 462,75 462,75
SPOZ 148,13 148,13
Péče o staré občany, zdrav.postiž. 17,00 17,00
Správa 297,02 297,03 8 347,57 8 345,15
Pokuty z přestupků 9,55 9,55
Požární ochrana 0,50 0,50 586,36 586,20
Finanční operace 313,64 399,37 964,49 737,30
Finanční vypořádání 88,05 88,05 3 124,20 3 124,20
Zastupitelské orgány 1 454,35 1 453,85
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Linhartovské kulturní léto 448,50 448,50 607,74 607,74

Celkem: 49 693,93 49 772,41 100,16 42 769,14 42 018,75 98,25

Konsolidační položky 7 924,50 7 624,50
Financování -3 830,40 -4 656,48 3 094,39 3 094,18

Celkem k 31.12.2007 45 863,53 53 040,43 45 863,53 52 737,43

Hospodářská činnost města k 31.10.2007 v tis. Kč
 

Výnosy Náklady
plán plnění % plán plnění %

Bytové hospodářství 1164,45 1154,87 99,18 931,14 934,85 100,40
Dům s byty pro důchodce 1 128,60 1 119,07 99,16 850,45 965,47 113,52
Nebytové prostory 884,63 891,92 100,82 537,44 576,42 107,25
Kabelová televize 876,78 870,45 99,28 1 043,55 1 019,61 97,71
Internet v kabelové televizi 156,80 153,16 97,68 98,74 99,08 100,34
Pohřebnictví 47,98 48,17 100,40 143,61 134,41 93,59
Kopírování 4,50 4,41 98,00 1,00 0,67 67,00
Skládka pro inertní odpad 224,20 224,50 100,13 168,57 186,33 110,54
Lesní hospodářství 1 899,76 1 667,27 87,76 1 378,20 1 288,69 93,51
Pronájem videoklubu 4,25 4,25 100,00 16,09 10,03 62,34
Pronájem pozemků 255,30 255,65 100,14 0,00
Provozování veřejných WC,nájem NP 6,26 6,26 100,00 39,40 47,99 121,80
Koupaliště 48,70 48,69 99,98 522,53 558,15 106,82
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV 934,66 934,66 100,00 734,06 734,06 100,00
Pronájem NP na zámku 23,26 23,26 100,00 62,57 5,89 9,41
Pronájem parku 5,55 5,55 100,00 1,00 2,02 202,00
Pronájem chaty ANNA 10,68 5,33 49,91 11,42 11,42 100,00
Ostatní:
           faxování 2,19 2,19 100,00 0,53 0,53 0,00
           internet v knihovně 5,42 5,42 100,00 0,00
           poplatek za pračku 8,27 8,26 99,88 1,60 1,60 100,00
           režie 7,00 8,05 115,00 337,47 336,22 99,63
           za umístění reklamy 6,28 6,28 100,00 0,00
           za pronájem honitby 5,77 5,77 100,00 0,00
           ostatní 163,42 3,42 2,09
           Lázeňská 2 2,53 2,52 0,00
Obchodní činnost 14,43 14,43 100,00 9,05 9,05 100,00

              
Celkem k 31.12.2007 7 728,25 7 470,39 96,66 7 051,84 6 925,91 98,21

 
Podrobný rozpis jednotlivých položek je k nahlédnutí na fi nančním odboru městského úřadu. 
 

Informace o fi nančním stavu města k 31.12.2007
 
Stav peněžních prostředků na účtech:

běžný účet 16 733 572,38 
účet fondu bytové výstavby  1 089 683,42 
fond zaměstnanců 4 547,76 
depozitní účet 853 157,14 
hospodářská činnost 3 130 962,51

celkem: 21 811 923,21 

Půjčky a úvěry: zůstatek k 31.12.2007 splátka v 08

Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace K. Čapka - úročeno 1,5% 758 378,00 280 000,00
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB  - úročeno 8,5 % splatnost úvěru do 20 let 7 722 604,37 444 000,00
Dlouhodobý úvěr na výstavbu velké kanalizace 560 000,00 480 000,00

celkem: 9 040 982,37 1 204 000,00 

Bodnárová Alena
vedoucí fi nančního odboru
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Správa místních poplatků

Regulační poplatky ve zdravotnictví pro občany v hmotné nouzi

V pravomoci zastupitelstva města Město Albrechtice je podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění, 
vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými se zavádí místní poplat-
ky. Obecně závazné vyhlášky jsou právním předpisem obce a ob-
čané se jimi musí řídit. Na území města Město Albrechtice jsou 
zavedeny následující místní poplatky:

−  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

− poplatek ze psů
− poplatek za užívání veřejného prostranství
− poplatek ze vstupného
− poplatek z ubytovací kapacity
− poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
− poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

Správu místních poplatků provádí Městský úřad Město Al-
brechtice a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, pokud 
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění ne-
stanoví jinak.

Zákon o správě daní a poplatků využívá pro všechny druhy pří-
jmů, na které se vztahuje, termín „daně“. V řízení o místních po-
platcích je tento termín zaměněn slovem „poplatek“ a to takto:
daň = poplatek, daňové řízení = poplatkové řízení, správce daně = 
správce poplatku apod.

V případě správy místních poplatků se jedná o právo činit opat-
ření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splně-
ní poplatkových povinností, zejména právo:
− vyhledávat poplatkové subjekty,
− poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat,

− poplatky vymáhat nebo kontrolovat.

Poplatníci by měli obecně závazným vyhláškám věnovat větší 
pozornost, zejména co se týče oznamovací povinnosti, tj. vyplně-
ní přihlášky k jednotlivým místním poplatkům nebo oznamovat 
v dané lhůtě jiné okolnosti, které mají vliv na výši poplatku. Za ne-
splnění této oznamovací povinnosti hrozí uložení pokuty podle 
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném 
znění.

