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ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,

letošní zima nebyla pro městskou pokladnu tak příznivá jako 
dvě zimy předchozí, ale dětem a příznivcům zimních sportů dělaly 
naopak přívaly sněhu radost a po delší době si mohli užít těch pra-
vých zimních radovánek.

V  krátkosti bych Vás chtěl informovat o  příznivé bilanci tý-
kající se toku fi nančních prostředků do  rozpočtu našeho měs-
ta v  roce 2008. První návrh rozpočtu schválený v  prosinci 2007 
byl rozpočet pro rok 2008 dle předloženého materiálu v  členě-
ní příjmy 35  962  913,- Kč, fi nancování 5  676  000,- Kč, výdaje 
41  638  913,-  Kč. Dnes můžeme konstatovat, že s  více jak 100% 
navýšením jsme nadmíru spokojeni a  skončili jsme předběžně 
na částce 90 233 895,- Kč.

Také hospodářská činnost města vykázala kladná čísla, pů-
vodní plánované výnosy 7 683 784,- Kč byly navýšeny na částku 
9 232 388,00Kč a zisk činí 1 723 749,00Kč.

Do čeho všeho bylo investováno, jste si jistě všimli sami a byli 
jste informování průběžně ve  Zpravodajích v  loňském roce. Jen 
jedno číslo je důležité a to jsou investice do rozvoje města ve výši 
53 miliónů Kč.

Tento nastartovaný trend by měl pokračovat i v roce letošním, 
protože v  prosinci byl zahájen projekt s  názvem Modernizace 
vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice. V květnu bude zahá-

jena stavba víceúčelového hřiště a také by se měla v letních měsí-
cích rozběhnout dostavba další etapy gravitační kanalizace, která 
je v současné době ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Dotace na tuto akci nám trošku zamotala hlavu, a to hlavně tím, 
že nám byly přiznané prostředky jen ve výši 62% uznatelných ná-
kladů, což znamená, že si město musí vzít úvěr na dofi nancování 
zbývající částky zhruba ve výši 15 mil. Kč.

V letošním roce proběhne několik menších, ale také důležitých 
investičních akcí. Budeme pokračovat ve zkrášlení vzhledu náměs-
tí, výměně autobusových zastávek, rekonstrukci chodníků atd. Ne-
malé fi nanční prostředky jsou v rozpočtu také určeny na přípravu 
dalších projektů, které by měly v našem městě vzniknout a  jsou 
důležité pro náš další rozvoj, jako například sběrný dvůr, Středisko 
hasičské a záchranné služby Město Albrechtice a také chceme za-
počít projektové práce na přípravě chodníku, který propojí Město 
Albrechtice s místní částí Pod lipami a do budoucna pokračovat 
směrem na Hynčice. 

Za sebe i za své spolupracovníky přeji Vám všem krásné jaro, 
hodně úspěchů, pohodu, klid a  spokojenost jak v  osobním, tak 
v pracovním životě.

Luděk Volek
starosta
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Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu

Na 20. zasedání zastupitelstva města dne 27.11.2008 bylo pro-
jednáno:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
-  smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, Nám ČSA 10 

a fi rmou EKO-KOM a.s, Na Pankráci 1685/17, Praha k bez-
platnému užívání 4 ks odpadových nádob na  dobu určitou 
do 31.12.2010 s tím, že do jednoho roku od převzetí nádob za-
koupí Město Město Albrechtice 2 ks nádob z vlastních zdrojů

-  návrh hospodářské činnosti Město Město Albrechtice na rok 
2009

Zastupitelstvo města schválilo:
-  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o  místních poplatcích 

s účinností od 1.1.2009
-  Obecně závaznou vyhlášku č.2/2008 o  místním poplatku 

za  provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálního odpadu s  účinností 
od 1.1.2009

-  Obecně závaznou vyhlášku č.3/2008 o  pořádání veřejných 
produkcí s účinností od 1.1.2009

-  smlouvu o  dílo na  vypracování projektové dokumentace 
na akci ,,Odpadové centrum- Město Albrechtice” mezi Měs-
tem Město Albrechtice a fi  Envi projekt s.r.o., Na Požáře 144, 
760 01 Zlín, za nabídnutou cenu 356.000,- Kč bez DPH 

-  schvalilo částku 1 mil. Kč do plánu na obnovu vodovodu a ka-
nalizací Město Město Albrechtice pro rok 2009 

Na 21. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2008 bylo pro-
jednáno:
Zastupitelstvo města schválilo:
-  rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2009 dle předlože-

ného materiálu v členění na příjmy ve výši 66 223 462,- Kč, 
fi nancování 7 465 000,- Kč a výdeje ve výši 73 688 462,- Kč

-  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na  rok 2009 
v celkové výši 6 085 000,- Kč, příspěvek na provoz pro mateř-
skou školku na rok 2009 je stanoven ve výši 1 785 000,- Kč, pří-
spěvek na provoz pro základní školu na rok 2009 je stanoven 
ve výši 4 300 000,- Kč

-  investiční příspěvek pro Sdružení obcí Praděd pro rok 2009 
ve výši 232 016,- Kč

-  neinvestiční příspěvek na  granty Města Město Albrechtice 
ve výši 900 000,- Kč

-  plán hospodářské činnosti Města Město Albrechtice na  rok 
2009, kde náklady na rok 2009 v plánu hospodářské činnosti 
jsou ve výši 7 641 567,- Kč a výnosy ve výši 7 688 928 zisk je 
ve výši 47 361,- Kč

-  vyřazení majetku Města Město Albrechtice plynoucí z prove-
dení inventarizace majetku města, a to ve výši 1 117 834,21 Kč

-  inominátní smlouvu o  zajištění kulturních služeb na  zámku 
Linhartovy uzavřenou mezi Městem Město Albrechtice a pa-
nem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov

-  smlouvu na  administraci projektu dotačně podpořeného 
z  ROP ,,Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Al-
brechtice” mezi Městem Město Albrechtice a fi rmou Hospo-
dářská rozvojová agentura třinecká, Podnikatelské centrum, 
s.r.o., Družstevní 294, Třinec s nabídkovou cenou 108 290,- Kč 
včetně DPH

Ing. Jitka Hanusová
místostarostka

Rozšíření kanalizační sítě

V  letošním roce dojde k  dalšímu rozšíření kanalizační sítě 
v Městě Albrechticích. Město má na tuto etapu zpracovanou pro-
jektovou dokumentaci, je vydáno právoplatné stavební povolení 
a  je vyřízena dotace z  Operačního programu Životní prostředí. 
Rozpočtové náklady se pohybují ve výši 40 mil. Kč včetně DPH, 
z toho 62% uznatelných nákladů bude hrazeno z fondu EU a 5% 
z  uznatelných nákladů bude činit dotace ze SFŽP. Jelikož město 
nemá k dispozici na účtu dostatek fi nančních prostředků na fi nan-
cování vlastního podílu, bude město žádat o úvěr do výše 15 mil. 
Kč. V současné době se připravují výběrová řízení na zhotovitele 
stavby a  poskytovatele úvěru, která budou vyhlášena v  průběhu 
března. Předpokládané zahájení stavby je červen – červenec roku 
2009 a ukončení závěrem roku 2010.

A teď k vlastní stavbě. První větev kanalizačního řadu bude za-
čínat na ul. Poštovní, kde se vedle pošty napojí na stávající kanali-
zaci. Dále bude pokračovat na ul. Českých Legií. Zde bude končit 
u  restaurace „Non-stop“ a  pokračovat směrem k  autobusovému 
nádraží. Z Českých Legií budou ještě vysazeny kanalizační odboč-
ky v délce cca 50m do uličky na ulici Osvobození a na ul. Vodní. 
Od  autobusového nádraží povede kanalizace k  mostu přes vod-
ní tok Opavice. Před mostem projde protlakem pod hlavní silnicí 
na ulici B. Němcové, kolem bývalé „bramborárny“ a končit bude 
cca 40 m za mostem spojujícím ul. B. Němcové a Nábřežní. 

Druhá větev bude začínat napojením na  stávající kanalizaci 
u parku B. Smetany a povede po ul. B. Smetany až k ÚSP – „Kra-
jánek“. Z této kanalizace bude vysazeno odbočení s napojením ul. 
Polní. Z ul. B. Smetany projde kanalizace uličkou na ul. Nábřežní 
a povede až k rodinnému domku Kozelských. Taktéž bude prove-

deno odkanalizování ul. U Koupaliště a rodinných domků v loka-
litě Hůrka. 

Kanalizace bude provedena z PVC o průměrech DN 300 a 250 
o  celkové délce cca 3,5 km. Na  této kanalizaci bude realizováno 
100 přípojek o  celkové délce 450 m. Na  kanalizaci byly zjištěny 
3 případy, a to na ul. B. Němcové RD na p.p.č. 885, ul. Vodní RD 
p.p.č. 826 a 828, kde tyto objekty nebude možno napojit gravitačně 
a bude nutné, aby si majitelé zajistili přečerpávání splašků do šach-
ty na přípojce, nebo provedli úpravu vnitřních rozvodů kanalizace. 

Pro občany je důležité, že z hlavních kanalizačních řadů bude 
provedena výstavba kanalizačních přípojek k rodinným domkům 
a bytovým domům. Přípojky jsou zakresleny v realizační projek-
tové dokumentaci. Je důležité si trasu navržených přípojek odsou-
hlasit a v případě, že by mělo dojít ke změně navržené trasy kanali-
zační přípojky, je nutno změnu projednat na městském úřadě, aby 
tato změna mohla být projednána s organizací, která bude stavbu 
realizovat. Na  městském úřadě v  kanceláři tajemníka Ing. Vave-
ry je k nahlédnutí projektová dokumentace, kde je možno zjistit 
umístění domovní přípojky. a tak zavčas sjednat její nové umístění.

