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ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,

přiblížil se konec roku a nastal čas na krátkou rekapitulaci roku 
2008. Na konci října byl dokončen projekt s názvem „Realizace 
úspor energie – ZŠ Město Albrechtice“. Tento projekt dodal naší 
škole nový kabát, ale hlavním účelem je okamžitá úspora energie 
na vytápění, která bude činit cca 200 tisíc Kč ročně, protože se již 
v předchozím roce povedlo vyměnit okna i v historické budově 
školy, troufnu si říct, že tato úspora bude daleko vyšší. Dále byla 
dokončena rekonstrukce ústředního vytápění MŠ, kde celkové ná-
klady přesáhly částku dva milióny korun. I tato akce byla zaměře-
na na úsporu energie.

V měsíci listopadu byla dokončena kompletní výměna střešní-
ho pláště na domě s byty pro důchodce, tato akce dále zahrnovala 
vestavbu 6 nových bytových jednotek (celkové náklady 4,2 mil. 
Kč), a tak noví nájemníci mohou již na Vánoce bydlet. Dále byla 
v tomto měsíci předána do užívání zrekonstruovaná smuteční síň, 
v jejíž těsné blízkosti vyrostlo zbrusu nové kolumbárium, to vše 
v objemu cca 3 mil. Kč. V letošním roce naše město uvolnilo část-
ku cca 3 mil. Kč na rekonstrukci a opravy bytového fondu a ne-
bytových prostor. Tato investice je vidět hlavně na náměstí ČSA, 
kde většina budov má nová okna, dveře a výklady. Na některých 
domech jsou opraveny fasády a střechy a pokračujeme také v ply-

nofi kaci nebytových prostor. V příštím roce bychom chtěli v této 
započaté rekonstrukci pokračovat tak, aby naše náměstí během 
pár let dostalo nový vzhled týkající se nejen domů, ale i zeleně, 
která je již značně přerostlá a dle názorů architektů bychom měli 
uvažovat o celkovém omlazení a výměně většiny dnes již nevyho-
vujících dřevin.

Značné fi nanční prostředky jdou i do našich místních částí, kde 
se podařilo získat dotaci na opravy místních komunikací v celkové 
výši 28 mil. Kč. Jedná se o opravy komunikací, které jsou majet-
kem města, a to silnice v Biskupicích, Linhartovech, Opavici, Hyn-
čicích, Dlouhé Vodě a Ztracené Vodě.

Jak sami vidíte, letošní rok, co se týče získávání dotací pro naše 
město, můžeme považovat za úspěšný a chtěli bychom v tomto na-
startovaném trendu pokračovat, protože zpracovaných projektů 
máme dostatek a další připravujeme.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních 
svátků, dětem hodně dárků pod stromečkem, všem občanům hod-
ně zdraví, spokojenosti a úspěšný vstup do nového roku 2009.

Luděk Volek
starosta

3/08
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Informace ze zastupitelstva města
výběr z programu

Na 16. zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2008 bylo pro-
jednáno:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

−  závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Praděd 
za rok 2007

− závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2007

Zastupitelstvo města schválilo:

−  prodej hospodářské budovy včetně stavební parc. č. 105/6 
v k.ú. Linhartovy panu Antonínu Menzlovi, Linhartovy 19, 
za smluvní cenu 25.000,- Kč

−  fi nanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města, Řím-
skokatolické farnosti, nám. ČSA 3, Město Albrechtice, na opra-
vu varhan v kostele v Hynčicích

− závěrečný účet města Město Albrechtice za rok 2007

−  způsob fakturace za uložení na skládce v Městě Albrechticích, 
do 300 kg paušální platbou 50,- Kč včetně DPH, od 300 kg 
výše fakturace dle ceníku 178,50 Kč včetně DPH/1t s platností 
od 27.6.2008

−  nabytí majetku požárního vozu zn. LIAZ – bezúplatným pře-
vodem od HZS Bruntál

−  bezúplatný převod požárního vozu zn. TATRA, který je majet-
kem města Město Albrechtice, jednotce SDH na okrese Brun-
tál, dle určení velitele HZS Bruntál

−  Ing. Hynka Vaveru technickým dozorem investora na akci 
„Vestavba 6 b.j. dům s byty pro důchodce”

Na 17. zasedání zastupitelstva města dne 01.09.2008 bylo pro-
jednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:

−  odkoupení pozemku p.č. 1918/1 od pana Ondřeje Pierana 
za navrhovanou cenu 50,- Kč /m2 formou jednorázové úhra-
dy 

−  smlouvu o údržbě a správě veřejného osvětlení pro město 
Město Albrechtice s fi rmou Technické služby Krnov s.r.o., Sta-
rá 256/11, 794 01 Krnov

−  smlouvu o bezúplatném převodu majetku z Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 
Ostrava – Zábřeh, na nabyvatele město Město Albrechtice. 
Předmětem smlouvy je kompresor PKS 50-2, pořizovací cena 
13 204,- Kč, rok pořízení 1988 pro JSDH města Město Al-
brechtice

Na 18. zasedání zastupitelstva města dne 29.09.2008 bylo pro-
jednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:

−  prodej nemovitosti Linhartovy 12, p.č. 213, k.ú. Linhartovy 

včetně stavební parcely č. 213 obec Město Albrechtice panu 
Zbyňku Pokludovi, Opavice 26 za nabídnutou cenu 700.000,-
Kč a vynaložené náklady

−  prodej garáží p.č. 341, 342, 343, 344 včetně stavebních parcel. 
č. 341, 342, 343, 344 a pozemku parcelní č. 345/1 dle GP vše 
v k.ú. Město Albrechtice za celkovou navrhovanou kupní cenu 
360.000,- Kč – pozemek 250.000,- Kč a garáže 110.000,- Kč 
+ vynaložené náklady, fi  Neuman junior s.r.o., Nádražní 7, 
Město Albrechtice

−  neinvestiční příspěvek za rok 2007 ve výši 4.000,- Kč na žáky 
Základní školy Město Albrechtice dojíždějící z okolních obcí, 
které nespadají do správního území našeho města

−  Zásady a metodiku pro poskytování grantů z rozpočtu města 
Město Albrechtice s platností pro rok 2009

−  stanovy Mikroregionu Osoblažsko, výše členského příspěvku 
činí 5,- Kč na občana za rok s každoroční splatností do 31.10.

Na 19. zasedání zastupitelstva města dne 30.10.2008 bylo pro-
jednáno:

Zastupitelstvo města schválilo:

−  přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů za uskutečněné 
zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční 
opravy a revize materiálu pro sbor dobrovolných hasičů v cel-
kové výši 85.800,- Kč

−  přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů za vybavení jed-
notky sboru dobrovolných hasičů věcnými prostředky požární 
ochrany v celkové výši 40.000,- Kč 

−  smlouvu s dodavatelem stavby „Modernizace vzdělávacích 
aktivit. půdní vestavby ZŠ Město Albrechtice” s fi rmou Inge-
nia, Ing. Roman Václavík, Linhartovy 81, Město Albrechtice, 
za celkovou cenu stavebních prací v hodnotě 13.496.112.50 Kč 
včetně DPH

−  smlouvu s Hospodářskou rozvojovou agenturou třinecká, 
Podnikatelské centrum s.r.o., Družstevní 294, Třinec na zpra-
cování kompletní žádosti o dotaci, včetně požadovaných pří-
loh, na revitalizaci retenční nádrže Celňák