Při platbě poplatku je důležité přesně identifi kovat osobu, 
za kterou se poplatek platí. Například u poplatku ze psů uvést oso-
bu, která vyplnila přihlášku k tomuto poplatku. Jestliže vyplnila 
přihlášku k místnímu poplatku ze psů paní Mráčková, nemůže být 
poplatek zaplacen na jméno pana Mráčka. U pana Mráčka totiž 
vznikne přeplatek a u paní Mráčkové nedoplatek. Zaplatit poplatek 
na jméno paní Mráčkové však může manžel, děti, babička apod. 
Právě u tohoto místního poplatku dochází již delší dobu k chybám 
při placení. Proto někteří občané obdrželi dopis s výzvou, aby se 
dostavili na Městský úřad. Někteří přišli a chyba se napravila, ně-
kteří tuto výzvu ponechali bez povšimnutí. Doufám ale, že i ti se 
dostaví. Myslím, že lepší je na dopis reagovat, než obdržet platební 
výměr na místní poplatek s navýšením poplatku.

V případě, že poplatník si není jistý, kdo přihlášku vyplnil, může 
se zeptat v pokladně nebo na fi nančním odboru.

Všechny obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na inter-
netových stránkách města www.mesto-albrechtice.cz nebo na se-
kretariátě města.

ing. Vaverová Věra
referent fi nančního odboru

S účinností od 1.1.2008 byly zavedeny v souvislosti s poskytová-
ním hrazené péče zdravotnímu zařízení regulační poplatky. 
Jedná se o regulační poplatky:
1. ve výši 30,- Kč
 -  za návštěvu u lékaře, při které bylo provedeno klinické vy-

šetření
 -  za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního 

lékaře (mimo preventivní prohlídku)
 -  za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem 

a praktickým lékařem pro děti a dorost (mimo preventivní 
prohlídku)

 -  za vydání každého léčivého přípravku nebo potraviny pro 
zvláštní účely předepsaného na receptu 

2.  ve výši 60,-Kč za každý den, ve kterém byla poskytována 
 - ústavní péče
 - komplexní lázeňská péče
 -  ústavní péče v dětských odborných léčebnách nebo ozdra-

vovnách 

3.  ve výši 90,- Kč za pohotovostní službu poskytovanou zdravot-
nickým zařízením poskytujícím

 -  LSPP včetně LSPP poskytované zubními lékaři 
 -  ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svá-

tek 

Podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění doplnění některých souvisejících zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, jsou z úhrady poplatků vyjmuty některé 
osoby. Patří mezi ně i pojištěnci, kteří se prokáží rozhodnutím, 
oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmot-
né nouzi o dávce, která je jim poskytována podle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. Doklad o dávce pomoci v hmotné nouzi nesmí 
být starší 30 dnů. 

Ing. Hana Rousová
vedoucí sociálního odboru
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Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi

Odpady

S účinností od 1.1.2008 došlo k novelizaci zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde dochází mimo 
jiné ke zpřísnění nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi.
-  Pokud občan vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání bez váž-

ných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo 
účastnit se v cíleném programu k řešení nezaměstnanosti, není 
osobou v hmotné nouzi po dobu 3 kalendářních měsíců následu-
jících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí.

-  Částka živobytí osoby, která není zaměstnána nebo jinak výdě-
lečně činná nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, činí částka 
existenčního minima. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, 
která:

 1. dosáhla věku nejméně 55 let
 2.  je osobou se zdravotním postižením uvedenou v § 67, odst. 

2 písm.b) zákona o zaměstnanosti, nebo 
 3.  je rodičem osobně pečujícím o dítě ve věku do 12 let, tak-

to lze bez ohledu na počet dětí mladších 12 let v okruhu 
společně posuzovaných osob postupovat pouze u jednoho 
z rodičů, určeného jejich dohodou a nedohodnou-li se, 
určí tohoto rodiče orgán pomoci v hmotné nouzi.

Cílem novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi je zvýšit 
motivaci občanů k hledání zaměstnání, uplatnění se na trhu práce 
a řešení jejich dlouhodobého setrvávání na sociálních dávkách. 

Jiří Boháček
referent sociálního odboru

V roce 2007 bylo od občanů našeho města odvezeno celkem 
665,310 t komunálního odpadu. To je při počtu obyvatel 3698 asi 
180 kg na jednoho obyvatele za rok. Z chatových oblastí Dlouhá 
Voda, Valštejn, Piskořov, Burkvíz, Česká Ves, Biskupice bylo odve-
zeno 86,44 t komunálního odpadu.
Celkem bylo vytříděno občany:
Plastů – 12,75 tun
Skla – 22,39 tun
Papíru – 1,33 tun

Stanoviště nádob na tříděný sběr odpadu:

PAPÍR – Nádražní ul., škola-tělocvična

Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Nevhazovat: mokrý, mastný nebo znečištěný papír, uhlový a vos-
kovaný papír, použité plenky, hygienické potřeby.

SKLO
Sklo barevné -  škola-tělocvična, Okružní ul., Linhartovy-hos-

poda, Nádražní ul., Odboje-hřbitov, Hynčice-ob-
chod, koupaliště, večerka-Tyršova

Sklo bílé  -  parkoviště u autobus. nádraží, škola-tělocvična

Láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy-tabulové sklo.
Do nádob – bílé sklo – patří jen bílé sklo.

Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PLASTY-  škola-tělocvična, Okružní ul., Opavice-obchod, Linhar-
tovy-hospoda, Nádražní ul., Odboje-hřbitov, Hynčice- 
obchod, Hynčice-bytovky, koupaliště, večerka-Tyršova,  
B.Smetany-za novinovým stánkem, domov důchodců, 
odbočka na Valštejn, S.Tůmy- u parku

PET láhve i s víčky a etiketami (nezapomeňte sešlápnout, ať ne-
vyvážíme vzduch), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů 
(např. také obaly od kosmetiky, jarů aj.), polystyrén.
Také do těchto kontejnerů vhazujte nápojové kartóny - krabice 
od džusů, mléčných výrobků, vín apod. i s uzávěry.

Nevhazovat: plastové trubky, podlahové krytiny a krabice se zbyt-
ky nápojů, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemiká-
lie, barvy, ředidla aj.)

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit 
do příslušné nádoby na odpad. Pokud se jedná o obaly 
od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrob-
ce, zda obal nevyžaduje specifi cký způsob nakládání.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému 
EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpa-
dů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ 
BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. 

Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich 
obaly do barevného kontejneru! 

Iveta Adámková
odbor životního prostředí

Skládka

Z provozních důvodů je uzavřena místní skládka v rekultivaci 
Biskupice.