Závěrem svého příspěvku bych chtěl občany našeho města upo-
zornit na nebezpečí související s prováděním stavby – otevřené vý-
kopy, bláto, prach, zvýšený provoz stavebních mechanizmů apod., 
které budou stavbu doprovázet a nelze je úplně eliminovat. Tím 
zároveň chci občany poprosit o pochopení a trpělivost.

Ing. Hynek Vavera 
tajemník
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Změny na městském úřadě

V  souvislosti s  ukončeným personálním auditem městského 
úřadu a příslušnými usneseními zastupitelstva města a rady města, 
která byla přijata závěrem roku 2008, došlo k úpravám organizač-
ní struktury městského úřadu. Radou města byly zrušeny některé 
odbory a oddělení a zároveň byly zřízeny odbory nové. Pro lepší 
orientaci při vyřizování záležitostí považuji za důležité občany se-
známit s novou strukturou městského úřadu, s jednotlivými odbo-
ry a orientačně i s náplní jejich práce:

Starosta
p. Luděk Volek, tel. 554652106, 554637390

Místostarosta
p. Ing. Jitka Hanusová, tel. 554637393
-  sbor dobrovolných hasičů, kultura, granty města, příspěvkové 

organizace města

Tajemník
p. Ing. Hynek Vavera, tel. 554637392
- investiční akce města, dotace 

Podatelna, sekretariát:
p. Bohumíra Druláková, tel. 554637391
-  příjem a expedice pošty, příjem stížností, evidence branců, pře-

stupková komise, evidence ztrát a  nálezů, evidence obecně zá-
vazných vyhlášek a  nařízení obce, evidence zápisů a  usnesení 
z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva

Odbor fi nanční:
Vedoucí odboru p. Alena Bodnárová, tel. 554637395
-  veškeré účetní operace, fakturace, kontrolní činnost, rozpočet 

obce a jeho změny, hospodářská činnost obce a její změny, roz-
borová činnost, inventarizace majetku obce, vyúčtování dotací, 
kontrola hospodaření příspěvkových organizací, sestavuje závě-
rečný účet města 

referent p. Hana Kmínková, tel. 554637395
-  účetní operace a fakturace hospodářské činnosti města, výpočet 

nájemného - byty a nebytové prostory, SIPO

referent p. Ing. Věra Vaverová, tel. 554637394
-  místní poplatky, hřbitovy, výherně hrací přístroje, evidence ma-

jetku, 

referent p. Zdena Kostrošová, tel. 554637398
-  pokladna, mzdy a  personalistika, fond zaměstnanců, cestovní 

náhrady

Odbor vnitřních věcí:
Vedoucí odboru p. Jan Vávra, tel. 554637396 
-  hospodaření s majetkem obce týkající se bytových a nebytových 

prostor (uzavírání smluv, výpovědi, opravy, údržba, vyúčtování, 
investice, revize a pod.), evidence uchazečů o byt, požární pre-
ventista, opravy a údržba místních komunikací a chodníků, ve-
řejné osvětlení, organizace práce zaměstnanců veřejně prospěš-
ných prací 

referenti: pp. Vlasta Lednická, Jana Helienková, 554637364
-  matrika, narození , sňatky, rozvody, úmrtí, evidence obyvatel, 

změny trvalého pobytu v  obci, vydávání občanských průkazů 
a  cestovních dokladů, vidimace a  legalizace, poskytování ově-
řených výstupů z informačního systému veřejné správy – Czech 
Point

Odbor výstavby a územního plánování
Vedoucí odboru Ing. Dušen Vopelka, tel. 554637365
-  pověřený obecní úřad - výkon státní správy: územní řízení - 

umístění stavby, využití území, chráněné území nebo ochranné 
pásmo, stavební uzávěra, prodloužení platnosti územního roz-
hodnutí a změna územního rozhodnutí

-  stavební povolení a rozhoduje o jeho změně a prodloužení, změ-
ny staveb před dokončením, ohlášení drobných staveb, terénní 
úpravy, kolaudace staveb, zkušební provoz, -nařizuje odstraňo-
vání staveb, povoluje reklamní a propagační zařízení a nařizuje 
jejich případné odstranění, provádí výkon státního stavebního 
dohledu

referent Karla Trauenbergerová, tel. 554637365
-  vodní hospodářství - povolování studní pro fyzické osoby a od-

běry podzemních vod, povolování odběru povrchových vod
-  silniční hospodářství a doprava - povolování zvláštního užívání 

místních komunikací

referent p. Iveta Adámková, tel. 554637399
-  ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a kra-

jiny, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, rostlinolékářská 
péče, ochrana proti týrání zvířat, městské lesy, veřejná zeleň

-  majetkoprávní - pronájmy a prodeje pozemků, pronájmy a pro-
deje bytů, nebytových prostor 

Odbor sociální:
Vedoucí odboru Ing. Hana Rousová, tel. 554637363
Referenti pp. Lena Michnová, Jiří Boháček, tel. 554637361, 
554637362
-  poskytování dávek sociální péče - příspěvek na živobytí, doplatek 

na bydlení, mimořádná pomoc poskytování příspěvku pro těžce 
zdravotně postižené občany a staré občany - příspěvek na úhradu 
bezbariérového bytu a garáže, pro úplně nebo prakticky nevido-
mé občany, terénní práce, sociálně právní ochrana dětí

-  poskytování ověřených výpisů z  informačního systému veřejné 
zprávy - Czech Point,

  kopírování

Odbor sdělovacích prostředků:
Vedoucí odboru p. Miroslav Holub, tel. 554637368
Referent p. Vladislav Hlaváček, tel. 554637368
-  kabelová televize, internet – smlouvy, kabelová televize, internet 

– zajišťování provozu, webové stránky města, správa IT

Městská knihovna
Knihovník p. Dagmar Horáková, tel. 554652637
- půjčování knih, časopisů, veřejný internet

V souvislosti se změnou organizační struktury městského úřa-
du došlo i k úpravám hodin pro veřejnost, které byly vnitřní před-
pisem stanoveny takto:

Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města:
pondělí od 7.45 do 12.00 hod., od 13.00 hod. do 16.45 hod.
středa od 7.45 do 12.00 hod., od 13.00 do 16.45 hod.
pátek od 12.30 do 14.15 hod. 

Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města:
pondělí od 8.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 16.30 hod.
středa od 8.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 16.30 hod.
pátek od 12.30 do 14.00 hod.

Půjčovní doba městské knihovny:
pondělí od 13.00 do 17.30 hod.
úterý od 10.00 do 12.30 hod, od 13.00 do 16.00 hod.
čtvrtek od 13.00 do 17.30 hod.
pátek od 10.00 do 12.30 hod., od 13.00 do 15.00 hod. 

V mimoúřední hodiny jsou odbory městského úřadu pro ve-
řejnost uzavřeny. Otevřena zůstává podatelna městského úřadu, 
kancelář starosty, místostarosty a tajemníka. V mimo úřední ho-
diny si lze sjednat schůzku na požadovaném odboru po předchozí 
dohodě s příslušným pracovníkem odboru.

Ing. Hynek Vavera 
tajemník
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Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 31.12.2008 v tis. Kč