−  smlouvu s fi rmou Menu Servise s.r.o., Janáčkova 9, Ostrava, 
pro odběr poukázek pro účely hmotné nouze, na nákup potra-
vin, základních hygienických potřeb, oděvů a obuvi

−  mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti s mandantá-
řem Ing. Vladimírem Šarmanem, Čsl. armády 8019/39? Krnov 
na akci „Generální oprava střechy a vestavby učeben a příslu-
šenství v podkroví historické budovy školy” Základní školy 
v Městě Albrechticích za cenu 160.650 Kč včetně DPH

−  zrušení smlouvy o hospodaření v lesních porostech na lesních 
pozemcích v majetku města Město Albrechtice s fi rmou Oldři-
cha Pustky, Hynčice 210, Město Albrechtice

Ing. Jitka Hanusová

místostarostka
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Dokončení nových bytů v domě s byty pro důchodce

Smuteční síň a kolumbárium

V červenci 2008 byla zahájena výstavba šesti malometrážních 
bytů v domově s byty pro důchodce v Městě Albrechticích. V sou-
časné době je výstavba před dokončením a stavební fi rma fi nišu-
je na drobných dokončovacích pracích. Kolaudace je plánována 
na 20. listopadu 2008 a noví nájemníci se budou moci nastěhovat 
už v prosinci. Předání bytů se tak podařilo uspíšit o celý jeden mě-
síc. 

Pro budoucí nájemníky je připraveno celkem 6 malometráž-
ních bytů. Pět bytů je umístěno v podkroví půdního prostoru. Byty 
jsou řešeny jako bezbariérové o velikosti 1+1, skládají se z předsí-
ně, koupelny s WC, kuchyně vybavené kuchyňskou linkou a elek-
trickým sporákem a pokoje o celkové podlahové velikosti bytu cca 
30m2. Šestý byt obdobné dispozice je situován v II. nadzemním 
podlaží. 

Celkové náklady na akci jsou 4.213 tis. Kč a dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj je 3.600 tis. Kč. Stavební práce provedla fi r-
ma SAN JV s.r.o., Šumperk. 

Zároveň bych chtěl poděkovat stávajícím nájemníkům, že bez 
vážných emocí a s tolerancí strpěli nezvyklý provoz způsobený 
prováděním stavebních prací. 

Ing. Hynek Vavera 
tajemník

Na přelomu měsíce října a listopadu byla dokončena celková 
oprava smuteční síně a výstavba kolumbária v Městě Albrechti-
cích. Důvodem opravy byl celkový neutěšený stav smuteční síně, 
který nepřispíval k dobrému pocitu truchlících při posledním 
rozloučení. Oprýskaná dlažba vstupního schodiště, popraskané 
zdivo venkovní fasády, nedostatečné ozvučení síně, špatná a netěs-
nící dřevěná okna a dveře. Všechny tyto nedostatky byly opravou 
odstraněny vybudováním nového předloženého schodiště včetně 
rampy pro postižené zajišťující přístup do smuteční síně. Byla vy-
měněna čelní prosklená stěna, pořízen nový střešní plášť s před-
sunutou střechou nad vstupním schodištěm, byly zabezpečeny zá-
klady jejich zesílením, provedena vnitřní malba, výsprava fasády 
a její nátěr, výměna oken a dveří za plastové, bylo instalováno nové 
ozvučení síně i venkovního prostoru před smuteční síní. 

Součástí opravy byla i výstavba kolumbária. Kolumbárium je 
situované po pravé straně vedle smuteční síně. Jedná se o zpevně-
nou plochu ze zámkové dlažby, kde je umístěno celkem osm bloků 
pro schránky. Čtyři bloky mají celkem 72 schránek, kde do jed-
né schránky je možno umístit dvě urny. Další čtyři bloky mají 
36 schránek, kde do jedné schránky lze umístit celkem pět uren. 

Schránky jsou uzavíratelné demontovatelnou deskou z černé žuly. 
Deska se demontuje v případě zhotovení nápisu nebo fotografi e 
v dílně kameníka nebo při manipulaci s urnami. Upozorňujeme 
budoucí uživatele kolumbária, že je nutno respektovat velikost 
uren. Maximální průměr urny nesmí být větší jak 160 mm a výška 
210 mm. 

Taktéž nebyla opomenuta odpočinková část kolumbária, která 
je řešena obdélníkovou sedací zídkou opatřenou dřevěným roštem. 
Uvnitř bude na jaře příštího roku provedena výsadba vhodné zele-
ně. Kolumbárium je osvětleno pomocí dvou zahradních svítidel. 

Je nutno zvážit oplocení kolumbária z jeho zadní strany a pří-
padnou výsadbu tújí kolem nového plotu, což by přispělo ke zlep-
šení pietního prostředí. V případě, že se v rozpočtu města najdou 
fi nanční prostředky, bude oplocení provedeno ještě v letošním 
roce.

Celková cena díla je plánována ve výši 3.200 tis. Kč. Stavební 
práce provedla fa. Fousek Krnov. 

Ing. Hynek Vavera 
tajemník
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Stavební úřad informuje

Platná novela stavebního zákona 183/2006 Sb. - její využívání 
v praxi.

V úvodu však musím jednoznačně uvést, že mně - jako 
úředníkovi stavebního úřadu - nepřísluší jednotlivá ustanovení 
zákona vykládat a poskytovat k nim právní rozbor. Proto je třeba 
tyto informace brát jako čistě subjektivní. I z tohoto důvodu jsem 
se snažil vybrat pro Vás informace základní a popsat nejběžnější 
situace, se kterými se můžete setkat. Doufám, že se z článku doz-
víte i několik praktických věcí.

Začnu u formální stránky podání žádostí, které směřují 
na stavební úřad. Novela stavebního zákona zavádí u nejčastějších 
a základních typů podání předepsanou formu žádosti, jejíž užití 
je nezbytné (tak jako např.u určitých žádostí o sociální dávky). 
V těchto stanovených případech už tedy nebude možné připravit 
žádost individuálně, ale použít předepsaný formulář. Tiskopisy 
žádostí jsou k dispozici v kanceláři zdejšího stavebního úřadu 
a také na webových stránkách města (www.mesto-albrechtice.
cz). Žádosti jsou dle mého názoru poměrně rozsáhlé a podrobné, 
nicméně určitě se Vám budeme snažit s jejich vyplněním poradit. 

Obecně se dá říci, že pro Vás – navrhovatele a stavebníky – je 
nový stavební zákon v mnohém přínosem, neboť zavádí mnohá 
zjednodušení i rychlejší procesy při projednávání žádostí. Na druhé 
straně však na Vás klade mnohem větší individuální požadavky. Je 
toho opravdu spousta, takže namátkou uvádím:

1/ v oblasti územního řízení
•  jsou zavedeny zcela nové postupy, např. tzv. z j e d n o d u š e n é 

územní řízení (princip: v určitých případech, je-li žádost 
o územní rozhodnutí kompletní, obsahuje-li kladná stano-
viska dotčených orgánů a je-li doložena souhlasem účastní-
ků řízení, stavební úřad zveřejní návrh výroku rozhodnutí 
a nejsou-li k němu dále připomínky, rozhodnutí se pokládá 
za vydané a není třeba dále vést jiné řízení; výhoda: teoreticky 
je věc územně projednána a pravomocně ukončena ve lhůtě 
cca 1 měsíce; povinností navrhovatele ovšem je, aby zajistil 
vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí včetně grafi cké přílohy 
na vhodném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má 
záměr uskutečnit, a to po celou dobu zveřejnění (15 dnů) 