V současné době se zpracovává nový provozní řád skládky, kte-
rý je nutný k jejímu zprovoznění. Po schválení Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje bude skládka znovu otevřena. O znovu-

otevření budeme občany informovat vyvěšením na úřední desce 
a v kabelové televizi.

Iveta Adámková
odbor životního prostředí
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Divákům kabelové televize

Obvodní oddělení Policie ČR Město Albrechtice

Z pohádky do pohádky

Máme za sebou rok 2007, kdy náš rozvod kabelové televize 
oslavil 10. výročí provozu. Nazrála doba, kdy se muselo přikročit 
ke generálním opravám zesilovačů. Jako vedlejší produkt generální 
opravy zesilovačů je možnost šíření dat internetu do domácností 
připojených na kabelovou televizi. 

O internet je takový zájem, s jakým jsme nepočítali. Zásluhu 
na tom mají i naši spolupracovníci, Ing. Jiří Tkáč a Milan Gross, 
kteří správně odhadli požadavek zákazníků v Městě Albrechticích  
na zprostředkování internetu. Nyní se veškeré výpočty na projek-
tu přepočítávají, kabelový rozvod se pro potřeby internetu musel 
rozdělit na tři úseky. Ukazuje se, že je toto rozdělení pro internet 
nejspolehlivější řešení a navíc musíme zvýšit kapacitu internetu. 
Do konce ledna 2008 se podařilo vyřešit určité problémy se soft -
warem nejnovějších modemů, a tak se v měsíci únoru podařilo 
uvést do provozu v domácnostech již stý modem. Při tomto tempu 

růstu počtu domácností zapojených k internetu se během několika 
málo měsíců stane internet hlavní složkou činnosti našeho kabe-
lového rozvodu.

Důležité oznámení divákům!!!
Zastupitelstvo města v této době jedná o zvýšení počtu place-

ných programů v programové nabídce TKR. Je samozřejmé, že 
s tím bude souviset i zvýšení měsíčního poplatku za kabelovou te-
levizi. Navrhovaná cena se pohybuje kolem 165,- Kč měsíčně. Žá-
dáme tímto uživatele TKR, aby se vyjádřili k tomuto návrhu. Své 
připomínky, prosím, zasílejte písemně na MěÚ Město Albrechtice 
nebo e-mailem: podatelna@mesto-albrechtice.cz

Vladislav Hlaváček

Zprávou Obvodního oddělení Policie ČR, Město Albrechtice 
bychom rádi informovali veřejnost o práci a výsledcích své činnos-
ti za rok 2007. V uplynulém roce jsme zpracovali celkem 189 trest-
ných činů a 66 % z nich objasnili, zpracovali 520 přestupků, uložili 
439 blokových pokut v celkové částce 341 300,-Kč, vyjížděli k 95 
dopravním nehodám, zadrželi 59 řidičů pod vlivem alkoholu. 

Oproti roku 2006 zaznamenala kriminalita z obecného hlediska 
mírný nárůst ( v roce 2006 179 tr. činů), v přestupkovém řízení 
bylo zpracováno v roce 2007 o 101 přestupek více, blokových po-
kut uloženo o 101 více.

V roce 2007 jsme provedli celkem 31 dopravně-bezpečnostních 
akcí, které byly zaměřeny na kontrolu technického stavu motoro-
vých vozidel, dodržování rychlosti v obci i mimo obec, kontrolu 
zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek 
řidiči. 

Během uplynulého roku jsme mimo vyjmenované činnosti pro-
váděli i řadu jiných aktivit, které se týkají prevence a předcházení 
trestné činnosti. Lze zmínit besedy s žáky základních škol v Městě 
Albrechticích, Jindřichově, Třemešné a Osoblaze, provedli jsme 
besedy se seniory v domě s pečovatelskou službou v Městě Al-
brechticích, setkali se zástupci místních samospráv obcí, provedli 
řadu kontrolních akcí v chatových oblastech, uspořádali dny ote-
vřených dveří pro žáky základní školy a řadu dalších preventivně-
bezpečnostních aktivit.

Nejen těmito opatřeními, především však svou každodenní 
prací se snažíme neustále zlepšovat kontakt policie s veřejností. 
Ve všech oblastech své činnosti chceme být dobrou a profesionální 
pomocí a kvalitní službou občanům.

npor. Bc. Libor Včelný
vedoucí OOP ČR

Letošní sezóna na zámku v Linhartovech, tak jako je už zvy-
kem, se opět bude konat v novém pojetí. 

Zahájení bude velkolepé a zahajovat budeme 31. 5. Téma je 
„Pravé české pohádkové bytosti aneb Z pohádky do pohádky“. 
Přibudou nové expozice, pořadatelé chystají zámeckou obrazárnu. 
Zajímavé budou také expozice cínového nádobí a točené keramiky 
ze 17. a 18. století. Chystáme velkolepou expozici 3000 angličá-
ků. V policejní expozici to bude největší sbírka četnických pout 
na světě. Obnovu také zaznamenají stávající expozice.

Pro milovníky výstav jsme připravili výstavu paní Procházkové 
z Brna, která představí své art protisy a gobelíny. V červenci se 
představí opavští výtvarníci svými pracemi, převážně olejomal-
bami a kresbami. Pak to bude také karikaturista pan Neprakta 
a Švandrlík. Září a říjen bude věnován dřevořezbě a představí se 
paní Rychterová z Českého Krumlova. 

Hudební oblast je také zčásti zajištěná, a to velice slavnou sku-
pinou Poutníci.

V červnu proběhne na zámku již druhý ročník „Pasování 
na školáka“ ve spolupráci s Mateřskou školou Město Albrechtice.

O všech akcích budete včas informováni.
Jaroslav Hrubý
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Děti chodí do knihovny rády

Bibliokvíz

I v době moderních informačních technologií jsou knihy ne-
dílnou součástí našeho života. Dovolují nám poznávat nepoznané, 
rozvíjejí fantazii a obohacují kulturní rozhled. Každý z nás určitě 
rád sáhne po knize. Někdo, aby s ní prožil hezké chvilky, jiný, aby 
rozšířil své vědomosti. Pro řadu lidí se pak kniha stává věrným 
společníkem po celý život.