Příjmy           Výdaje
rozpočet skutečnost % rozpočet skutečnost

Daňové příjmy celkem 30 685 380,00 30 685 377,54 100,00
Správní poplatky - matrika 133 120,00 133 120,00 100,00
 - stavební úřad 39 240,00 39 240,00 100,00
 - výpis z KN 17 900,00 17 900,00 100,00
 - výherní hrací příst. 556 000,00 556 000,00 100,00
 - výpisy z rejst.trestů 14 650,00 14 650,00 100,00
 - výpisy z obch.rejst. 2 250,00 2 250,00 100,00
 - výpisy ze živn.rejst. 300,00 300,00 100,00
Ostatní daně a poplatky 534,00 534,00 100,00
Místní poplatky - poplatek za psy 89 697,00 89 608,50 99,90
 - popl. rekreační pob. 4 010,00 4 010,00 100,00
 - užívání veř.prostran. 51 838,00 51 838,00 100,00
 - popl. vstupné 5 112,00 5 112,00 100,00
 - popl. ubyt.kapacita 12 568,00 12 568,00 100,00
 - popl. výh.hrací přís. 559 814,00 559 814,00 100,00
 - popl. komun.odpad 1 968 417,00 1 967 938,54 99,98
Výtěžek z výherních hrac.přístrojů 340 385,00 340 385,00 100,00
Dotace na sociální dávky 4 600 000,00 4 180 000,00 90,87
Dotace na školství 658 574,00 658 574,00 100,00
Dotace na státní správu 2 627 000,00 2 627 000,00 100,00
další dotace - na volby do KZ 95 000,00 95 000,00 100,00
 - na státní správu 287 466,00 287 466,00 100,00
 - na činnost v lesích 146 018,00 146 018,00 100,00
 - na zalesňování 175 516,00 175 515,81 100,00
 - na výst.6 bytů Nemoc.6 3 600 000,00 3 600 000,00 100,00
 - na hasiče 275 800,00 275 800,00 100,00
 - na ZŠ - úspora energii 4 078 083,00 4 078 082,33 100,00
 - oprava komunice 26 456 000,00 26 456 000,00 100,00
Transfery od obcí 152 000,00 152 000,00 100,00
Převody z vlastních fondů - odpisy 1 537 744,00 1 537 743,59 100,00
Splátky půjček 156 168,00 150 513,14 96,38
Pozemky 2 141 208,00 2 141 207,16 100,00 1 028 644,00 1 028 644,00
Lesnictví 321 534,00 321 533,81
Hraniční přechod v Linhartově 13 483,00 13 482,60
Zařízení pro nalezené psy 3 200,00 3 200,00 47 672,00 47 670,06
Ostatní správa - pokuty 1 500,00 1 500,00
Pitná voda 1 217,00 1 216,63
Kanalizace, ČOV 27 009,00 27 009,00 1 443 310,00 1 443 309,15
Vodní díla v zeměd.krajině ( rybník)
Ostatní činnost v ochr.ovzduší 500,00 500,00
Doprava celkem 34 568 120,00 34 530 947,54
Kabelová televize 600,00 600,00 229 390,00 229 390,00
Školství celkem 569 325,00 569 325,00 16 327 209,00 16 327 208,04
Kino, zpravodaj, 35 810,00 35 810,00 111 157,00 111 154,31
Kultura 142 045,00 141 991,70
Knihovna 20 954,00 20 954,00 461 435,00 461 424,47
Zámek Linhartovy a park Linhartovy 340 648,00 340 644,95
Ostatní záležitosti ochrany památek 2 946,00 2 945,44
Činnosti registrovaných církví 67 848,00 67 848,00
Ostatní zájmová činnost 2 318,00 2 318,00 265 225,00 260 182,40
Tělovýchova, sportovní činnosti 18 291,00 18 291,00 905 361,00 905 359,61
Bytové, nebytové hospodářství 4 361 862,00 4 363 861,50 7 258 053,00 7 258 034,06
Veřejné osvětlení 11 114,00 11 114,00 1 542 477,00 1 542 476,09
Pohřebnictví 25 308,00 25 307,40 2 666 935,00 2 665 927,53
Komunální služby 61 084,00 61 082,50 94 467,00 94 465,97
Veřejná zeleň, veřejné prostranství 798 760,00 754 951,10
Komunální odpad, skládka 110 343,00 110 343,00 2 752 511,00 2 752 506,00
Správa majetku
Sociální dávky 4 600 000,00 4 099 445,00
Ostatní příjmy, výdaje 407 702,00 394 836,70 20 000,00 20 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc 55 360,00 55 360,00
Mezinárodní spolupráce 64 474,00 64 474,00
Odstraňování následků povodní 5 704,00 5 703,90
SPOZ 116 750,00 116 748,54
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Péče o staré občany, zdrav.postiž. 100 000,00 100 000,00
Správa 227 010,00 227 013,06 9 473 236,00 9 452 126,39
Pokuty z přestupků 14 500,00 14 500,00
Požární ochrana 19 977,00 19 977,00 616 800,00 616 622,90
Finanční operace 1 250 225,00 866 236,48
Finanční vypořádání 236 150,00 236 150,00
Zastupitelské orgány 3 474,00 3 474,00 1 627 923,00 1 627 457,26
Volby do krajských zastupitelstev 61 898,00 60 882,50
Linhartovské kulturní léto 512 529,00 512 529,00 497 598,00 497 597,30

Celkem: 87 902 202,00 87 465 110,77 99,50 90 116 565,00 89 122 117,73 98,90

Konsolidační položky 117 330,00 5 112 330,00 117 330,00 5 112 330,00

Financování 2 214 363,00 1 657 006,96

Celkem k 31.12.2008 90 233 895,00 94 234 447,73 90 233 895,00 94 234 447,73

Hospodářská činnost města k 31.12.2008
Výnosy Náklady

plán plnění % plán plnění %
Kabelová televize 1 012 537,00 1 009 159,42 99,67 1 062 359,00 1 007 762,80 94,86
Nebytové prostory 699 508,00 703 098,60 100,51 335 828,00 310 852,54 92,56
Bytové hospodářství 984 206,00 887 546,08 90,18 947 129,00 920 635,24 97,20
Dům s byty pro důchodce 1 284 207,00 1 282 648,10 99,88 1 260 247,00 1 261 850,71 100,13
Kopírování 5 200,00 5 189,30 99,79 881,00 880,20 99,91
Skládka pro inertní odpad 1 834 190,00 1 834 129,20 100,00 95 777,00 95 773,14 100,00
Lesní hospodářství 1 511 333,00 1 549 169,21 102,50 1 504 799,00 1 580 317,08 105,02
Pronájem videoklubu 1 300,00 1 300,00 100,00 3 203,00 3 201,12 99,94
Pronájem pozemků 266 875,00 255 518,00 95,74 0,00 0,00 0,00
Pohřebnictví 37 233,00 37 821,30 101,58 206 343,00 203 209,69 98,48
Obchodní činnost 12 560,00 12 552,30 99,94 110 000,00 167 618,20 152,38
Ostatní:
       faxování 1 390,00 1 385,60 99,68 0,00
       internet v knihovně 6 300,00 6 280,30 99,69 0,00
       poplatek za pračku 10 715,00 10 713,80 99,99 0,00
       režie 11 700,00 12 029,84 102,82 378 414,00 371 961,00 98,29
       za umístění reklamy 9 405,00 9 405,70 100,01 0,00
       za pronájem honitby 5 769,00 5 769,70 100,01 0,00
       Lázeňská 2 5 042,00 5 042,00 100,00 0,00 0,06
Koupaliště 47 996,00 47 998,50 100,01 510 691,00 558 700,61 109,40
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV 934 662,00 934 318,50 99,96 695 037,00 694 952,60 99,99
Provozování veřejných WC,nájem NP 2 576,00 2 575,80 99,99 30 589,00 30 588,37 100,00
Pronájem NP na zámku 13 962,00 13 962,80 100,01 1 331,00 1 331,00 100,00
Pronájem parku 17 043,00 17 042,60 100,00 5 356,00 6 252,43 116,74
Pronájem chaty ANNA 1 779,00 1 779,00 100,00 3 728,00 3 727,61 99,99
Internet v kabelové televizi 514 900,00 511 218,10 99,28 356 927,00 355 278,64 99,54
Celkem k 31.12.2008 9 232 388,00 9 157 653,75 99,19 7 508 639,00 7 574 893,04 100,88

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

Informace o fi nančním stavu města k 31.12.2008
 
Stav peněžních prostředků na účtech: 
běžný účet 13 721 621,49 
účet fondu bytové výstavby  1 217 313,07 
fond zaměstnanců 6 621,24 
depozitní účet (cizí prostředky) 955 860,26 
hospodářská činnost 5 070 683,65 
celkem: 20 972 099,71 
 
Půjčky a úvěry: zůstatek k 31.12.2008 splátka v 08
Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace K. Čapka - úročeno 1,5% 478 378,00 280 000,00
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB  - úročeno 8,5 % 
splatnost úvěru do 20 let 7 375 827,17 465 106,80
Dlouhodobý úvěr na výstavbu velké kanalizace 80 000,00 480 000,00
celkem: 7 815 875,57 1 225 106,80

Alena Bodnárová
ved. fi n. odboru
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Rozpočet na rok 2009

Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 21. jednání konaném dne 15.12.2008 schválilo rozpočet města na rok 2009 - usnesení 
č.08/21/602.

Rozpočet na rok 2009

Název položky Příjmy Výdaje
Daňové příjmy 32 450 000,00
Správní poplatky 654 000,00
Místní poplatky, odvod z výtěžku VHP 3 156 100,00
Splátky půjček 25 000,00
Neinvestiční dotace správa, školství 3 361 800,00
Investiční dotace na ZŠ 22 314 945,00
Převody z hospodářské činnosti města 1 188 000,00
Správa majetku- pozemky 800 000,00 210 700,00
Komunikace, chodníky 1 418 360,00
Autobudové nádraží, zastávky, 152 000,00
Dopravní obslužnost 90 000,00
Vodní hospodářství 1 002 000,00
Kanalizace a ČOV 9 433 616,00
Rybník Celňák 160 650,00
Školská zařízení 31 733 015,00
Knihovna 20 000,00 521 630,00
Kultura 68 100,00
Kronika 13 000,00
Zámek Linhartovy- kultura 190 000,00 551 500,00
Zámek Linhartovy - běžný provoz 144 100,00
Park Linhartovy 233 300,00
Ostatní záležitosti ochrany památek 36 050,00
Činnosti registrovaných církví 50 000,00
Kabelová televize 63 560,00
Zpravodaj 65 000,00
SPOZ 179 200,00
Ostatní tělovýchovná činnost 260 000,00
Využití volného času mládeže 250 000,00
Správa bytů (prodeje bytů v příjmech) 41 800,00 587 000,00
Nebytové prostory (prodeje) 725 000,00 46 000,00
Veřejné osvětlení 1 770 000,00
Pohřebnictví 64 000,00
Mezinárodní spolupráce 150 000,00
Správa majetku 126 500,00
Komunální odpad, sběrný dvůr, černé skládky 5 769 400,00
Zpracování odpadu - příjem od Eko-komu, papír 93 000,00
Veřejná zeleň 803 800,00
Park B.Smetany 418 000,00
Veřejné prostranství - úklid , vánoční výzdoba 230 000,00
Zařízení pro nalezené psy 20 500,00
Sociální dávky (v rozpočtovém opatření č.1)
Pečovatelská služba - příspěvky 100 000,00
Komunitní plánování 90 000,00
Dobrovolní hasiči 1 666 200,00
Bezpečnost a veřejný pořádek 13 000,00
Správa- městský úřad 380 800,00 9 067 721,00
Zastupitelské orgány 1 647 260,00
Finanční operace 200 400,00 1 243 400,00
Finanční vypořádání 449 617,00
Fond zaměstnanců tvorba, převod 160 000,00
Fond zaměstnanců - čerpání 160 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 192 900,00
Dotace na granty 900 000,00
Celkem: 66 223 462,00 73 688 462,00
splátky půjček a úvěru -1 204 000,00
Celkem s fi nancováním 41 638 913,00 41 638 913,00
fi nancování - zapojení přebytku z minulých let 8 300 000,00
splátky půjček a úvěru -835 000,00
Celkem s fi nancováním 73 688 462,00 73 688 462,00
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Investiční výdaje:
  