•  místo územního rozhodnutí se ve stanovených případech 
může vydat územní s o u h l a s (např. u ohlašovaných staveb, 
staveb pro reklamu, změn staveb, určitých terénních úprav 
nebo staveb, které nevyžadují povolení ani ohlášení…); výho-
da: bezprůtahové, poměrně jednoduché vyřízení; požadavek: 
mj. souhlasy účastníků (sousedů) a stanoviska dotčených or-
gánů musí být bez připomínek 

•  územní procesy mohou být s p o j o v á n y s povolováním 
nebo ohlašováním staveb 

•  je zachována podoba dosavadního územního řízení, jehož 
délka i průběh jsou však trošku odlišné; procesně v územním 
řízení n e l z e upustit od ústního jednání (což dosud přípustné 
bylo a délku řízení vynechání tohoto úkonu poněkud zkráti-
lo), a dále se délka řízení prodloužila, neboť v obcích, kde je 
schválen územní plán, se zahájení řízení a následné rozhodnu-
tí ve věci účastníků/sousedům n e d o r u č u j e jednotlivě, ale 
formou veřejné vyhlášky, která je po dobu 15 dnů vždy vyvěše-
na na úřední desce v místě obvyklé; prakticky to tedy zname-
ná, že vlastníci sousedních pozemků a staveb již nebudou jed-
notlivě stavebním úřadem obesíláni, což může způsobit, že se 
o záměru navrženém na sousedním pozemku „nedozví“ (při 
doručování veřejnou vyhláškou však nastupují shodné právní 
účinky jako při doručení do vlastních rukou); kromě prodlou-
žení celého procesu a „neobesílání sousedů“ je další novinkou 
i možnost účasti veřejnosti na všech ústních projednáních, což 
může způsobovat jejich neúměrné prodlužování 

2/ v oblasti ohlašování a povolování staveb
•  je stanoven mnohem širší okruh staveb, které n e v y ž a d u j í 

ohlášení ani stavební povolení (např. stavby přízemní do 25m2 
a 5m výšky-nejsou-li tam pobytové místnosti (tzn. různé kol-
ny, garáže, sklady zahradního nářadí a nábytku, pergoly, prá-
delny, atd…)), stavby pro chovatelství přízemní do 16m2 a 5m 
výšky, zimní zahrady do 40m2 a 5m výšky, vedení technického 
zařízení uvnitř budov, přípojky v délce do 50m, atd… Je však 
třeba zdůraznit, že některé tyto stavby v y ž a d u j í územní 
souhlas; výhoda (viz výše): bezprůtahové , poměrně jedno-
duché vyřízení; požadavek: mj.souhlasy účastníků (sousedů) 
a stanoviska dotčených orgánů musí být bez připomínek 

•  stejně tak je vymezena spousta staveb, které vyžadují j e n o m 
h l á š e n í a ne stavební povolení; do této kategorie patří stav-
by pro bydlení (rodinné domy) a pro rekreaci do 150 m2 za-
stavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 
3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím; 
protože se jedná o velmi podstatný okruh, budu se těmto stav-
bám věnovat podrobněji níže; ohlášení tedy postačí dále např. 
u podzemních staveb do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 
do 3 m, pokud nejsou vodním dílem; staveb do 300 m2 zasta-
věné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, 
a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud 
tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním pod-
lažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; staveb 
do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním 
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m; některých te-
rénních úprav; stavby zařízení staveniště; některých přípojek, 
atd…

•  otázka rodinných domů a jejich provedení pouze na ohlášení 
byla ještě před platností novely již vícekrát v médiích zmíněna; 
odpověď je jednoznačná: rodinné domy do 150m2 zastavěné 
plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nej-
výše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím lze prováděl 
na základě ohlášení stavebnímu úřadu, ale musí být splněny 
zákonem předepsané požadavky:

•  tyto stavby musí být v souladu s obecnými technickými poža-
davky na výstavbu (tzn. není z technických požadavků připuš-
těna žádná výjimka) 

•  musí být dále v souladu s územně plánovací informací (toto je 
zcela nový pojem, který přinesla uvedená novela; tzn. o tuto 
informaci je u stavebního úřadu potřeba požádat ještě před sa-
motným ohlášením) 

•  stavby musí být umisťovány v zastavěném území nebo zastavi-
telné ploše 

• poměry v území se stavbou nesmí podstatně změnit 
•  stavby nesmí vyžadovat nové nároky na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
•  spolu s ohlášením stavebník musí stavebnímu úřadu doložit, 

že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlast-
níky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou přísluš-
nému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti 
stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. 
Je vhodné připomenout, že rozsah předkládaných podkladů 
včetně projektové dokumentace je velmi obdobný předchá-
zející právní úpravě; nelze se domnívat, že pro ohlašovanou 
stavbu rodinného domu není třeba zpracovávat projektovou 
dokumentaci oprávněnou osobou. 

•  proces normálního stavebního řízení zůstává bez větších 
změn, proto se jím nebudu podrobněji zabývat 

3/ v oblasti užívání staveb a jejich kolaudací
•  zákonodárce na tomto úseku navazuje na zjednodušené prin-

cipy ohlašování a stavebních povolení, proto i pro užívání 
těchto staveb jsou zavedeny nové procesy; dokončenou stavbu, 
popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud 
vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu 
lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolau-
dačního souhlasu; 
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•  stavebník je povinen zajistit, aby byly před započetím užívání 
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvlášt-
ními právními předpisy (např. revize, tlakové a topné zkouš-
ky,…); oprávněním stavebního úřadu je v daných případech 
zakázat užívání stavby 

•  zřejmě nejdůležitější informací v této přechodné době je sku-
tečnost, že všechny stavby, které byly povoleny za platnosti 
předcházejícího stavebního zákona, budou podle tohoto před-
pisu i zkolaudovány; tzn. máte-li rozestavěnou stavbu, bude 
u ní třeba provést kolaudaci jako dosud 

4/ některé novinky
•  novela stavebního zákona v některých případech připouští, 

aby stavební úřad se souhlasem dotčených orgánů uzavřel se 
stavebníkem veřejnoprávní smlouvu; smlouva bude uzavírá-
na podle správního řádu a má nahrazovat některá rozhod-
nutí stavebního úřadu; podmínkou uzavření smlouvy budou 
mj. i souhlasy ostatních osob, které by jinak byly účastníky 
řízení; jedná se o zcela nový postup, který ještě v praxi není 

vyzkoušen 
•  zcela novým subjektem jsou ve smyslu nového stavebního zá-

kona tzv.autorizovaní inspektoři; měly by to být osoby vyško-
lené, přezkoušené a pro tuto činnost jmenované, které by se 
stavebníkem uzavřely smlouvu o provedení kontroly projek-
tové dokumentace a všech podkladů pro rozhodnutí a jakoby 
„nahradily“ stavební úřad; inspektoři budou svoji činnost vy-
konávat za úplatu; domnívám se, že v republice momentálně 
takových osob ještě moc není a teprve čas a praxe ukáže, zda 
se tento systém osvědčí. 

Pro informaci připojuji seznam nejčastějších staveb s uvedením 
postupů, které se týkají jejich územního projednání, ohlášení nebo 
povolení. V tabulce najdete také několik typů staveb, resp. úprav, 
které dle nového stavebního zákona nevyžadují projednání žádné.