Prostředníkem mezi knihou a čtenářem je i naše městská 
knihovna, která má ve svém fondu 17.678 knih. V loňském roce 
knihovnu navštívilo 4.056 návštěvníků a vypůjčili si 19.834 knih. 
Počet čtenářů byl 434, z toho 138 dětí. Služeb veřejného interne-
tu v knihovně využilo 401 návštěvníků. Pro studijní účely našich 
čtenářů bylo vypůjčeno 42 knih převážně z vědeckých knihoven 
v rámci meziknihovní výpůjční služby.

Stejně jako v minulých letech naše knihovna spolupracovala 
s Regionálním knihovnickým centrem v Bruntále, které centrálně 
nakupuje a zpracovává knihy pro knihovny celého okresu. 

V loňském roce tak přibylo do naší knihovny 426 nových knih 
za 60.000,- Kč. V rámci výměnných souborů nám Regionální kni-
hovnické centrum v loňském roce zapůjčilo 120 knih a tím jsme 
mohli zpestřit nabídku nových knih našim čtenářům.

Knihovna každoročně pořádá řadu vzdělávacích a výchovných 
kolektivních akcí, jsou to knihovnické lekce pro žáky základní ško-
ly, kde se děti seznamují s knihovnou, s řazením knih, s knihov-
ním řádem. Dále exkurze pro děti z mateřské školy a v loňském 
roce také pro klub důchodců. Děti sice čtou méně, ale do knihovny 
chodí rády. Knihovnu využívají také klientky Harmonie.

Změna ročních čtenářských poplatků od 1. 1. 2008: 

dospělí  100,-Kč
důchodci, studenti  40,-Kč
děti  20,-Kč

Dagmar Horáková
vedoucí knihovny

Správné odpovědi naleznete na str. 18.

1. Které tři sestry vstoupily do dějin anglické literatury 19. stol. jako oblíbené spisovatelky románů?

2. Jak se jmenuje hlavní hrdina románu F. M. Dostojevského Zločin a trest?

3. Jak se jmenuje postava dívky, kterou stvořila švédská spisovatelka knih pro děti Astrid Lindgrenová? 

4. Který americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu, je autorem románu Na východ od ráje?

5. Jak se jmenuje bílá velryba ze slavného románu Hermana Melvilla?

6. Kde prožila své dětství Božena Němcová?

7. Kdo je autorem baladického příběhu Markéta Lazarová?

8. Kdo napsal fantastický román z budoucnosti Cesta do středu Země?
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Mateřská škola obdržela dvě počítačová centra 
 z projektu KidSmart Early Learning Programme

V srpnu loňského roku 2007 se naše školička zapojila do třetí 
vlny projektu „KidSmart Early…“ společnosti IBM, který je rea-
lizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy České republiky. Tento projekt probíhá v 60 zemích světa. 

V lednu 2008 jsme se mohli radovat z toho, že jsme v tomto 
projektu prošli úzkým výběrem a zařadili se tak mezi ty mateřské 
školy Moravskoslezského kraje, které tato centra obdržely.

 
Co je KidSmart Center?

KidSmart Center je plastové pracoviště představující pracovní 
desku (dotyková klávesnice a dětská myš) a zabudovaný monitor. 
V zavíratelné skříňce je umístěn výkonný počítač. Výukový soft -
ware uzpůsobený pro děti předškolního věku je určen k základní 
výuce informatiky a je zaměřen především na rozvoj tvořivosti, 
fantazie, logického myšlení, základů matematiky apod. Lze jej dále 
využívat pro rozvíjení spolupráce dětí ve skupině a k překlenutí 
rozdílu mezi dětmi se zvláštními potřebami. 

Tyto počítačové jednotky jsou pro naši mateřskou školu velkým 
přínosem a obohacují tak naši výchovně vzdělávací činnost s dět-
mi. 

 
Helena Blažková

učitelka MŠ

Školní vzdělávací program Hašlerka

Školní rok 2007/2008 jsme zahajovali se 78 žáky, z toho pod-
le osnov zvláštní školy bylo 45 žáků, podle osnov pomocné školy 
8 žáků, v kursu pomocné školy 13 žáků, v rehabilitačním vzdě-
lávacím programu v elokované třídě v Jindřichově 6 žáků, pod-
le námi vytvořeného školního vzdělávacího programu Hašlerka 
od 1.9.2007 v 1. a 6.ročníku zahajovalo školní rok 6 žáků. Do dvou 
zájmových útvarů (rodinná výchova, domácí práce) se v letošním 
školním roce přihlásilo 16 žáků. 

Všichni pedagogičtí pracovníci v odpoledních hodinách a v do-
mácí přípravě tvoří školní vzdělávací program pro žáky se střed-
ně těžkým mentálním poškozením (Speciální škola) a hlubokým 
mentálním poškozením (Rehabilitační program). Všechny škol-
ní vzdělávací programy by měly přispět ke zkvalitnění výchovně 
vzdělávací práce v individuálním přístupu k žákům a jejich hod-

nocení. 
Pracovníci školy od zahájení školního roku připravili pro žáky 

hodně akcí, ze kterých si žáci odnesli mnoho osobních zážitků 
(Mikulášská nadílka, oslavy 50.výročí založení školy, vánoční be-
sídky, okresní turnaj ve stolním tenise, utkání ve stolním tenise 
proti speciální škole v polském Prudniku, karneval v Prudniku, 
Masopustní karneval v naší tělocvičně apod.).

V měsících září a říjnu žáci nasbírali přes 500 kg kaštanů, 
při ekologické vycházce bylo posbíráno v příkopách podél cest 
na Hynčice a na Piskořov pět 120 litrových pytlů plastových lahví.

Mgr. Jiří Kropáč
ředitel školy
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Základní umělecká škola Město Albrechtice

Co je to nadání ?
Kdybychom řekli, že hudba je květinka, pak je nadání 

semínko, ze kterého taková kytička vyroste.
Nadání je souhrn schopností, které některému člověku 

umožní v určitém oboru vyniknout. Nevšimli jste si třeba 
při hodině tělocviku, že někomu jde určitý cvik skoro sám, 
dělá ho snadno a lehce, druhému se nedaří, má z něho 
strach, potí se, udělá ho ještě špatně a nevypadá to hezky? Ten prv-
ní má zřejmě pohybové nadání. 