Oblast prevence kriminality zabezpečení přechodů 100 000,00

Komunikace PD- studie na chodník Hynčice 200 000,00

Autobusové zastávky vybudování nových autobusových zastávek 150 000,00

Základní škola rekonstrukce kuchyně, jídelny- vlastní podíl 1 500 000,00
 Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ půdní vest. 24 123 815,00

Kanalizace projektová dokumentace 1 300 000,00
 dokončení kanalizace - vlastní podíl 7 821 000,00
 investiční transfer Sdružení Praděd  232 016,00

Rybník Celňák zpracování žádosti o dotaci 160 650,00

Kabelová televize a internet zařízení pro provozování internetu 50 000,00

Veřejné osvětlení splátka rekonstrukce veř.osvětlení 540 000,00
 rozšíření VO, hřbitovy 230 000,00

Pozemky nákup nových pozemků 50 000,00

Nákládání s majetkem PD na telek.věže Biskupice 120 000,00

Sběrný dvůr PD sběrný dvůr 430 000,00
 vlastní podíl na výstabě 2 190 400,00

Park, veřejná zeleň studie na obnovu náměstí, studie budova v parku 125 000,00

Požární zbrojnice PD na novou hasičskou zbrojnici 400 000,00
 vlastní podíl na nákup nového auta 700 000,00

Správa programové vybavení 180 000,00

Ostatní činnosti rezerva na ostatní inv. akce a akce z dotací 2 192 900,00

 Celkem: 42 795 781,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2009

Náklady Výnosy
Kabelová televize 1 090 920,00 1 100 700,00
Internet v kabelové televizi 364 400,00 552 000,00
Nebytové prostory 562 500,00 565 000,00
Správa bytů 894 100,00 987 400,00
Byty Nemocniční 6 1 289 960,00 1 512 400,00
Kopírování 3 500,00 4 000,00
Skládka k rekultivaci 83 000,00 85 000,00
Správa hřbitovů 178 000,00 56 100,00
Lesní hospodářství 1 596 621,00 1 546 500,00
Vodárna, ČOV 696 116,00 934 000,00
Koupaliště 507 800,00 46 386,00
Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky 374 150,00 41 342,00
Pronájem pozemků 0,00 250 000,00
Internet 0,00 6 000,00
Pronájem parku 500,00 2 100,00
Celkem: 7 641 567,00 7 688 928,00
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 47 361,00

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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Svatební obřady na zámku v Linhartovech

Divákům kabelové televize

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uzavření občan-
ského sňatku mimo obřadní síň, lze k tomuto slavnostnímu aktu 
využít také netradiční prostory zámku v Linhartovech.

Původně barokně-renesanční zámek je od roku 2001 majetkem 
města Město Albrechtice a za pomoci dotací EU se podařilo opra-
vit tento zámek a vybudovat zde centrum kulturního dění města. 

V srpnu roku 2005 proběhla na nádvoří linhartovského zámku 
historicky první svatba, další svatební obřad se konal téhož roku 
v prostorách rytířského sálu. Od  této doby již bylo v prostorách 
zámku a zámecké zahrady uskutečněno celkem 52 svatebních ob-
řadů.

Snoubenci, kteří touží po  romantické svatbě na  zámku, mo-
hou od května do konce měsíce září využít naší nabídky a uzavřít 
svůj sňatek na atraktivním místě, které je prezentováno jako „jiné 

vhodné místo pro uzavření manželství“.
Na základě této skutečnosti si musí snoubenci požádat o vydá-

ní povolení uzavřít manželství mimo úřední místnost. Žádost si 
snoubenci podají na matrice Městského úřadu v Městě Albrechti-
cích, kde si také domluví předpokládaný termín sňatku, vyplní do-
tazník k uzavření manželství, předloží zákonem stanovené dokla-
dy a zaplatí správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo 
úředně určené místo.

Další informace a kontakty je možno získat na webových strán-
kách města Město Albrechtice: www.mesto-albrechtice.cz.

Vlasta Lednická a Jana Helienková
odbor vnitřních věcí

Pokračující práce na rekonstrukci střechy základní školy způ-
sobují částečné provozní překážky kabelové televize a  internetu. 
V koordinaci s postupujícími pracemi při budování podkrovních 
tříd se provádějí přeložky kabelů a některých antén. Rovněž roz-
mary počasí nám přidělávají spoustu práce. Husté sněžení, námra-
za pokrývají přijímací plochu parabol a  antén přeruší přijímaný 
signál. Z toho plyne možné zhoršení kvality vysílaného signálu 
nebo i krátké výpadky. A poněvadž se po střeše ve stávajícím stavu 
v zimních podmínkách nedá chodit, nemáme možnost se bez ha-
sičské plošiny dostat k některým anténám a satelitům. Také techni-
ci našeho dodavatele konektivity do internetu prováděli technické 
úpravy a  stěhování zařízení, aby se uvolnil prostor nově určený 
třídám. I proto Vás žádáme o pochopení při možných výpadcích 
námi poskytovaných služeb.

Jelikož práce na střeše budou probíhat až do konce srpna, hle-
dali jsme řešení, jak minimalizovat výpadky způsobené stavební-
mi pracemi. Dle stavebního projektu musíme prostor, kde máme 
nyní umístěnu naši hlavní stanici, uvolnit a přestěhovat ji. Proto 
bylo rozhodnuto o  přemístění hlavní stanice kabelové televize 

do prostor budovy radnice.
Bohužel toto rozhodnutí nelze zprovoznit ihned. Je potřeba růz-

ných přípravných prací a měření, které si vyžádají určitý čas. Musí 
se vybudovat prostor pro umístění přijímacích a dalších technic-
kých zařízení nutných pro provoz kabelové televize. Předchystat 
si kabely k parabolám a anténám, přenastavit zesilovače na trase 
mezi budovou radnice a základní školy, aby se co nejvíce zkrátil 
výpadek způsobený stěhováním. I přesto počítáme s  výpadkem 
vysílání kabelové televize.

Předpokládáme, že bude jednodenní až dvoudenní. Přesný 
termín tohoto výpadku spojeného se stěhováním bude upřesněn 
na infokanálu s dostatečným předstihem.

Součástí plánovaného stěhování hlavní stanice bude její rozšíře-
ní. To nám umožní rozšířit programovou nabídku o další dva čes-
ké programy. Budou jimi komerční TV Barrandov a zpravodajský 
kanál Z1. Začátkem dubna by měl startovat další český program 
Prima Cool. I ten plánujeme zařadit do naší programové skladby. 

Miroslav Holub

Plán akcí Mezinárodního kulturního léta na zámku v Linhartovech

4.dubna velikonoční jarmark

30. května slavnostní zahájení sezóny

12. června tradiční pasování na prvňáčka 

4. července až 30. července společná výstava !!!!
•  vernisáž výstavy výtvarníka Krzystof Rusiecki 

(Minsk Mazoviecki) Polsko - obrazy a kresby 
•  vernisáž výstavy výtvarníka Ladislava Steiningera (Krnov)

Dřevěné objekty a reliéfy 

1. srpna až 31. srpna 
• vernisáž výstavy obrazů Jana Lexa (Německo) 

22. srpna noční prohlídka zámku

5. září až 12. prosince společná výstava !!!!
• vernisáž výstavy Edita Plicková (Praha) 
• výstava fotografi í Jana Kostery Ostrava

5. prosince vánoční jarmark

12. prosince vánoční koncert

Nové expozice
1) Lahve, fl ašky, sklenice
2) Zvony, zvonky, zvonečky
3) Expozice 900 plyšových medvědů
4) Expozice kytar
5) Expozice poštovnictví - muzeum Praha
6) Expozice Hornových citer
7) Rozšíření expozice pana Kutálka

Jaroslav Hrubý
kastelán
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Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2008

Tento rok se řadí mezi velice úspěšné, ale tentokrát ne díky po-
čtu výjezdů, ale hlavně díky tomu, že došlo k výměně staré CAS 
32 T 148 za novější CAS 24 L 101, která sice byla vyrobena v roce 
1988, ale v roce 2001 prošla generální opravou. K datu 31.12. 2008 
zasahovala celkově u 107 událostí. Naše práce u zásahů je velice 
různorodá, hašení požárů co do počtu výjezdů je až na druhém 
místě (18 požárů / 6 na území obce). Nejvíce výjezdů je technic-
ká pomoc (70 / 39 na území obce) a na třetím místě jsou živelné 
pohromy (11 / na  území obce 7) ostatní technické pomoci 1/1, 
dopravní nehody 6/3, záchrana osob 1/1, únik NL 1 a planý po-
plach 1.

V rámci výcviku jednotky jsme se zúčastnili jednoho taktického 
cvičení při požáru lesa v  Dlouhé vodě, kdy jeden den proběhlo 
cvičení a na druhý den opět v Dlouhé vodě došlo ke skutečnému 
požáru lesa po úderu blesku. V říjnu proběhlo prověřovací cvičení 

a požár stájí s dobytkem a koňmi v Městě Albrechticích, kde si zú-
častněné jednotky vyzkoušely případný zásah v těchto objektech. 