 Ing. Dušan Vopelka,
vedoucí stavebního úřadu

Umis ování,  povolování  a  užívání  vybraných  staveb, podle nového stavebního zákona . 183/2006 Sb.

DRUH STAVBY

UMIS OVÁNÍ STAVEB
POVOLOVÁNÍ 

STAVEB
UŽÍVÁNÍ STAVEB

územn  
plánovací 
informace

územní 
rozhodnutí

územní 
souhlas

stavební 
povolení

 ohlášení
na základ  
oznámení

kolauda ní 
souhlas

stavby  pro   BYDLENÍ,   pro  REKREACI,  RODINNÉ   DOMY   a    GARÁŽE

stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastav né plochy, s 
jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dv ma 
nadzemními podlažími a podkrovím;

Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne

stavba rodinného domu nad 150 m2 ;
 
 

Ano Ne Ano Ne Ano Ne

p ístavba rodinného domu (nyní má 130 m2  + p ístavba 20 m2 tj.  
celkem 150 m2 );

 
 

 
 

Ano Ne Ano Ano Ne 

p ístavba rodinného domu (nyní 150 m2 + p ístava 30 m2, tj. nad  
150 m2 );

 
 

 
 

Ano Ano Ne Ano Ne

garáže o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastav né plochy 
a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují hygienická 
za ízení ani vytáp ní; 

 
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

OSTATNÍ   stavby   a   za ízení,   STAVEBNÍ   ÚPRAVY,   UDRŽOVACÍ   PRÁCE   …  dle    ABC  

bazény do 40 m2 zastav né plochy;  
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

informa ní a reklamní za ízení o celkové ploše menší než 0,6 m2; 
mimo ochranná pásma komunikací;

 Ne Ne Ne Ne Ne Ne

informa ní a reklamní za ízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;  
v ochranných pásmech komunikací;

 
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

op rné zdi do výšky 1 m, které nehrani í s ve ejn  p ístupnými 
pozemními komunikacemi a s ve ejným prostranstvím;

 Ne Ne Ne Ne Ne Ne

ploty do výšky 1,8 m, které nehrani í s ve ejnými pozemními 
komunikacemi a ve ejným prostranstvím 1) ;

 
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

p ípojky vodovodní, kanaliza ní a energetické v délce do 50 m;  
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

p ípojky neuvedené výše  
 
 

Ano Ne Ano Ne Ne

skladové, výstavní a manipula ní plochy do 200 m2 , které 
neslouží pro skladování a manipulaci s ho lavými látkami a 
chemickými látkami, které mohou zp sobit zne išt ní životního 
prost edí;

 
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

stavby do 25 m2 zastav né plochy a do 5 m výšky s jedním 
nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne 

stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastav né plochy 
a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové 
místnosti, hygienická za ízení ani vytáp ní, neslouží k ustájení 
zví at a nejde o sklady ho lavých kapalin a ho lavých plyn ;

 
 
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o 
zastav né ploše do 16 m2 a do 5 m výšky; mohou mít jedno 
podzemní podlaží;

 
 
 

Ano Ne Ne Ne Ne

stavební úpravy pro zm ny v užívání ásti stavby, kterými se 
nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nem ní se její vzhled 
a nevyžadují posouzení vliv  na životní prost edí 11);

 Ne Ne Ne Ano Ano Ne

stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí 
stavby, nem ní se vzhled stavby ani zp sob užívání stavby, 
nevyžadují posouzení vliv  na životní prost edí 11) a jejich 
provedení nem že negativn  ovlivnit požární bezpe nost;

 Ne Ne Ne Ne Ne Ne

udržovací práce, jejichž provedení nem že negativn  ovlivnit 
zdraví osob, požární bezpe nost, stabilitu a vzhled stavby, životní 
prost edí a bezpe nost p i užívání a nejde o udržovací práce na 
stavb , která je kulturní památkou;

 Ne Ne Ne Ne Ne Ne

udržovací práce na stavb  výše neuvedené  Ne Ne Ne Ano Ne Ne

zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 
zastav né plochy a do 5 m výšky; mohou mít jedno podzemní 
podlaží;

 
 
 

Ano
§ 96 

odst. 2 
písm. a)

Ne
§ 103 
odst.1 
písm. 
a)  5

Ne
§ 103 
odst.1 
písm. 
a)  5

Ne
§ 119

Ne
§ 119
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Střednědobý plán sociálních služeb – komunitní plánování

Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2009

Nové ceny za pronájem hrobových míst

V posledním Zpravodaji Města Město 
Albrechtice bylo přiloženo dotazníkové še-
tření pro veřejnost pro tvorbu komunitní-
ho plánu sociálních služeb na území Města 
Albrechtic. Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem spoluobčanům, kteří dotazník 
vyplnili a odevzdali. Stejné dotazníkové še-

tření probíhalo i v obcích Albrechticka. V současné době probíhá 
vyhodnocení dotazníku, výstupy budou použity pro další práci 
na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb. Celkový počet 
odevzdaných dotazníků činí 252.

Možná jste si všimli změny v nadpisu, kde je nově uveden název 
Střednědobý plán sociálních služeb. Tato změna nastala z důvodu 
sjednocení názvů v rámci Moravskoslezského kraje, ale obsah je 
stále stejný, jde nám o naplánování a následné zajištění sociálních 
služeb tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel i místním specifi -
kům.

V měsíci říjnu 2008 byla na základě výzvy k předkládání žádostí 
o fi nanční podporu v rámci operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost, název globálního grantu Podpora vzdělávání 
a procesů v sociálních službách, podána žádost o fi nanční pod-
poru z tohoto operačního programu. Projekt byl zpracován pro 

oblast Albrechticka – do projektu je zapojeno celkem 8 obcí, a to 
Heřmanovice, Holčovice, Jindřichov, Liptáň, Město Albrechtice, 
Petrovice, Třemešná a Vysoká. Město Janov se do projektu neza-
pojilo, protože zastupitelstvo města nevyjádřilo tomuto projektu 
politickou podporu. 

V měsíci říjnu proběhla za přítomnosti starostů obcí, posky-
tovatelů služeb, zástupců občanů a uživatelů služeb 5. schůzka 
pro tvorbu střednědobého plánu sociálních služeb. Poskytovatelé 
služeb přítomné seznámili se službami, které poskytují a které by 
mohli nabídnout pro občany Albrechticka, starostové obcí vyjád-
řili své názory k rozvoji sociálních služeb na svých územích, obča-
né předali své zkušenosti se sociálními službami.

Dalším důležitým krokem pro realizaci střednědobého plánu 
sociálních služeb je uzavření partnerských smluv mezi Městem 
Město Albrechtice a jednotlivými obcemi. Další schůzku plánuje-
me na počátek roku 2009. 

Tvorba střednědobého plánu sociálních služeb je složitá a dlou-
hodobá záležitost. Všichni, kdo se na tomto procesu podílíme, vě-
říme, že výsledkem bude fungující systém sociálních služeb, který 
bude vyhovující pro všechny uživatele. 

Ing. Hana Rousová
vedoucí sociálního odboru

Osobám pobírajícím příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, 
bude částka životního minima snížena na částku existenčního 
minima, která činí 2020,-. Tento postih se netýká osob, u kterých 
se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (děti, studenti) 
a osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifi kaci. Tato sankce se tedy poprvé projeví v příspěvku na ži-
vobytí v měsíci červenci 2009 u osob, které k datu 1.1.2009 budou 
pobírat příspěvek na živobytí.