Jsou zase jiné děti, které velmi dobře počítají třeba i složité pří-
klady. Samozřejmě se musí učit, ale chápou vše v počtech snadno 
a rychleji. Mají početní nadání. Jiný zase dovede něco spravit, vy-
řezat, pilovat, brousit – zkrátka když má udělat něco rukama, jde 
mu to jak po másle, ale když má přemýšlet, tak to jde hůř. Říkáme, 
že má manuální schopnost – šikovné ruce.

Ale pozor – šikovnost ještě není nadání. Být šikovný je jen první 
stupeň. Nadání je o něco víc – to je opravdu výrazná schopnost. 
Nadání má člověk, který v určitém oboru zřetelně vyniká nad vše-
mi ostatními, jako kdyby se zrovna pro tu činnost narodil. Potom 
můžeme říci, že má talent.

Nadání je semínko, ze kterého může vyrůst košatý strom, ale…
Někdo si možná myslí, že když už se narodil s nadáním, že mu 

pak jde všechno samo. Dobře víte, že když se záhon nezalévá, když 
se sazenice neokopává, když se nevytrhává plevel, semínko nevy-
roste nebo sazenice zajde. Stejné je to s talentem. Kdo pilně nepra-
cuje, kdo se nesnaží svůj talent cvičit a rozvíjet – ten ho nakonec 
ztratí a nic pozoruhodného z něho nebude.

Proto platí jedno poučení – talent a nadání bez velké 
práce je úplně zbytečné.

Není to příjemné číst takovouhle větu, viďte? Jak by to 
bylo nádherné, kdyby se někdo narodil s talentem, šup 
a byl by z něho velký umělec. To by byl zázrak! Ani nejta-
lentovanějšímu člověku není dopřáno úspěchu, když ne-

pracuje na rozvoji svých schopností.
Z toho vyplývá poučení dětem:
Máte umyté uši? Tak si to za ně zapište! A jestli právě někdo 

z vás má k hudbě talent třeba i velký, vůbec se nenaparujte. Teprve 
se uvidí, jak ho umíte ošetřovat. Věřím, že dobře.

Nezapomeňte, ani nejkrásnější květina nevyroste, když se ne-
zalévá.

Pedagogové ZUŠ M. Albrechtic vyučují i v Třemešné, Sl. Rudol-
ticích, Jindřichově a v Osoblaze.

Můžete se přihlásit ke studiu hry na nástroj (elektrické klá-
vesy (keyboard), klavír, housle, violoncello, fl étny, trubka, kytara, 
sólový a sborový zpěv), tanečního, výtvarného a dramatického 
oboru. Každý čtvrtek dopoledne nebo odpoledne se schází rodiče 
a děti předškolního věku na pohybovou a výtvarnou výchovu.

KONTAKT: ZUŠ M. Albrechtice, Tyršova 1, tel. 554 652 607, 
605 038 758.

za kolektiv ZUŠ 
ředitelka Jana Fojtová
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Zimní speciální olympiáda 2008

Jako každoročně uprostřed ledna jsme se zúčastnili zimní spe-
ciální olympiády, která se pravidelně koná v Krkonoších v Malé 
Úpě vždy od neděle do pátku. Tentokráte vyšel termín na dny 13. - 
18. 1. 2008. Neměli jsme sice moc natrénováno, protože ani letošní 
zima příliš sněhem neoplývala, ale pořád to bylo lepší než vloni, 
kdy sníh nebyl ani v Krkonoších a trénovalo se jen „na suchu“. 
Nutno předznamenat, že naši závodníci reprezentují v běžeckém 
lyžování, a to na tratích od 500m do 5 km.

Na letošní zimní olympiádě se tradičně soutěžilo ve sjezdovém 
a běžeckém lyžování, nově byl zařazen snowbording a jako ukáz-
kový sport fl oorhokej. Ten jsme dříve taky hrávali a v r. 2001 byli 
2 naši sportovci, Jan Gábor a Zdeněk Kováč, členy reprezentační-
ho družstva ČR na světové olympiádě na Aljašce v USA. Letošní 
olympiády v Krkonoších se zúčastnilo více než 250 závodníků z 58 
sportovních klubů z celé České republiky. Za Moravskoslezský 
kraj jsme však byli jedinými účastníky my, SK Nováci Město Al-
brechtice. Pod vedením trenéra Miloslava Juráně jsme se zúčastnili 
v tomto složení: Vilém Gabčo, Ivo Chodurek, David Böhm, Mari-
an Křenek a Josef Žigo.

Do místa her nás jako vždy spolehlivě přivezl náš „méďa“- Mer-
cedes-Vito. Ubytovali jsme se ve Sporthotelu a protože nás přivíta-
lo slunné počasí, hned jsme vyrazili na první trénink.Zjistili jsme, 
že jsme v docela dobré formě, zaběhli jsme si asi 10 km a příjemně 
unaveni se vrátili do hotelu. Příští den v pondělí již olympiáda za-
čala slavnostním zahájením a prvními závody. Tak to pokračovalo 
až do čtvrtku, kdy nás na závěr čekaly závody štafet. Na každé trati, 
které jsme se zúčastnili, tj. 500m, 1,3 a 5km, se jela nejdříve kvali-
fi kace. Závodníci byli podle dosažených časů rozděleni do skupin 
po osmi, aby spolu vždy soutěžili sportovci přibližně stejné výkon-
nosti. Hned po závodech bylo vyhlášení výsledků, rozdávaly se 
medaile a věcné ceny. Všichni jsme bojovali s největším nasazením 
a výsledky se dostavily. Jen jeden z našich závodníků zůstal bez 
medaile. Získali jsme celkem 6 medailí, z toho 2 zlaté, stříbrnou 
za štafetu a 3 bronzové.

Kromě závodů jsme se taky tradičně těšili na doprovodný pro-
gram, protože nejen závody a běžkami živ je člověk. Ve volném 
čase jsme si zahráli volejbal, bowling, vykoupali se v bazénu 

a na vycházkách jsme navštívili některé známé horské chaty a dali 
si oblíbené sladkosti. Každý večer byl zakončen diskotékou. To vše 
přispívalo k relaxaci mezi závody a utužovalo naši partu.