Co se týká technického vybavení (jak bylo výše uvedeno) do-
stali jsme formou bezúplatného převodu CAS 24 L 101, která byla 
po menších úpravách uvedena do provozu v listopadu. Vozidlo je 
určeno jako první výjezdové pro naši jednotku. Protože dochází 
u HZS k ukončení provozu RZA k dopravní nehodě koncem to-
hoto roku, tak rovněž dostaneme formou bezúplatného převodu 
hydraulické vyprošťovací zařízení z RZA. Z toho vyplývá pro nás 
dost podstatný úkol, a to že jsme zařazeni pro výjezd k dopravní 
nehodě jako posilová jednotka pro oblast Krnova a  Osoblažska. 
Projekt příhraniční spolupráce mezi Městem Albrechticemi a pol-
ským Prudnikem na nákup nového auta CAS 24 T 815 6x 6 Terno 
v ceně asi 7 500 000,- Kč pro letošní rok nevyšel. Již teď je zpraco-
ván nový projekt na nákup tohoto auta v příštím roce.

V letošním roce nám kraj opět poskytl neinvestiční dotaci v cel-
kové výši asi 40 000,- Kč. Za tuto dotaci byl proveden nákup čtyř 
masek k dýchacím přístrojům Drager (jedna maska 9 700,- Kč). 
V  tomto týdnu nám byly předány čtyři nové přetlakové dýchací 
přístroje Drager s kompozitními lahvemi, takže v současné době je 
CAS 24 L 101 vybavena zcela novou dýchací technikou. 

Co nás možná v  blízké době čeká, je výstavba nové hasičské 
zbrojnice. Zastupitelé byli na  jaře pozváni do  hasičské zbrojnice 
a konečně viděli, v jakém žalostném technickém stavu je. Usoudili, 
že je zapotřebí provést konečně generální opravu. Během roku byli 
ve zbrojnici dva projektanti a předběžná cena opravy byla stano-
vena na 5 až 6 miliónů korun a v tu dobu se začalo uvažovat o vý-
stavbě nové zbrojnice, která by byla provedena formou montované 
haly. Informativní cena zateplené haly 12 x 20 m je 4,5 miliónu.
Místo výstavby je již taky známo, a to bývalá čistička nemocnice 
na ulici Opavická, kde jsou i veškeré inženýrské sítě. Teď již jen 
sehnat peníze! 

Ing. Petr Krištof
velitel jednotky

•  Město Město Albrechtice a Římskokatolická farnost Vás srdeč-
ně zvou na koncert ke Dni matek, který se uskuteční 17. května 
od 16.00 hod. v kostele Navštívení Panny Marie.

•  Město Město Albrechtice ve  spolupráci se školami uspořádá 
13. června od 14.00 hod. Dětský den v parku Bedřicha Smetany 
s bohatou programovou nabídkou pro děti a taneční zábavou pro 
dospělé.

•  Při příležitosti návštěvy partnerské obce Komprachtice bude dne 
23. 5. vypraven zvláštní parní vlak z Třemešné do Osoblahy. Zve-
me tímto občany města k účasti na této akci. Čas odjezdu bude 
upřesněn v kabelové televizi a na webových stránkách města.

Dotazy ke konaným akcím – místostarostka Ing. Jitka Hanusová, 
tel. 554 637 393, e-mail: mistostarosta@mesto-albrechtice.cz

redakce

Informace z města

Střednědobý plán sociálních služeb – komunitní plánování

S  obcemi spadajícími do  správního ob-
vodu Města Město Albrechtice byly uzavře-
ny smlouvy o partnerství a vzájemné spolu-
práci za účelem zpracování střednědobého 
plánu sociálních služeb(dále SPSS). Došlo 
i k zapojení města Janova, kde byla zastupi-
telstvem města schválena podpora pro tvor-

bu SPSS a uzavřena smlouva o partnerství. 
Stále čekáme na  vyhodnocení žádosti o  fi nanční podporu 

v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vy-
hodnocení na MPSV mělo proběhnout do 13.1.2009, ale do dneš-
ního dne není ukončeno. Všichni doufáme, že projekt bude schvá-
len a další práce na tvorbě SPSS budou probíhat tak, jak jsme si 
naplánovali. 

Na základě vyplněných dotazníků a po seznámení s problema-
tikou oblasti Albrechticka byly vytvořeny dvě pracovní skupiny 

pro tvorbu SPSS. 1. pracovní skupina pracuje pod názvem: pro 
seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu 
blízkou, 2. pracovní skupina pod názvem: pro děti, mládež a mla-
dé dospělé, etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v  nouzi 
a jiné. Dne 5.3.2009 proběhly schůzky těchto pracovních skupin, 
na kterých došlo k vymezení cílové skupiny, seznámení s formami 
poskytovaných služeb pro danou cílovou skupinu, byly zmapovány 
problémy daných skupin a byly stanoveny úkoly pro další schůzky, 
které by se měly konat za 6-8 týdnů. 

Jsem ráda, že se proces komunitního plánování sociálních slu-
žeb na Albrechticku rozjíždí, děkuji všem, kteří se do něho zapojili, 
za dosavadní spolupráci. Pokud byste jako občané měli zájem o za-
pojení do procesu tvorby SPSS, rádi Vás uvítáme. 

Ing. Hana Rousová
vedoucí sociálního odboru
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Komíny
Co bychom měli dělat…

Topná sezóna je již téměř za námi, ale i na okrese Bruntál mu-
seli hasiči vyjíždět k  mnoha požárům souvisejícím s  provozem 
komínů. 

Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů 
souvisejících s komíny. Tyto požáry často vznikají na základě lid-
ské nedbalosti, na technickém stavu komínu a způsobu topení.

Od listopadu 2008 do konce ledna 2009 hasiči vyjížděli na okre-
se Bruntál k 19 případům požárů komínů. Jeden malý příklad: ne-
dávný požár z Rázové, kdy komín byl ve špatném technickém sta-
vu, se dokonce plameny rozšířily pod podlahovou krytinu a hasiči 
ji museli částečně rozebrat, aby se dostali k ohnisku požáru. Majitel 
však odhalil požár včas a včasným nahlášením požáru na tísňovou 
linku nepřišel o střechu nad hlavou. 

V  loňském roce zasahovali hasiči okresu Bruntál celkem 
u 191 požárů, nemalé procento z těchto požárů souviselo s provo-
zem komínů. Při těchto požárech naštěstí nikdo nepřišel o život, 
ale 2 osoby byly zraněny. Nejčastější příčinou vzniku těchto požárů 
bylo neprovedení pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty.

Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý ko-
hout může „spolknout“ celý váš domov. Proto neuškodí, když si 
zopakujeme základní pravidla užívání topidel a komínů. 

Mnoha neštěstím můžete zabránit tak, že si sami zkontroluje-
te, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde kouřovod 
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. 

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépo-
mocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli 
provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit 
jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení 
provozní kontroly a čištění spalinové cesty vydá kominík doklad 
„Provozní revizní zpráva spalinové cesty, popř. doklad o  čištění 
spalinové cesty“. 

Komíny a  kouřovody s  připojenými tepelnými spotřebiči se 
musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to 
znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komíno-
vého pláště a i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud 
možno omítnut. 

K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných 
komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé ma-
teriály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umís-
těna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací 

dvířka na půdě.
Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady uvedené v „Pro-

vozní revizní zprávě spalinové cesty“ bránící bezpečnému odvodu 
spalin do volného ovzduší, je do doby odstranění zakázáno.

Hasiči mohou v  případě požáru za  špatný stav komína nebo 
jiné porušení zásad bezpečného provozu udělit v  přestupkovém 
řízení i desetitisícové pokuty. Když už u vás dojde k požáru od ko-
mínového tělesa (spalinové cesty začínající již od  instalovaného 
spotřebiče), je nutné hasičům předložit platnou „ Provozní revizní 
zprávu spalinové cesty“ s kladným závěrem revize, jinak vám navíc 
kromě škody na majetku hrozí již výše zmíněná nemalá sankce. 

V  případě vzniku požáru sazí v  komíně urychleně odstraňte 
veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte 
hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste 
vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. 

Ve stále platné vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů jsou 
v § 6 odst. 1 uvedeny lhůty pro čištění komínů, a to:
a)  jsou – li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná
       - do výkonu 50 kW šestkrát do roka,
       - s výkonem nad 50 kW čtyřikrát do roka,
b) jsou - li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 
       -  do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, 

dvakrát do roka,
       -  do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vlož-

kou, šestkrát do roka,
       - s výkonem nad 50 kW čtyřikrát do roka,
c)  jsou – li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW 

v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celo-
ročně, nejméně jednou za rok.

Jedno malé upozornění na  konec pro naše spoluobčany, kte-
ří správně nechávají provozní kontroly a  čištění spalinové cesty 
odborně způsobilé osobě, tedy reviznímu techniku komínů. Tato 
kontrola spalinové cesty začíná již od spalinového hrdla spotřebi-
če, tedy nejedná se jen fyzicky o čištění a kontrolu pouze komínu. 

Nepodceňujme možná nebezpečí, raději jim předcházejme 
a buďme včas připraveni.

nprap. Ing. Antonín Ušela

Sběrný den velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Elektroodpady

Biologicky rozložitelné odpady

Dne 25. dubna 2009 bude proveden každoroční svoz 
velkoobjemového a  nebezpečného odpadu od  občanů města. 
V  tomto roce se budou také svážet pneumatiky. V  případě 
odevzdání praček, chladniček, televizorů, počítačů, mrazáků, 
elektroniky a jiných spotřebičů opět upozorňujeme, že věc MUSÍ 
BÝT KOMPLETNÍ.

Tak jako každý rok, odpad musí být připraven 25.4.2009 ráno 

na přístupném místě.
Podmínkou odvozu je nahlášení jména, adresy, druhu 

a množství odpadů na MÚ Město Albrechtice .
Možnosti nahlášení: telefonicky: 554  637  399 (Adámková), 

554 637 360 (ústředna), nebo osobně MÚ Město Albrechtice, 1. 
patro, dveře č. 209, 210 (Adámková).