Tyto osoby budou mít možnost vykonávat „veřejnou službu“. 
Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou 
v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci 
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vy-
konávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy 
uzavřené s obcí obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu 
veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Mi-
nimální počet takto odpracovaných hodin v kalendářním měsíci 

musí být 30, aby tito lidé dosáhli na plnou výši dávky + navýšení.
Nově se také zkoumá, zda osoba pobírající příspěvek na živoby-

tí nebo osoba s ní společně posuzovaná plní vyživovací povinnost 
vůči nezletilému dítěti a jestli nemá vůči nezletilému dítěti dluh 
na výživném. Pokud tuto povinnost neplní nebo má dluh vyšší než 
3 měsíční splátky výživného, je této osobě přiznáno pouze exis-
tenční minimum.

V aktuálním znění zákona je uvedeno, že 35% příspěvku na ži-
vobytí musí být vypláceno formou poukázek opravňujících k ná-
kupu zboží ve stanovené hodnotě, a to od 1.1.2009.

Tato záležitost má být však ještě projednávána a je možné, že 
znění zákona bude změněno tak, že bude záležet na posouzení so-
ciálního odboru, jestli tuto formu výplaty dávky uplatní v přípa-
dech, kdy to uzná za vhodné.

Jiří Boháček
referent soc. odboru

Rada města Město Albrechtice schválila 
dne 11.9.2008 usnesením č. 28/08/386 cenu 
za pronájem hrobového místa ve výši 7,- Kč/
m2/rok a služby související s pronájmem 101,- 
Kč/m2/rok. Celkem tedy cena za pronájem 
hrobového místa a služby související s proná-
jmem bude od 1.1.2009 108,- Kč/m2/rok.

Dále rada města Město Albrechtice schvá-
lila dne 11.9.2008 usnesením č. 28/08/387 
cenu za pronájem jednobuňky kolumbária – 
3.750,- Kč včetně DPH na 10 let, pronájem dvojbuňky kolumbá-
ria – 1.880,- Kč včetně DPH na 10 let a cenu mramorové desky 
2.500,- Kč včetně DPH s účinností od 1.11.2008.

Zároveň bych opětovně chtěla upozornit nájemce hrobových 
míst, kteří ukládají urny s ostatky svých zemřelých na hřbitovech 

v Městě Albrechticích, Hynčicích a Linharto-
vech, že jsou povinni podle Řádu veřejného 
pohřebiště (čl. VI, bod 2) tuto skutečnost hlásit 
provozovateli pohřebiště, t.j. Městu Město Al-
brechtice, odbor fi nanční – tel.: 554 637 394. 
Informace jsou potřebné pro úplnou evidenci 
hrobových míst v počítačovém programu.

Při ohlášení je nutno uvést: jméno a pří-
jmení zemřelého, rodné číslo, datum úmrtí, 
datum kremace, datum uložení urny, číslo 

urny a číslo hrobu. 
Údaje lze nahlásit i se zpětnou platností.

Ing. Věra Vaverová
referent fi nančního odboru
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Stručný přehled o čerpání rozpočtu k 30.9.2008 v tis. Kč

Příjmy           Výdaje
rozpočet skutečnost % rozpočet skutečnost

Daňové příjmy celkem 25 486,32 23 396,39 91,80
Správní poplatky - matrika 105,00 106,22 101,16
                         - stavební úřad 45,00 34,44 76,53
                         - výpis z KN 17,00 15,35 90,29
                         - výherní hrací příst. 464,00 309,00 66,59
                         - výpisy z rejst. trestů 13,50 12,05 89,26
                         - výpisy z obch. rejst. 1,50 1,50 100,00
Ostatní daně a poplatky
Místní poplatky - poplatek za psy 89,00 88,77 99,74
                         - popl. rekreační pob. 1,84 1,70 92,39
                         - užívání veř. prostran. 63,00 43,47 69,00
                         - popl. vstupné 12,00 4,58 38,17
                         - popl. ubyt. kapacita 5,00 3,33 66,60
                         - popl. výh. hrací přís. 580,00 415,52 71,64
                         - popl. komun. odpad 1 950,00 1 861,22 95,45
Výtěžek z výherních hrac. přístrojů 340,39 340,39 100,00
Dotace na sociální dávky 7 000,00 3 350,00 47,86
Dotace na školství 658,57 495,00 75,16
Dotace na státní správu 2 627,00 1 969,18 74,96
další dotace - na volby do KZ 95,00 95,00 100,00
                         -  na státní správu 287,47 287,47 100,00
                         -  na činnost v lesích 224,03 224,03 100,00
                         -  na výst. 6 bytů Nemoc. 6 3 600,00 1 196,93 33,25
                         -  na hasiče 150,00 150,00 100,00
                         -  na ZŠ - úspora energii 4 652,65 0,00
Transfery od obcí 0,00 0,00
Převody z vlastních fondů - odpisy 1 531,00 1 136,47 74,23
Splátky půjček 125,20 102,25 81,67
Pozemky 2 100,00 1 766,22 84,11 1 188,00 771,04
Lesnictví 224,03 0,00
Zařízení pro nalezené psy 4,00 2,50 52,50 44,20
Turismus, zájmová sdružení 13,48 13,48
Pitná voda 1,50 0,80
Kanalizace, ČOV 0,50 2,00 1 293,50 1 145,95
Vodní díla v zeměd.krajině ( rybník) 30,00
Ostatní činnost v ochr. ovzduší 1,50 1,50
Doprava celkem 3 233,79 1 071,34
Kabelová televize 0,60 0,60 241,14 244,11
Školství celkem 569,33 569,33 15 738,08 11 039,99
Kino, zpravodaj 35,81 35,81 189,80 79,77
Kultura 5,00 0,00 236,91 48,07
Knihovna 19,50 18,86 491,68 330,74
Zámek Linhartovy a park Linhartovy 402,24 264,92
Ostatní záležitosti ochrany památek 2,90 2,68
Činnosti registrovaných církví 67,85 67,85
Ostatní zájmová činnost 2,32 2,32 229,38 191,29
Tělovýchova, sportovní činnosti 18,29 18,29 780,27 640,60
Bytové, nebytové hospodářství 4 451,72 4 233,22 7 709,63 1 654,26
Veřejné osvětlení 0,72 0,72 1 670,96 1 163,78
Pohřebnictví 8,20 8,20 3 132,38 361,81
Komunální služby 61,30 61,30 219,39 94,47
Veřejná zeleň, veřejné prostranství 962,79 524,35
Komunální odpad, skládka 87,64 80,07 3 089,50 2 071,74
Správa majetku
Sociální dávky 0,00 5,30 7 000,00 3 162,51
Ostatní příjmy, výdaje 3 495,60 20,06
Ostatní sociální péče a pomoc 141,50 122,60
Mezinárodní spolupráce 215,00 30,32
Odstraňování následků povodní 100,00 5,70
SPOZ 154,50 100,43
Péče o staré občany, zdrav. postiž.
Správa 497,17 178,12 10 061,63 5 711,09
Pokuty z přestupků 12,50 10,50
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Požární ochrana 14,77 14,78 665,30 364,85
Finanční operace 386,00 312,98 1 251,28 1 114,80
Finanční vypořádání 236,15 236,15
Zastupitelské orgány 1 663,64 1 212,22
Volby do krajských zastupitelstev 95,00 0,00
Linhartovské kulturní léto 465,00 181,66 586,84 399,80
Celkem: 58 866,34 43 144,54 73,29 66 868,14 34 307,77 51,31
Konsolidační položky 110 1 994,90 110,00 1 994,90
Financování 8 001,80
Celkem k 30.9.2008 66 978,14 45 139,44 66 978,14 36 302,67