To nejlepší nás však čekalo nakonec. Protože v r. 2009 se koná 
zimní světová olympiáda, která je pravidelně co 4 roky, losovali 
se z vítězů jednotlivých kategorií její účastníci. Běžecké lyžování 
mělo přiděleno pro ČR 4 místa. Měli jsme obrovské štěstí, protože 
z osudí bylo vytaženo i jméno našeho Viléma Gabča. Bude repre-
zentovat Českou republiku v únoru 2009 v americkém státě Idaho 
na tratích 3 a 5km. A protože je Vilém dlouhodobě reprezentantem 
našeho zařízení Krajánek v mnoha sportovních odvětvích a v za-
hraničí ještě nebyl, moc mu to všichni přejeme. Na závěrečném 
vyhodnocení po olympiádě, kde nechybělo ani šampaňské, jsme 
si všichni slíbili, že ještě přitvrdíme v tréninku, ať se bez medailí 
nevracíme ani v příštích letech.

Mgr. Miloslav Juráň
ředitel ÚSP Krajánek
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Střípky z farnosti

Turistický oddíl

Těmito několika řádky bychom chtěli poděkovat našemu 
mužskému pěveckému sboru pod vedením pana Josefa Vyhlída-
la - místního varhaníka. Jedenáct mužských hlasů se pravidelně 
každý týden schází několik měsíců před Vánocemi, Velikonocemi 
a významnými svátky během roku jako např. svátek sv. Václava 
nebo sv. Cyrila a Metoděje, aby svým vystoupením zkrášlili tyto 
slavnosti. I nyní se připravují na zpívané pašije při bohoslužbách 
na Květnou neděli (16.3.) a Velký Pátek (21.3.). Chrámový zpěv 
doprovázejí i hrou na housle či klarinet nebo trubku. Za jejich čas 
věnovaný této činnosti jim upřímně děkujeme.

V lednu v době vánoční byla již tradičně v kostele výstavka do-
mácích betlémů. Letos jich bylo vystaveno 33 - dřevěné, keramický 
ze Základní umělecké školy M.Alce a nejvíce papírové vystřiho-
vané. I v době velikonoční bychom chtěli vytvořit lidovou tradici, 
a proto vyhlašujeme letos poprvé „SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
KRASLICI“. Prvních čtrnáct dní v dubnu (od 1.-13.4.) můžete i vy 
přinést do kostela svoji ručně vyrobenou kraslici a koncem dubna 
v neděli 27. 4. soutěž vyhodnotíme a účastníky odměníme. Výstav-
ka kraslic potrvá do konce doby velikonoční, do 11. května 2008.

Zároveň chceme pozvat všechny občany na
POSVÍCENÍ NEBOLI KRMÁŠ FARNOSTI 

V NEDĚLI 1. ČERVNA 2008.

Tato slavnost vychází z názvu kostela – Navštívení Panny Ma-
rie, kterou církev slaví 31.5. Jsou to tedy takové jmeniny kostela. 
Oslavíme je slavnostní bohoslužbou v 9.30 hod. a po ní posezením 

na farní zahradě se společným obědem a vystoupením těch nej-
mladších dětí z farnosti, které předvedou krátkou divadelní hru 
a zahrají na hudební nástroje. V odpoledním programu nebude 
chybět duchovní koncert Základní umělecké školy Město Albrech-
tice se svátostným požehnáním.

Srdečně Vás zve místní organizace KDU-ČSL a římskokatolická 
farnost M. Albrechtice.

Mgr. Marcel Jedelský
jáhen

Výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty M. Albrech-
tice, která se konala 15. února 2008, schválila velmi netradičně 
vznik turistického oddílu, který je prozatím bez členské základny. 
Vznikla pouze koordinační skupina ve složení: Věra Strakošová, 
Jitka Veselá, Jana Šlagorová, Josef Jiřík a Karel Handlíř, která by 
chtěla přesvědčit občany o správnosti založení tohoto oddílu.

Dovolujeme si Vás pozvat na 3 vycházky po okolí Albrechtic 
(dohromady cca 20 km), kde bychom si prošli některá historická 
a zajímavá místa. Krátkou a věcnou formou bychom si o nich něco 
řekli.

26. dubna 2008   Sraz u burkvízské zatáčky. Tři borovičky, hrad 
Burkvíz, Poutní hora /v 17. stol. zde stával kláš-
ter/, bývalá chata Mír, pomník zakladatele sa-
natoria Žáry.

3. května 2008   Sraz v Hynčicích u bývalé lesní správy. Tři malé 
kříže, ústřední kříž, kamenná bouda, část kří-
žové cesty, starý buk (obejmou jej 4 lidé), zre-
novovaná kaplička, vodárna.

24. května 2008   Sraz – hospoda u rybníku Celňák. Stezka pol-
sko-české hranice, návštěva budoucí rozhledny, 
Biskupce, sraz s místními chataři u zdevasto-
vané kapličky (r. 1871), chata Anna, pasování 
na Albrechtického puchýře, naplnění členské 
základny turistického oddílu, volba předsedy 

tohoto oddílu, sestavení plánu dalších turis-
tických akcí. V průběhu této vycházky bude 
proveden krátký výklad o prospěšnosti chůze 
a čerstvého vzduchu na zdraví a psychiku člo-
věka. 

Součástí tohoto dne bude Myslivecký den, který pořádá myslivec-
ké sdružení Oldřich spolu s TJ M. Albrechtice. Zveme tímto spolu-
občany na odpolední vycházku na chatu Anna, kde bude k posle-
chu a tanci hrát Country kapela, bude se opékat prase, připravíme 
guláš, tombolu a zajímavé soutěže.

28. června 2008   I. ročník pochodu Petra Šolce. Heřmanovice, 
Solná hora, Valštejn. Vyhodnocení pochodu 
v kavárně Vlasta na náměstí.

Turistický oddíl se rozhodli podpořit místní lékaři, kterým tímto 
děkujeme.
MUDr. Hana Jelínková, MUDr. Leona Tobiášková, MUDr. Zu-
zana Juráňová, MUDr. Eva Němcová, MUDr. Yvona Weissová, 
MUDr. Leopold Sedláček, MUDr. Jan Kutálek, MUDr. Jiří Šupík, 
MUDr. Martin Jančo, MUDr. Ladislav Mezník

O podrobnostech všech těchto akcí budete včas informováni.