Od pondělí 23. 3. 2009 mohou občané ukládat elektroodpady 
(zařízení, která fungují na  elektrický proud nebo na  baterky) 
ve dvoře fi rmy Židek. Odevzdaná věc musí být kompletní. Zájemce 

o  uložení se přihlásí v  kanceláři fi rmy s  občanským průkazem, 
aby mohla proběhnout evidence, která je vedena podle zákona 
o odpadech.

Od  ledna letošního roku komunální odpad města nově 
sváží fi rma Van Gansewinkel, která nabízí občanům možnost 
prostřednictvím města odvážet biologicky rozložitelné odpady 
(odpady ze zahrad). Zájemcům budou poskytnuty nádoby 
o objemu 120 l za cenu 50,- Kč měsíčně. V ceně je zahrnut také 
odvoz tohoto odpadu, jehož předběžný interval bude 1x za 14 dnů. 

Tato služba by měla být zavedena pravděpodobně od dubna 2009.
Jen vážní zájemci se mohou hlásit telefonicky: 554  637  399 

(Adámková), 554  637  360 (ústředna), nebo osobně MÚ Město 
Albrechtice, 1. patro, dveře č. 209, 210 (Adámková)

Iveta Adámková
stavební úřad a územní plánování
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Pozvání olympionika Viléma Gabča na Pražský hrad

Společně s dalšími úspěšnými olympioniky z amerického Idaho 
byl i Vilém Gabčo z Krajánku Město Albrechtice pozván manžel-
kou prezidenta České republiky paní Livií Klausovou ke slavnost-
nímu přijetí na  Pražský hrad. Přijetí se zúčastnili všichni olym-
pionici, kteří byli na zimní světové olympiádě v americkém státě 
Idaho neobvykle úspěšní. Reprezentovali celkem ve  4 druzích 
sportu – sjezdovém a  běžeckém lyžování, snowbordingu a  fl o-
orhokeji a  získali celkem 30 medailí - 12 zlatých, 10 stříbrných 
a 8 bronzových. 

Do sbírky stříbrných medailí přispěl i náš Vilém Gabčo, který se 
svými kolegy získal 2. místo ve štafetě 4 x 1 km, dále získal 4. místo 
v běhu na 3 km a 8. místo v běhu na 5 km.

Za  dlouhodobou tréninkovou píli si Vilém tento úspěch za-
slouží, patří mezi zakládající členy našeho sportovního oddílu SK 
Nováci Město Albrechtice, který začal sbírat sportovní úspěchy již 
od r. 1995. 

Přijetí na Hradě proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, p. Livia 
Klausová s každým olympionikem promluvila osobně o jeho úspě-
ších a popřála hodně úspěchů v další sportovní kariéře. Poděkova-
la také trenérům za jejich nelehkou činnost a všem přítomným pak 
předala malý dárek jako památku na přijetí na Pražském hradě. 
Po malém občerstvení se rozvinula neřízená diskuze všech účast-
níků a na závěr nechybělo společné fotografování.

Poněvadž v tomto slavnostním dni panovalo v Praze nezvykle 
slunečné počasí, zůstal čas i na prohlídku pražských památek. Spo-
lečně se svým trenérem a doprovodem Miloslavem Juráněm si Vi-
lém prohlédl Hradčany, kde se mu nejvíce líbil Chrám svatého Víta 
a čestná hradní stráž, která hlídá vstupy do hradu. Na Václavském 
náměstí se Vilémovi nejvíce líbil kůň sv. Václava a stánky s klobá-
sou a pivem, které musel ochutnat. Pak jsme již nasedli do rychlí-
ku a po dni nabitém samými fantastickými zážitky jsme se vrátili 
do našeho domova – budovy Krajánku v Městě Albrechticích.

Mgr. Miloslav Juráň
trenér

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM !
Na  začátku měsíce ledna proběhla v  našem městě a  okolí 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Děkujeme všem občanům, kteří tříkrá-
lovým koledníkům otevřeli své příbytky i svá srdce a celkově při-
spěli částkou 34063,- Kč. Výtěžek sbírky - 65% na podporu čin-
nosti charity Krnov a zbytek na humanitární pomoc při světových 
katastrofách a na projekty charity ČR.

Chtěl bych i takto poděkovat koledníčkům – rodince Dlouhých 
a dětem z mateřské školy pod vedením paní učitelky H. Blažkové 
a P. Šlorové.

Poděkování patří též všem, kteří se podíleli na  lednové VÝ-
STAVCE DOMÁCÍCH BETLÉMŮ v kostele. Letos jsme měli vel-
kou radost, neboť jsme jich mohli vidět až 83 – maličkých, velkých, 
dřevěných, keramických, papírových, perníkových, z kukuřičného 

šustí, puzzle….. 859 návštěvníků výstavky vidělo např. puzzle nej-
staršího betlému v  Česku – třebechovický betlém nebo betlém 
z Jeruzaléma nebo přímo z města Betléma, či nádherné práce na-
šich místních občanů - keramický betlém dětí ze základní umělec-
ké školy v Městě Albrechticích nebo z Krajánku, vyřezávaný bet-
lém pana Mlčouška nebo přenosný betlém pro nemocné od sester 
boromejek ……

Každý měl své kouzlo a  děkujeme ze srdce všem a  každému 
zvlášť, kteří se s námi o něj podělili: paní učitelce Aleně Křištofové 
a dětem ZUŠ Město Albrechtice, kolektivu klientů a vychovatelů 
Krajánek, dětem a  učitelkám z  MŠ - oddělení Sluníčko, sestrám 
boromejkám, panu Mlčouškovi, paní Ševčíkové, paní Chudé, paní 
Hlaváčkové, paní Křehlíkové, paní Vláčilíkové, paní Vaverové…. 
DĚKUJEME!

Střípky z farnosti

V loňském roce jsme v době velikonoční měli v kostele poprvé výstavku kraslic a letos bychom ji rádi zopakovali. 
O vaší šikovnosti jsme se již přesvědčili, a proto Vás zveme i na letošní 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI v květnu v našem místním kostele.

Zároveň přijměte pozvání
na POSVÍCENÍ, NEBOLI KRMÁŠ FARNOSTI

v neděli 24. května 2009.
Po slavnostní bohoslužbě v 9.30 hod. bude posezení na farní zahradě 

s programem dětí z farnosti – divadelní hra, zpěv a hra na hudební nástroje. 
Odpoledne nebude chybět duchovní koncert s požehnáním a večerní kino ve stanu se zmrzlinou a s překvapením……. 

Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Marcel Jedelský
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V pátek 6. března 2009 proběhla v klubovně ZŠ výroční člen-
ská schůze TJ Město Albrechtice. Jednotliví předsedové devíti 
oddílů zhodnotili předcházející sportovní rok. V roce 2008 zača-
ly v naší TJ pracovat tři nové oddíly: turistický, šachový a oddíl 
ledního hokeje. Všechny tyto nové oddíly prokázaly svoji funkč-
nost a oprávněnost jejich založení. Zvlášť turistický oddíl si svým 
aktivním přístupem a těsnou spoluprací s Mysliveckým sdružením 
Oldřich, získal mezi občany vysokou popularitu, o  čemž svědčí 
více jak stočlenná základna. Po fi nanční stránce, díky sponzorům 
a grantu MěÚ, máme letošní sportovní sezónu zajištěnou. Součástí 
naší VČS bylo vyhlášení nejlepšího sportovce, trenéra a kolekti-
vu. Sportovcem roku 2008 byl vyhlášen Zdeněk Brunclík – stol-
ní tenis, trenérem K. Handlíř ml. – volejbal, kolektivem – mladší 
žáci volejbalu, vítěz krajského přeboru. Nejsympatičtější družstvo 
– SPV ženy, skokan roku – tenisové mužstvo, hrající první amatér-
skou tenisovou ligu.

Zasloužilým členům byly z rukou tajemníka OV ČSTV p. Ur-
bana předány diplomy za zásluhy o rozvoj tělovýchovného hnutí: 
Ocenění ČSTV Praha – Zbyněk Píca, ocenění OV ČSTV Bruntál 
– p. Radek Václavík, Marie Pícová, Zdeněk Dvořák a  Karel Ko-

trla. Účastníci schůze revokovali usnesení z  mimořádné členské 
schůze ze dne 9. října 2007 ve věci přesunu investičního záměru 
na TJ Avízo - rekonstrukce kabin. Tímto důležitým krokem chce 
TJ pomoci MěÚ řešit vážnou situaci ve vztahu víceúčelového hřiš-
tě a  sociálního zařízení. Fotbalovému klubu by se tak měl splnit 
dlouholetý sen o rekonstrukci havarijního stavu kabin. Na schůzi 
zazněla i slova, která na faktech doložila, že pokračovatelem spor-
tovního hnutí od r. 1946 je naše TJ a ne FK, jak se někteří občané 
domnívají. V  diskuzi vystoupil za  myslivce člen výboru sdruže-
ní Oldřich p. Roman Michalčík, který vysoce ocenil vzájemnou 
spolupráci s naší organizací. Tajemník OV ČSTV p. Urban pou-
kázal na špatnou fi nanční situaci ČSTV Praha – krácení dotace. 
Příspěvek od ČSTV za rok 2008 pro naši TJ činil pouze 5300,- Kč. 
Tajemník popřál, abychom v roce 2009 udrželi naši aktivní práci 
s mládeží, ale i  společenské akce, které začínají mít svoji tradici. 
Slíbil, že se zúčastní 23. května 2009, tak jako loni, pasování na „al-
brechtického puchýře“ v rámci mysliveckého dne na chatě Anna.