Hospodářská činnost města k 30.9.2008
Výnosy Náklady

plán plnění % plán plnění %
Kabelová televize 994,32 849,10 85,40 1 117,98 709,69 63,48
Nebytové prostory 895,29 546,03 60,99 563,71 143,61 25,48
Bytové hospodářství 1 009,00 717,40 71,10 1 011,85 364,52 36,03
Dům s byty pro důchodce 1 366,20 953,85 69,82 1 307,89 498,64 38,13
Kopírování 4,20 3,75 89,29 4,00 0,55 13,75
Skládka pro inertní odpad 170,18 65,37 38,41 141,00 67,63 47,96
Lesní hospodářství 1 518,30 1 488,20 98,02 1 734,88 1 368,34 78,87
Pronájem videoklubu 1,30 1,30 100,00 10,22 3,20 31,31
Pronájem pozemků 259,13 266,83 102,97 0,00
Pohřebnictví 34,60 33,38 96,47 193,38 101,20 52,33
Obchodní činnost 15,00 11,51 76,73 31,00 7,51 24,23
Ostatní:
           faxování 2,00 1,23 61,50 0,00
           internet v knihovně 6,50 5,00 76,92 0,00
           poplatek za pračku 10,40 8,07 77,60
           režie 486,10 9,75 2,01 374,95 237,58 24,23
           za umístění reklamy 5,50 2,09 38,00 0,00
           za pronájem honitby 5,77 5,18 89,77 0,00
           Lázeňská 2 5,04 5,04 0,00
Koupaliště 48,89 35,48 72,57 579,50 392,64 67,75
Pronájem vodárny, kanalizace, ČOV 934,66 700,74 74,97 699,00 522,58 74,76
Provozování veřejných WC, nájem NP 2,58 2,58 100,00 30,59 30,59 100,00
Pronájem NP na zámku 8,42 8,42 100,00 1,33 1,33 100,00
Pronájem parku 17,04 17,04 100,00 5,36 4,86 90,67
Pronájem chaty ANNA 1,78 1,78 100,00 3,73 3,73 100,00
Internet v kabelové televizi 459,90 375,08 81,56 451,73 224,97 49,80
Celkem k 30.9.2008 8 262,10 6 114,20 74,00 8 262,10 4 683,17 56,68

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

Informace o fi nančním stavu města k 30.9.2008
 
Stav peněžních prostředků na účtech: 
běžný účet 24 574 961,39 
účet fondu bytové výstavby  1 161 927,06 
fond zaměstnanců 10 791,92 
depozitní účet 130 012,35 
hospodářská činnost 3 449 608,92 
celkem: 29 327 301,64 
 
Půjčky a úvěry: zůstatek k 30.9.2008 splátka v 08
Půjčka od SFŽP na výstavbu kanalizace K. Čapka - úročeno 1,5% 548 378,00 280 000,00
Úvěr na výstavbu bytů pro důchodce od ČMHB  - úročeno 8,5 % 
splatnost úvěru do 20 let 7 375 827,17 444 000,00
Dlouhodobý úvěr na výstavbu velké kanalizace 200 000,00 480 000,00
celkem: 8 124 205,17 1 204 000,00

Alena Bodnárová
ved. fi n. odboru
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Životní prostředí

Odpady

Něco ze zákonů

Za první pololetí r. 2008 bylo občany vytříděno 6,36 tun papíru, 
7,87 tun plastů a 14,77 tun skla.

Bylo odvezeno 356,42 tun komunálních odpadů (z toho 
317,42 tun od občanů města a 39 tun z chatových oblastí), za kte-
ré bylo zaplaceno celkově asi 1 035 000,- Kč, z čehož úložné činí 
342 314,- Kč.

Při počtu obyvatel 3 683, na 1 obyvatele připadá za půl roku:
86,2 kg komunálního odpadu, 
1,73 kg papíru, 
2,14 kg plastů,
4 kg skla.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb
Podle § 17 odst. 4 jsou fyzické osoby (občané) povinny odklá-

dat komunální odpad na místech k tomu určených ode dne, kdy 
tak stanoví obec obecně závaznou vyhláškou (OZV č. 6/2007, 
účinná od 1.1.2008), komunální odpad odděleně shromažďovat, 
třídit (papír, sklo, plasty) a předávat k využití a odstraňování podle 
systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu 
se zákonem.

Ze zákona tedy vyplývá, že každý má povinnost třídit odpad 
na komunální, sklo, papír, plasty, což se ještě pořád (hlavně u by-
tových domů) neděje.

Podle § 4 písm. p) původcem odpadů je právnická osoba, 
při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávně-
ná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. 
Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pů-
vod v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahuje povinnost 
původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem 
komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpad 

na místě k tomu určeném.
Z tohoto vyplývá, že občan předá odpad obci v souladu s obec-

ně závaznou vyhláškou a obec se stává původcem tohoto odpadu. 
Dalšími původci jsou fi rmy a osoby podnikající.

§ 16 stanovuje povinnosti původců odpadů (obec, fi rmy, pod-
nikatelé)

Původci jsou povinni odpady zařazovat podle katalogu odpadů, 
zajistit přednostní využití odpadů, odpady převést do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, ověřovat nebezpečné 
vlastnosti odpadů, shromažďovat odpady utříděně podle jednotli-
vých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím zne-
hodnocením, odcizením nebo únikem atd.

Obec, fi rmy a podnikající osoby tedy musí dodržovat povinnos-
ti původců např. tím, že musí odpad třídit a se svozovou fi rmou, 
která má oprávnění, musí mít smlouvu nejen na odpad podobný 
komunálnímu( který vzniká z podnikatelské činnosti), ale i na od-
děleně sbírané složky (plast, papír sklo, nebezpečné...).

Iveta Adámková
Odbor životního prostředí

Blíží se konec roku a my bychom rády poděkovaly členkám sbo-
ru pro občanské záležitosti za jejich přínosnou a užitečnou čin-
nost, kterou vykonávají pro občany města. Ve spolupráci s matri-
kou Městského úřadu v Městě Albrechticích se členky SPOZ účast-
ní mnoha obřadů a dalších akcí pořádaných městem, např. vítání 
občánků, posezení s jubilanty, vyřazování absolventů škol. Hlavní 
činností sboru pro občanské záležitosti je osobní blahopřání jed-
notlivým občanům k jejich životnímu jubileu. Při této příležitosti 
členky osobně jubilanty navštěvují, k osobnímu blahopřání patří 
vždy kytička s bonboniérou nebo dárkovým košem. 

Historie sboru pro občanské záležitosti se píše již od roku 1960, 
kdy jako první začal fungovat Okresní SPOZ, jehož členkou byla 
už tehdy paní Františka Khunová. V návaznosti na Okresní SPOZ 
se vytvořily místní sbory pro občanské záležitosti v jednotlivých 
obcích okresu a v našem městě úspěšně funguje dodnes.

Poděkování za léta činnosti ve Sboru pro občanské záležitosti 
v Městě Albrechticích patří i členkám, které již svou záslužnou čin-

nost ukončily. Především paní Zdeňce Comorkové, která mnoho 
let zastávala funkci předsedkyně SPOZ a paní Milce Křištofové, 
která 32 let pracovala jako matrikářka obce a byla členkou SPOZ. 
Dále patří poděkování za léta obětavé činnosti paní Libuši Vy-
kopalové, Dušance Rosnerové, Jiřině Doubravské, Karle Ziklové, 
Marii Kmínkové, Jarmile Johnové, Anně Tuhé a Janě Albrechtové. 
Vzpomínka za aktivní činnost ve sboru pro občanské záležitosti 
patří také paní Marii Koblihové, kterou si mnozí spoluobčané za-
jisté dobře pamatují.