Ing. Karel Handlíř
předseda TJ M. Albrechtice
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FK AVÍZO Město Albrechtice

Jezdecké centrum Město Albrechtice

Seznam zápasů hraných na hřišti v Městě Albrechticích

Před jarní částí sezóny 2007/2008 se náš tým pozměnil. Muž-
stvo A, které je po podzimní části na třetím místě, převzal nový 
trenér pan Josef Dorňák. 

Z kádru odešli: Řehulka R., Kadlčák F., Helštýn P., Bartoš R., 
Cverna V., Pliska M., Mích R. a trenér Adler L.

Noví hráči plus navrátilci z hostování jsou: Sobok, Komár V., 

Orság Z., Grimm J., Gvuzdek, Schreier M., Žila M., Burian M., Bu-
rian K., Jašek a dvě posily z Brazílie Luan Alves Fidelis a Christia-
no Silva Dos Santos. Muži B, dorost, žáci a přípravka hrají ve svých 
třídách na předních místech a určitě si chtějí své pozice minimálně 
udržet nebo i zlepšit.

Jezdecký sport a rekreační jež-
dění v Jezdeckém centru Města Al-
brechtic se stalo samozřejmostí pro 
mnoho příznivců koní a jezdectví. 
Výcvikové hodiny a vyjížďky na ko-
ních využívají začátečníci i pokročilí 
z celého Krnovska, Osoblažska, ale 
také místní občané, chalupáři a tu-

risté. Jezdecký kroužek pracuje od září do června. Letos již pro děti 
od desíti let. Lidé vítají možnost ustájit si zde svého koně, který má 
zajištěnou každodenní péči. Je to tedy pro ně časově méně náročný 
koníček, pokud mají hodně práce.

Naše koně nemohou chybět na akcích pro děti, jako napří-
klad: Dětské dny, Zahradní slavnosti v DDM Krnov, v Jindřichově 
ve Slezsku (ústav pro mentálně postižené), oslavy na koupališti 
v Krnově, sportovní odpoledne, Vánoční trhy a ostatní.

Pravidělně docházejí klienti z domova pro mentálně postižené 
Krajánek, pro které jsou připravení koně, které kluci pomáhají vy-
čistit, nasedlat a potom se na nich povozí. Je to pro ně terapie jak 
psychická, tak i fyzická.

Některým lidem kůň pomáhá i ze zdravotního hlediska. Uleví 
od bolesti v zádech.

Můžeme se pochlubit mnoha pěknými sportovními výsledky 
z parkurových závodů u nás, ale také v sousedním Polsku.

Do budoucna bychom chtěli pořádat různé akce a závody v na-
šem areálu, ale k tomu potřebujeme vybudovat pískovou jízdár-
nu. 

Zajezdit si u nás může každý, kdo má chuť poznat svět z koň-
ského hřbetu, proto zveme všechny spoluobčany k návštěvě stáje. 

Máme možnost jezdit i za nepříznivého počasí a také v zimě, pro-
tože máme krytou jízdárnu.

Pro ty, kdo u nás ještě nebyli: Areál se nachází na okraji města 
naproti závodu DAKON.

Kontakt: 
Web: www.jcma.cz
Mobil: 603 595 493
E-mail: j.c.mesto.albrechtice@seznam.cz

Petra Vabroušková

Muži „A“ Muži „B“ Dorost 

23.03.08 Velké Karlovice 30.03.08 Jindřichov B 12.04.08 Ludgeřovice
13.04.08 Bystřice 05.04.08 Brantice 26.04.08 Hlavnice
27.04.08 Velké Losiny 20.04.08 Ol. Bruntál 10.05.08 Odry
08.05.08 Hranice 03.05.08 Horní Benešov 24.05.08 Rýmařov
11.05.08 FC B.Ostrava B 18.05.08 Karlovice 07.06.08 Petřkovice
25.05.08 Bohuslavice 01.06.08 Vrbno A 21.06.08 Kravaře
08.06.08 Frenštát 15.06.08 Široká Niva

Žáci Přípravka

05.04.08 Osoblaha 10.04.08 Ol. Bruntál
20.04.08 Krásné Loučky 29.05.08 Třemešná
18.05.08 Lichnov 12.06.08 Brantice
24.05.08 Brantice
07.06.08 Chomýž

Ivan Polách
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Noví občánci

Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic:

Lukáš Ircing  nar.   2. 10. 2007
Jan Zlámal  nar.   4. 10. 2007
Vojtěch Musálek  nar.   9. 10. 2007
Niki Michailidisová  nar. 11. 10. 2007
Tereza Křištofová  nar. 12. 10. 2007
Kateřina Michnová  nar. 16. 10. 2007
Erik Heděnec  nar. 19. 10. 2007
Ondřej Dunča  nar. 20. 10. 2007
Štěpán Juříček  nar. 20. 10. 2007
Petr Derka  nar. 23. 10. 2007
Martin Hlaváček  nar. 30. 10. 2007
Petr Orság  nar.   2. 11. 2007
Matěj Vyležík  nar.   7. 11. 2007
Karolína Janešíková  nar.   9. 11. 2007
Matěj Hula  nar. 19. 11. 2007
Martin Štibora  nar. 26. 11. 2007
Nikolaos Pietras  nar.   3. 12. 2007
Veronika Staníková  nar. 17. 12. 2007