Výbor TJ pracuje v tomto složení:
stolní tenis – Milan Pokorný 
SPV muži – Milan Šlagor 
SPV ženy – Andrea Kropáčová 
volejbal – Jiří Mokroš 
lední hokej – Libor Švec 
šachy – Radek Václavík
turistika –Josef Jiřík 
tenis – Milan Juráň 
kondiční posilování žen –Svatava Ovčačíková, jednatelka
pokladní –Milena Růžičková 
předseda – Karel Handlíř

Co popřát celému oddílu TJ Město Albrechtice do jeho 63. se-
zóny? Hodně sportovních úspěchů a zdraví, které sportování při-
náší. Ale především poděkování všem členům výboru, trenérům, 
bez jejichž zatím společensky málo uznávané práce, by TJ nebyla 
na té úrovni, na jaké se nyní nachází.

Ing. Karel Handlíř 
předseda TJ

Vážení turisté a příznivci toulek za krásami přírody, architektu-
ry a historie regionu Praděd. Novoroční vycházka na chatu ANNA 
se jednak podle počtu účastníků, téměř 350 občanů z města i širo-
kého okolí a podle vyjádření mnohých, opět vydařila. Přálo pře-
krásné počasí, na chatě bylo výborné pohoštění i písničky, a  tak 
byla vycházka příjemným a optimistickým vykročením do Nové-
ho roku.

Nyní doufáme, že zima brzy ztratí svou nadvládu a krásné jarní 
počasí nás opět vyzve k turistickým procházkám. Turistický oddíl 
představuje akce, které chystáme pro letošní rok a ke kterým Vás 
srdečně zveme:

Přehled akcí: (uvedené termíny se mohou změnit pouze z důvodu 
krajně nepříznivých podmínek, případné změny budou oznámeny 
v kabelové televizi).

Duben: (18. 4. 2009) – Rejvíz – Zlatý chlum – Jeseník, vodní tvrz.
Květen: (23. 5. 2009) – Piskořov – chata ANNA – pasování no-
vých členů. Společná akce s MS Oldřich.
Červen: (27. 6. 2009) – Pochod P. Šolce – Heřmanovice – M. Al-
brechtice. Modifi kovaná trasa.

Červenec: (18. 7. 2009) – Žáry – Burkvíz – Lungsland – Burkvíz 
– M.Albrechtice.
Srpen: (22. 8. 2009) – Zlaté Hory – Edelštejn – rýžování zlata – 
Modrá štola.
Září: (12. 9. 2009) – Osoblaha – Sl. Rudoltice – Dívčí Hrad – Bo-
hušov (Fulštejn).
Říjen: ( 10. 10. 2009) – Jelení – farma Bellama – valná hromada.
Listopad: - zatím volný termín

Poznámka: Podrobný popis tras bude vždy zveřejněn v kabelové 
televizi a konkretizován
na mapkách a popiskách.

Náhradní akce: Rejvíz – Mechové jezírko – ruský hřbitov.
Vrbno – Drakov – Rejvíz.

Věříme, že po  velmi úspěšné zahajovací akci na  Nový rok se 
můžeme těšit z Vaší účasti na všech výše uvedených vycházkách 
v roce 2009. Všechny zájemce zveme k vycházkám za krásou, zdra-
vím a poznáním. 

Turistice a „Albrechtickému puchýři“ ZDAR.
Ing. Josef Jiřík

Výroční členská schůze TJ Město Albrechtice

Turistický oddíl
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HC RED‘S TJ Město Albrechtice

Fotbalový klub AVÍZO Město Albrechtice

Jako zcela nově vzniklý oddíl ledního 
hokeje při TJ Město Albrechtice jsme se 
zúčastnili premiérového ročníku Hokejo-
vé ligy amatérů Mikroregionu Krnovsko 
(HLAMK). V  soutěži jsme odehráli 20 zá-
pasů. Přes velkou podporu fanoušků a vlast-
ní nadšení pro hru, jsme uhráli tři vítězství 
a jednu remízu. V průběhu soutěže jsme se 
pohybovali mezi 4. a poslední šestou pozi-
cí tabulky soutěže a základní část jsme do-
hráli na čtvrté pozici, ze které jsme nakonec 
postoupili do  závěrečného turnaje. V  zá-
věrečném turnaji play off  jsme se umístili 
na čtvrtém místě. Třetí příčku udrželi Chasníci, druhou PP Team 
Penquins a celkové prvenství si naprosto zaslouženým vítězstvím 
odnesli Motorkáři. 

S  ne příliš úspěšnou sezonou jsme se tak rozloučili krásným 
napínavým turnajem a  maximálním výkonem, který byl v  mož-
nostech mužstva. 

V soutěži za Red‘s nastoupilo celkem 24 hráčů, a  to brankáři: 
Ivan Graňák, Martin Vích, Adam Sháněl, v obraně: Zdeněk Kou-
delka, Kostas Vasiliadis, Viliam Vaľočík, Roman Boček, Milan Šla-

gor, Miroslav Frančák, v útoku: Libor Švec, 
Jan Laša, David Valenta, Tomáš Vrba, Radek 
Heinisch, Ladislav Mrozek, Lukáš Včelný, 
Jakub Sháněl, Jaromír Sháněl, Tomáš Blažek, 
David Leszczynsky, Pavel Vasiliadis, Robert 
Mičík, Marek Florián a Antonín Svoboda. 

Nejlepším střelcem týmu Reds se stal 
s 13 góly Jan Laša. Nejlepším hráčem v po-
čtu kanadských bodů je Libor Švec s 20 body 
za deset gólů a deset nahrávek, současně je 
i  nejlepším nahrávačem týmu. Nejproduk-
tivnějším obráncem týmu, s pěti body za tři 
góly a  dvě nahrávky, je Zdeněk Koudelka. 

Ten spolu s  Jakubem Shánělem a Davidem Valentou absolvovali 
všech 22 utkání. 

Informace o celém průběhu soutěže, reportáže ze všech utkání 
a statistiky nejlepších hráčů HLAMKu najdete na internetové ad-
rese: www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html.

Libor Švec
kapitán mužstva 

Hodnocení roku 2008 proběhlo v  pátek 20. února 2009, kdy 
byla svolána řádná Valná hromada FK AVÍZO. Po  doplňujících 
volbách je složení výboru FK AVÍZO:
Předseda Antonín Mura, členové výboru Ivan Polách, Roman Bo-
ček, Petr Bártek a Petr Lapuník. Podzimní část přivedla na naše 
hřiště celkem 6 družstev, z toho byla 4 družstva mládeže. Po pod-
zimní části soutěže je stav u jednotlivých družstev následující:

Muži A hráli pod vedením trenérské dvojice Procházka – Wlu-
dyka, po velmi dobrém vstupu do soutěže ( dvě výhry venku) se 
stále pohybovali v horní části tabulky a nakonec skončili na 6. mís-
tě se ziskem 27 bodů. Lepším výsledkům bránila častá zranění. 
Nejlepším střelcem byl Los s 8 brankami, bohužel pro jaro s ním 
nelze počítat, přechází do Velkých Losin.

Muži B hráli podzim jako na houpačce – špatný začátek, pak sé-
rie 6-ti utkání bez porážky a špatný závěr – takže konečné 11. mís-
to je spíše neúspěchem. Mužstvo hrálo často s dorostenci v sesta-
vě, sestava pro každý zápas byla jiná. Nejlepším střelcem byl Pelán 
s pěti a Lapuník se čtyřmi brankami. Mužstvo vedli G. Santarius 
a Leun.

Dorostenci hráli na  podzim s  omlazeným kádrem, kterému 
chyběli zranění Strakoš a  Pavlíček, takže jejich poslední místo 
v krajské soutěži ani tolik nepřekvapuje. Mezi nejlepší střelce se za-
řadili Pavlíček a Kyška. Vedení mužstva bylo stejné jako u mužů B.

Po  několika letech jsme přihlásili do  krajských soutěží opět 
družstva žáků. Byla to odměna pro dobré vedení – starší žáky vedli 
trenéři Lhotka a Kala, mladší Boček a Vích – a také pro rodiče, kte-
ří podporovali naše žáky nejen doma, ale i na cizích hřištích. Starší 
žáci obsadili šesté místo se ziskem 17 bodů, mladší získali 21 bodů 
a umístili se na místě pátém. Úspěchem bylo i vítězství v okres-
ním poháru žáků a postup do krajského kola. Mezi nejlepší hrá-
če starších patří Bánovec, Drahotušský, Kala, Ferdinand, Pospíšil, 
Hricko, Laník, Viderman a brankář Boček, který patří mezi mladší 
žáky. Mezi mladšími vynikají střelci Caisberger a Boček (oba dali 

po 11-ti brankách), v brance Darda, v poli pak Král, Novák, Turek, 
Bártek, Moravec a další.

Přípravka – naši nejmenší – sehrála v okresním přeboru 11 utká-
ní, ve kterých 8x vyhrála a jen 3x prohrála, což znamenalo celkově 
čtvrté místo. Nejlepšími střelci byli Pospíšil, Novák a Hrabovský, 
kteří dali dohromady 50branek. Vedoucím družstva je P. Kmínek. 

Závěr roku je vždy věnován halovým turnajům. Turnaj mlad-
ších žáků 29. 11. vyhrálo domácí FK AVÍZO, turnaj přípravky 
7. 12. vyhrálo družstvo Krnova, 13. ročník turnaje v nohejbalu vy-
hrálo za účasti 12-ti družstev mužstvo HIP HAP HOP před Gólem 
a Mim triem. 26. prosince proběhl 12. ročník „Vánočního turnaje 
mužů v halové kopané o pohár starosty města“ za účasti 10-ti muž-
stev. Na 1. místě se lepší střelbou pokutových kopů umístili hráči 
Olympie Bruntál před domácím FK AVÍZO.