V současné době funguje SPOZ v této sestavě: čestnou členkou 
zůstává paní Františka Khunová, předsedkyni nyní vykonává paní 
Svatava Ovčačíková, dalšími členkami jsou: paní Naděžda Nos-
ková, Miluše Kaletová, Marie Vitásková, Alena Šimečková, Anna 
Leunová, Kateřina Kadlíková a Evička Varechová.

Vlasta Lednická a Jana Helienková
matrika, evidence obyvatel

Sbor pro občanské záležitosti

Matrika upozorňuje občany

že dne 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů vydaných od 1.1.1999 do 31.12.2003 
(růžová kartička). 

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na matrice zdejšího městské-
ho úřadu. K vyplněné žádosti je nutno doložit:
• dosavadní občanský průkaz 
•  1 fotografi i splňující požadavky na technické provedení fotogra-

fi e stanovené par. 5 vyhl. č. 642/2004 Sb.
• rodný list
•  oddací list (ženatý, vdaná), rozhodnutí soudu o rozvodu manžel-

ství (rozvedení), případně úmrtní list bývalého manžela (vdovec, 
vdova)

Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské 
průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ 
nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále plat-
né.

Vlasta Lednická a Jana Helienková
matrika, evidence obyvatel
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Divákům kabelové televize

V polovině tohoto roku přijala vláda České republiky tzv. jízd-
ní řád přechodu z analogového na digitální vysílání u pozemních 
vysílačů. Pro nás - kabelovku to bude znamenat přípravu a nákup 
potřebných věcí, které si tato změna vyžádá. Počítáme s tím, že se 
budou v našem rozvodu vysílat vedle stávajících analogových pro-
gramů také balíky digitálních programů tak, aby si mohli digitální 
signál naladit majitelé nejmodernějších televizorů s výbavou pro 
příjem DVB-T. Pro majitelé televizorů s klasickým (analogovým) 
máme dobrou zprávu – nemusíte vaše staré televizory vyhazovat 
do šrotu. Nadále budeme šířit signál i analogově, aby si nemuseli 
kupovat nové televizory, DVD rekordéry nebo Set-top boxy. Na za-
čátku měsíce října prováděli pracovníci českých radiokomunikací 
úpravu vyzařovací charakteristiky na vysílači Ostrava-Hladnov 
na 39. kanálu. Po této úpravě byla snížena intenzita vyzařovaného 
signálu směrem na Opavu a posílen směr na Frýdek-Místek, což 
se projevuje „kostičkováním“ obrazu programu TV Nova. V noci 
z 29. na 30. října 2008 bylo v celé republice provedeno přeladění 
vysílačů programů DVB-T. Od té doby se k nám z Ostravy dostá-
vají už tři balíky programů na kanálech 32, 39 a 54, což obnáší 9 te-
le-vizních programů a 13 rozhlasových stanic. Doufám, že se něja-
ký bezchybný signál dostane i k nám, poněvadž příjem programu 
TV Nova pomocí satelitních přijímačů byl během letních bouřek 
prakticky zastaven – přijímače se často sekaly. V případě příjmu 
pomocí signálu DVB-T námi používané přijímače při chybném 
signálu zakostičkují, ale vždy se při zlepšení signálu znovu nastar-
tují tj. jsou bezúdržbové. Zlepšení snad nastane až v roce 2010, kdy 
je plánováno najetí na plný výkon vysílačů v Ostravě-Hošťálkovi-
cích (dne 31.5.2010) a na Lysé Hoře (31.7.2010). Pokud po tomto 
datu nebude solidní pokrytí z vysílačů z Ostravy nebo Lysé Hory, 
mají se potom vystavět nějaké malé vykrývače hluchých míst. Do-
končení přechodu na digitalizaci bude v České republice v roce 
2012 a podle technických plánů budou moci vysílače přenést až 
30 programů.

V červenci 2008 to byl již jeden rok, kdy se po testování zahájil 
provoz internetu v rozvodu naší kabelové televize. Náš internet je 
určen především pro skupinu zákazníků, kteří nepotřebují staho-
vat velké množství dat. Proto máme v nabídce pomalejší rychlosti 
pro stahování, než Telefonica O

2 
. V rychlostech odesílaného da-

tového toku chceme být srovnatelní s nabídkou Telefoniky. Dále 
nemáme vázané smlouvy z hlediska délky kontraktu. Několikrát 
se stalo, že jsme dodali internet do domácnosti, která jej nutně po-
třebovala po dobu 1 měsíce. V tomto ohledu není ze strany města 
žádný problém. Po roce provozu jsme získali zkušenosti z provo-
zem internetu po TKR, které lze shrnout do těchto bodů:

− Provozujte modem zároveň s počítačem. Některé modemy se 
při trvalém provozu zasekávají, pokud vypnete pouze počítač a ne-
cháte modem běžet „naprázdno“. Nezapomeňte, že modem po ce-
lou dobu provozu spotřebovává 8 Wattů. Proto vypínejte modemy, 
když skončíte práci na počítači. Ušetříte tím své peníze při placení 
elektrické energie a zároveň si modem při startu načítá aktuální 
konfi gurační soft ware.

− Pravidelně používejte antivirové programy ve svých počíta-
čích! Minulý měsíc se na jednom počítači u našeho zákazníka ob-
jevil síťový virus, který způsobil kolaps celého internetu v TKR. 
Po zapnutí skenování celého systému antivirovým programem 
byl virus zlikvidován a bylo v celých Albrechticích po problému. 
Pro použití v domácnostech máte k dispozici zdarma antivirové 
programy např. AVG, Awast, Avira... Toto doporučení neplatí pro 
počítače s operačním systémem Linux, které jsou proti hrozbám 
virů z internetu velmi imunní.

− Po namontování a spuštění internetu se nesnažte dále mani-
pulovat s kabely a rozbočovači, které propojují zásuvku TKR a mo-
dem. Několikrát se stalo, že uživatel internetu vřadil další rozbo-
čovač do kabelového rozvodu a tím utlumil (přerušil) datový tok 
pro modem. 

− Všímejte si činnosti všech tří kontrolek na modemu. Stalo 
se několikrát, že se modem porouchal, což se projevilo nečinnos-
tí některé nebo všech tří kontrolek modemu. V takovém případě 
přineste modem ke kontrole na MěÚ. Pokud modem má závadu, 
dostanete okamžitě jiný, funkční.

− Doporučujeme používat v domácnostech přepěťové ochrany 
citlivých elektrospotřebičů. Jejich užitečnost poznáte zpravidla při 
bouřkách nebo při nějakém silném zkratu, kdy zachrání váš nebo 
v případě internetového modemu také majetek města.

Vladislav Hlaváček 

Obvodní oddělení Policie ČR informuje…

Novinkou posledních dní je ustanovení, které ukládá řidičům 
motorových vozidel povinnost užívat zimní pneumatiky v období 
od 1. listopadu do 30. dubna. U motorových vozidel o maximální 
přípustné hmotnosti nepřevyšující 3500 kg je požadována hloub-
ka hlavních dezénových drážek a zářezů nejméně 4 mm na všech 
kolech. U motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti 
převyšující 3500 kg je požadována hloubka hlavních dezénových 
drážek a zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Použití 
zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových ře-
tězů. Tato povinnost řidičů je stanovena vyhláškou č. 202/2008 Sb, 
jíž se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se pro-
vádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a vztahuje se 
na místa, která jsou osazena novou dopravní značkou „C15a zimní 
výbava“. 