Blahopřejeme

Jubilantům v měsíci lednu

Anna Lapšanská, Verona Hrochová, Marie Bouřová, Josefína Ka-

menárová, Petr Kubla, Pavla Kublová, Jaroslava Šprinzová, Jiřina 

Fofová, Miroslava Hájková, Anežka Měsíčková, Anežka Tomíčko-

vá, Marie Švrčková, Gustav Santarius, Anežka Jelínková, Božena 

Skotálková, Anna Sobotíková, Helena Škultetyová

Jubilantům v měsíci únoru

Josef Mahn, Zdeněk Kadlík, Anastazie Krušinová, Emilie Psoto-

vá, Růžena Stejkozová, Anežka Vojtěšková, Drahomíra Topičová, 

Vlasta Spívalová, Marie Košuličová, Anežka Jurošková, Milada Lo-

rencová, Ludmila Parmová, Jana Fedorová, Barbora Králová, Jiří 

Lisický, Růžena Zochová, Gejza Kelemen, Vlasta Gavlasová, Jiřina 

Kravczyková, Josef Matoušek, Ludmila Turcerová,

Jenovefa Sedláčková 

Jubilantům v měsíci březnu

Atina Karidopulosová, Margit Kirchnerová, Vladimír Martinek, 

Václav Hubka, Františka Khunová, Věra Nováková, Ludmila Baj-

tková, Milada Klegová, Pavel Křištof, Věra Šimonová, Vlasta Ku-

kelková, Irena Mičíková, František Segeč, Alžběta Frenclová, Kvě-

ta Lapková, Josef Pavlík, Marie Zelenková, Bohumil Pavel, Libuše 

Vykopalová

Jubilantům v měsíci dubnu 

Františka Dáňová, Františka Fialová, Marie Hrbáčková, Marie Ře-

hová, Irena Jordánová, Radomír Drlík, Bedřich Th urz, Ludmila 

Hanzlíková, Blažena Jurčíková, Anna Schreiberová, Božena Měr-

ková, Helena Krchová, Aristidis Spiropulos, Antonín Zápalka, He-

lena Junková, Anna Handlířová

Jubilantům v měsíci květnu

Ladislav Šťastný, Božena Šobrová, Dieter Herodek, Zdeněk Ma-

sopust, Anna Mrkvová, Josef Bořil, Alois Gross, Jolana Jantošová, 

Jarmila Miliánová, Anděla Mrázková, Růžena Fuksová, Franti-

šek Rypar, Zdeňka Ševčíková, Oldřich Kopečný, Marta Kovalová, 

Anna Kotrlová, Anna Jarošová, Anastasie Karchová, Jan Leszko, 

Irma Gajdošová, Emilie Zoubková, Julie Kotasová, Alois Boháč, 

Vlasta Kadlecová, Malvína Klímková, Josef Hádek, Libuše Hanu-

sová, Josef Segeč, Eliška Hrabcová, Anna Kovačíková, Drahomíra 

Václavíková

Jubilantům v měsíci červnu

Ludmila Cikánková, Blažena Čůtová, Miloslav Sekanina, Františka 

Strnadová, Jaromíra Sosíková, Alžběta Štefk ová, Věra Blažková, Ja-

roslav Žák, Marie Javůrková, Anna Hrbáčková, Marie Kupčoková, 

Marie Mašková, Helena Špalková, Anna Němcová, Rudolf Brada, 

Anna Kozáková, Ludmila Hrubá, Bohuslava Bezděková, Anna 

Bradová, Marta Čubáková, Marie Holubová, Helena Svobodová, 

Viktor Spíšek, Amálie Kyselá
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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

ČMSS a.s. (Liška)

Kancelář v budově kina

Pondělí  13.30 - 16.00

Telefon 605 765 541

Česká pojišťovna, a.s.

(kancelář v autosalonu Schwarz) Oldřich Zelinka

Čtvrtek  9.00 - 16.00

Telefon 603 779 775, 554 652 269

Lékařská služba první pomoci Krnov 

- dětský pavilon nemocnice

Pracovní dny   17.00 - 22.00

Sobota, neděle a svátky   7.00 - 22.00

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

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

1. Sestry Brontëovy – Charlotte, Emily Jane, Anne
2. Rodion Raskolnikov
3. Pippi Dlouhá punčocha
4. John Steinbeck

5. Moby Dick
6. V Ratibořicích
7. Vladislav Vančura
8. Jules Verne

Bibliokvíz – správné odpovědi
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Placená inzerce

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 
VIENNA INSURANCE GROUP

Dovolujeme si Vám nabídnout služby v oblasti pojišťovnictví 

šité na míru právě pro VÁS !

Občanské pojištění
- pojištění staveb a domácností, rekreačních staveb a chat, nemovitostí

-  pojištění v běžném občanském životě: z výkonu práva myslivosti, způsobenou škodu při výkonu 

povolání, způsobenou škodu vlastníkem nebo opatrovatelem zvířete aj. 

- pojištění nákladů na veterinární léčbu psa

- kapitálové životní pojištění dospělých, dětí, důchodové pojištění, pojištění úvěru

- úrazové pojištění dětí a dospělých

- pojištění vozidel 

 povinné ručení - odpovědnost za škodu z provozu motorových vozidel 

 Speciál plus - např. vozidlo s obsahem do 1350 ccm = od 1625,- Kč ročně

 Super plus - např. vozidlo s obsahem do 1350 ccm = od 1788,- Kč ročně

 Sporopov - např. vozidlo s obsahem do 1350 ccm = od 1064,- Kč ročně

 havarijní pojištění 

 All risk – odcizení, živel havárie 

 Balíček – odcizení, čelní sklo, srážka se zvěří, úrazové pojištění řidiče 

Podnikatelské pojištění 
- pojištění majetku

-  živelné pojištění: požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, pád stromu, 

tíha sněhu, námraza, kouř, náraz dopravního prostředku aj.

-  odcizení: odcizení věci loupeží, úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus), zpronevěra, 

podvod, zatajení věci a neoprávněné užívání věci 
- doplňkové pojištění: pojištění okenních skel a výloh, elektroniky a strojního zařízení aj. 
-  odpovědnost: obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, odpovědnost za škodu spojenou 

s výkonem právní služby, notáře, daňového poradce, lékaře 

Podnikatelské pojištění pro přepravce
- povinné ručení: velmi výhodné sazby ve fl otilovém pojištění motorových vozidel

- havarijní pojištění: ALL RISK - havárie, střet, náraz, krádež, loupež

- odpovědnost přepravce: pojištění odpovědnosti přepravce za přepravovaný náklad

Nejlepší od nás !

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA a.s. 

VIENNA INSURANCE GROUP

Kancelář KRNOV Tel.: 554 611 747, 603 235 089

Nám. Minoritů 13, 794 01 Krnov E-mail: cpp.krnov@tiscali.cz
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Náměstí ČSA 16

Otevírací doba : po – pá 8.30 – 11.30 13.00 – 16.30
so 8.30 – 11.00

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.

Uzávěrka příštího čísla 30. 6. 2008.

Sdělení občanům

FK AVÍZO

mateřská škola

základní škola

Město Město Albrechtice,

jako pořadatelé, Vám předběžně oznamují, 

že dne 7. června 2008 bude pořádán tradiční

Dětský den 

s bohatou programovou nabídkou pro malé i velké. 

Podrobnosti budou zveřejněny v kabelové televizi a na plakátech.

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé.