Příprava na  jarní sezonu 2009 probíhá u  všech družstev již 
od  ledna. Mládežnická družstva využívají k  přípravě tělocvičnu, 
muži trénují venku, k přípravným utkáním využívají hřiště s umě-
lým povrchem. U družstva mužů A se dají očekávat změny v kád-
ru, protože mnohým hráčům skončilo hostování.

Pro informaci příznivcům dáváme na vědomí přehled prvních 
domácích utkání mužů a žáků, pořadí utkání dorostu a přípravky 
se teprve upřesňuje, celý rozpis jarních utkání bude k dispozici při 
prvním mistrovském utkání mužů A na domácím hřišti 22. března 
s Porubou.

Neděle 22. 3. v 15.00  ................  FK AVÍZO A – Poruba
Sobota 28. 3. v 15.00  ................  FK AVÍZO B – SK Zátor
Neděle   5. 4. v 15.30  ................  FK AVÍZO A – Orlová
Sobota 11. 4. v 15.30  ................  FK AVÍZO B – Vrbno B
Sobota 11. 4. v   9.00  ................  FK AVÍZO žáci – Vrbno

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

Nikola Tesárová nar. 13.10.2008 
Albert Mader nar. 14.10.2008
Natálie Ostravská nar. 15.10.2008
Jaroslav Chudoba nar. 13.11.2008
Matěj Konečný nar. 25.11.2008

David Kvasnica nar. 01.12.2008
Veronika Návratová nar. 03.12.2008
Matěj Badinka nar. 25.12.2008
Maxim Kelemen nar. 02.01.2009
Lukáš Doležal nar. 05.01.2009

Noví občánci

Jubilantům v měsíci lednu 2009
Eva Koziotová, Vincenc Anders, Verona Hrochová, Ing.  Radan 
Čtvrtníček, Josef Klepáč, Mgr.  Jana Michková, Taťána Hazucho-
vá, Elena Goralová, Ludmila Frýdlová, Miroslav Janda, Zdeňka 
Bernatíková, Marie Bouřová, Josefína Kamenárová, Zbyněk Píca, 
Lubomír Kala, Antonín Mužík, Drahoslava Gřundělová, Mirosla-
va Hájková, Žofi e Mojová, Mária Menzelová, Anežka Tomíčková, 
Marie Švrčková, Milada Kaletová, Oldřich Brada, Marie Lovecká, 
Božena Skotálková, Libuše Kalmusová, Anna Sobotíková, Helena 
Škultetyová, Jan Šrubař

Jubilantům v měsíci únoru 2009
Květa Škrobánková, Jiří Tichavský, Mária Mánková, Jaroslav Zlá-
mal, Jana Měrková, Anežka Vojtěšková, Oldřich Fiala, Jiří Franek, 
Marta Ambrová, Zdeněk Lederer, Drahomíra Topičová, Dagmar 
Kadlíková, Marie Košuličová, Ludvík Sládeček, Marie Barbořáko-
vá, Peter Huťan, Anežka Jurošková, Milada Lorencová, Ludmila 
Parmová, Jindřiška Poláková, Ludmila Šenková, Pavel Hazucha, 
Marie Konečná, Jiřina Kravczyková, Libuše Lukešová, Josef Ma-
toušek, Anežka Th urzová, Ludmila Turcerová, Adéla Andělová, 
Jenovefa Sedláčková

Jubilantům v měsíci březnu 2009
Atina Karidopulosová, Margit Kirchnerová, Helena Pečivová, 
Františka Khunová, Ludmila Bajtková, Zdenka Šírová, František 
Kubala, Miroslava Včelná, Drahomíra Drlíková, Zdeněk Bajtek, 
Irena Mičíková, Karel Kubík, Josef Přibyla, Irena Havelková, Ale-
na Nováková, Ing. Josef Jiřík, Květa Lapková, Josef Michálek, Josef 
Pavlík, Marie Zelenková, Emílie Aberlová, Emanuela Dudková, 
Zdeněk Chamrád, Jaroslav Marek, Libuše Vykopalová

Jubilantům v měsíci dubnu 2009
Františka Dáňová, Hana Piskořová, Marie Hrbáčková, Petr Cho-
vaniok, Marie Řehová, Jiří Gojný, Božena Hakenová, Jiří Bartoš, 

Bohumil John, Jan Lukeš, Petr Páleníček, Ludmila Hanzlíková, 
Jaroslav Krátký, František Měkýš, MUDr.  Ladislav Mezník, Jiři-
na Dunčová, Jana Halászová, Karel Krákora, Vladimír Pečiva, 
Anna Schreiberová, Ludvík Škrabal, Božena Měrková, Josef Šaf-
ránek, Helena Krchová, Šárka Romanidisová, Antonín Zápalka, 
Jan Handlíř, Stanislav Pavlica, Karla Ziklová, Naděžda Badinková, 
Helena Junková, Miroslav Žáček, Jaroslava Kalová, Jozef Tornóczi, 
Anna Vojtásková

Jubilantům v měsíci květnu 2009
Zdeněk Mokráš, Jiří Hula, Antonín Jurčík, Jan Krkoška, Božena 
Šobrová, Zdeňka Šťastná, Božena Čubáková, Anna Mrkvová, Eva 
Chovanioková, Jiřina Koudelková, Otto Ivanič, Zdeněk Gavlas, 
Jarmila Miliánová, Anděla Mrázková, Růžena Fuksová, František 
Krausz, Marta Kovalová, Josef Chudý, Anna Jarošová, Achilleas 
Stefanidis, Jindřiška Franková, Anastasie Karchová, Irma Gajdo-
šová, Ludmila Musálková, Jiří Berger, Julie Kotasová, Milan Šlagor, 
Alois Boháč, Vlasta Kadlecová, Malvína Klímková, Ludvík Hasil, 
Anna Krátká, Jana Ulmová, Josef Hádek, Josef Segeč, Anna Kova-
číková, Vladimír Mráz

Jubilantům v měsíci červnu 2009
Jiří Král, Ludmila Cikánková, Blažena Čůtová, Dagmar Hacken-
bergová, Marie Lhotková, Miloslav Sekanina, Františka Strnado-
vá, Jiří Faifk a, Jiří Michalčík, Ing. Petr Lexa, Dagmar Zoubková, 
Hana Košuličová, Anna Bezdědová, Jan Hluštík, Hana Macková, 
Anna Šimíková, Alžběta Štefk ová, Marie Němcová, Věra Blažková, 
Marie Javůrková, Jan Badinka, Ladislav Polok, Jarmila Radoňová, 
Marie Mašková, Svatoslav Veselý, Zdeňka Volná, Anna Němcová, 
Miroslava Pavloková, Božena Koždoňová, Petr Pejčoch, Rudolf 
Brada, Ing. Jan Koždoň, Jaroslav Cága, Marie Šimíková, Milan Ju-
rečka, Anna Bradová, Marta Čubáková, Marie Holubová, Jan Ja-
hoda, Viktor Spíšek, Amálie Kyselá, Jan Šperl

Blahopřejeme
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Městský úřad

Úřední hodiny pro veřejnost na odborech města

Pondělí  7.45 - 12.00  13.00 - 16.45

Středa  7.45 - 12.00  13.00 - 16.45

Pátek   12.30 - 14.15

Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně města

Pondělí  8.00 - 12.00  13.00 - 16.30

Středa  8.00 - 12.00  13.00 - 16.30

Pátek   12.30 - 14.00

Telefon 554 637 360

podatelna@mesto-albrechtice.cz

Poruchová telefonní čísla městského úřadu

-  kabelová televize a internet 

775 905 138 Holub, 

777 781 194 Hlaváček

-  veřejné osvětlení 

777 781 197 Vávra

-  svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí 

554 637 365 Adámková

-  vodovodní řad 

731 157 690 Berkovec

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@spcnet.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 pošty

Pondělí    9.00 - 11.30  13.30 - 16.00

Telefon 605 765 541

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    8.00 - 12.00  12.30 - 14.30

Ordinační doba praktických lékařů:

MUDr. Hana Jelínková

Tel. 554 652 206

Pondělí  12.30 - 15.00 

 16.00 - 17.00

 17.00 - 18.00 pozvaní pacienti

Úterý    7.30 - 12.00

Středa    7.30 - 12.00

Čtvrtek  10.00 - 12.00

 13.00 - 14.30 pozvané prevence

 14.30 - 16.00 objednaní pacienti

Pátek    7.30 - 12.00

MUDr. Leona Tobiášková

Tel. 554 652 183

Pondělí    8.00 - 12.00 

 13.00 - 14.00 prevence

Úterý  13.00 - 17.00

 17.00 - 18.00 pozvaní pacienti

Středa  10.00 - 12.00

 13.00 - 14.00 prevence

Čtvrtek    8.00 - 12.00

Pátek    8.00 - 11.30

MUDr. Eva Němcová

Tel. 554 652 660

Pondělí    7.30 - 11.00

Úterý    7.30 - 11.00

Středa  13.00 - 14.30

Čtvrtek    7.30 - 11.00

 13.00 - 14.30 kojenecká poradna

Pátek    7.30 - 11.00

Ortopedická ambulance

MUDr. Zuzana Juráňová

Úterý    8.00 - 15.00

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

Uzávěrka příštího čísla 30. 6. 2009.

Placená inzerce

Nově otevřena kancelář v Městě Albrechticích, ČSA 30 - na náměstí.
Provozní doba

Pondělí a středa 9:00-17:00 hodin
Pátek 12:00-16:00 hodin

Nabízíme:
Životní pojištění

Pojištění vozidel (zákonné a havarijní)
Rodinných domků a domácností

Pojištění odpovědnosti
Pojištění podnikatelských rizik

Za provoz kanceláře zodpovídá: Dagmar Godálová
V případě nepřítomnosti mne kontaktujte na tel. 732 986 767.