Úplný seznam míst, na která bude tato nová dopravní značka 
umístěna, není zatím k dispozici. Je pochopitelné, že se v případě 
této legislativní úpravy jedná o novinku, která prochází svým vý-
vojem. Lze předpokládat, že nová dopravní značka bude umístěna 

na komunikacích z Petrovic a Heřmanovic do Zlatých Hor. 

Dále dovolte, abychom zmínili některé případy z naší práce, 
v nichž nám občané mohou pomoci svou všímavostí. Jedná se 
o krádeže kovů, poškozování motorových vozidel vandaly, ničení 
majetku. Část těchto případů, které se odehrály v letních měsících 
v Městě Albrechticích, se podařilo našim policistům objasnit. 

Před nedávnem jsme zaregistrovali protiprávní jednání, jehož 
obětí se stali senioři, ke kterým přišli domů dva muži pod zámin-
kou vrácení přeplatku za elektřinu. Při návštěvě pak starší manžel-
skou dvojici připravili o několik tisícovek.

Opakovaně upozorňujeme, nepouštějte do svého soukromí ci-
zího člověka. Pokud máte v podobné situaci pochybnosti, infor-
mujte Policii. Jsme připraveni Vám pomoci.

npor. Bc. Jaromír Hošek
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Volby do krajů 2008 17. a 18. října 2008

Výsledky ze 4 volebních okrsků Města Albrechtic

Strana Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 Celkem hlasů Procenta

Poř. číslo Název Al-ce 1 Al-ce 2 Linhartovy Hynčice

48 ČSSD 197 169 19 59 444 37,53%

1 KSČM 131 120 29 51 331 27,98%

47 ODS 136 53 16 20 225 19,02%

12 KDÚ-ČSL 67 5 1 7 80 6,76%

44 Demokracie 15 6 5 7 33 2,79%

18 Stran zelených 11 4 1 2 18 1,52%

24 Osobnosti kraje 6 11 0 0 17 1,44%

53 Dělnická strana .... 3 2 0 2 7 0,59%

19 Moravané 1 4 1 0 6 0,51%

31 Nejen hasiči a živnostníci... 3 0 0 0 3 0,25%

42 www.cibulka.net 1 1 1 0 3 0,25%

37 Strana důstojného života 1 2 0 0 3 0,25%

32 Strana zdravého rozumu 1 0 0 1 2 0,17%

33 Sdružení pro republiku... 1 0 0 0 1 0,08%

27 Národní strana 0 0 0 0 0 0,00%

Součet 574 377 73 149 1173

Volební účast v Městě Albrechticích

Počet zapsaných voličů Volební účast %

Okrsek Albrechtice 1 1207 580 48,05%

Okrsek Albrechtice 2 1049 380 36,22%

Okrsek 3 – Linhartovy 249 74 29,72%

Okrsek 4- Hynčice 420 149 35,48%

Celkem za všechny okrsky 2925 1183 40,44%

Hynčické radovánky

Hřiště TJ Tatran Hynčice ožilo během uplynulého léta fotbalo-
vými zápasy a také dvěma, velmi zdařilými akcemi. V srpnu pod 
názvem „Indiánské léto“ a v říjnu „Halloween party“.

Halloween si v našich krajích většinou spojujeme s Amerikou 

(přesněji USA). Tento svátek je však původně starý Keltský zvyk, 
známý jako „Samhain“ a znamená „Konec léta“. Halloween se slaví 
poslední noc keltského roku, začínající západem slunce 31. října 
a trvající do východu slunce 1. listopadu. Je to noc, kdy předěl mezi 
světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Je to nejmagič-
tější noc v roce. V této magické noci se posazovala svítící lucer-
na vyřezaná z řepy nebo tuřínu před krytý vchod do domu nebo 
přímo do okna. Měla vítat zemřelé předky a zároveň sloužit jako 
ochrana proti zlomyslným duchům. Jako zdroj světla byly použí-
vány hořící kousky uhlí, později se do dýní usazovala svíčka. Dýni 
přivezli na starý kontinent evropští osadníci (zvláště Irové) při 
osídlování Ameriky, neboť jsou větší a lépe se pro vyřezávání hodí. 
Takže slavit Halloween spojuje s Amerikou pouze dýně. A víte, že 
dýně není zelenina, ale ovoce?

Obě tyto akce se i přes nepřízeň počasí zdařily a velmi potěšily 
především děti. Protože zde byly opět připraveny soutěže a ceny.

Chtěla bych touto cestou poděkovat sponzorům: Kotila a.s., 
Krnov, fa René Kaňa, Stihl Petr Chovanec, Reking Rostislav Král, 
díky kterým každé dítě odcházelo s odměnou.

Tak jako loni vyzdobíme vánoční strom vlastnoručně vyrobe-
nými ozdobami a uvítáme adventní čas.

Helena Petreková
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Linhartovský zámek

Zámek v Linhartovech v letošní sezóně uspořádal mnoho zají-
mavých akcí.

Dveře zámku se poprvé otevřely v sobotu 8. března, kdy jsme 
pořádali první velikonoční jarmark. Tato akce se setkala s velkým 
ohlasem a zájmem široké veřejnosti.

31. května bylo slavnostní zahájení turistické sezóny a to zcela 
v režii dětí z mateřské školky a základní školy z Města Albrechtic.

16. června byly děti z albrechtické školky již druhým rokem pa-
sovány v linhartovském zámku na školáky. Pomalu se z této hezké 
slavnosti stává tradice.

27. června se uskutečnil absolventský koncert Zuzany Macko-
vé.

5. července příznivci zámku, paní Miluška Kaletová a pan Jaro-
slav Hrubý uvítali v zámeckých prostorách výtvarníky ze sdružení 
X. Umělci zde prezentovali obrazy a sochy.

6. července vystoupila na zámku v Linhartovech známá čes-
ká kapela Poutníci. Vynikající koncert se zapíše zlatým písmem 
do kroniky zámku.

26. července bylo zážitkem pro všechny vystoupení jednoho 
z nejlepších českých dívčích souborů ARS VOCE z Krnova na ná-
dvoří zámku. Pro pěvecký sbor bylo vystoupení generálkou před 
odjezdem na mezinárodní festival v Německu.

2. srpna zhlédli návštěvníci legendární dílo Jiřího Wintra Ne-
prakty. Vernisáž 150 Nepraktou kreslených vtipů se uskutečnila 
společně s vernisáží fotografi í Milana Jurčíka ze Zlína.

24. srpna byla historicky druhá noční prohlídka na zámku 
v Linhartovech.

6. září se uskutečnila výstava kutnohorské výtvarnice Hany 
Richterové a je opravdovým výtvarným bonbónkem v závěru se-
zóny.

27. září bylo další velice vydařenou akcí vystoupení tři hudeb-
ních skupin, Alchemy progressive rock Krnov, Hyperion violon-
cellový rock metal Ostrava a Fusion Trio -hudební fúze Krnov, 
které odehrály na nádvoří zámku společný koncert.

31. října byly zpřístupněny expozice dětem z Mateřské školky 
Žižkova Krnov. Děti oblečeny do kostýmů různých pohádkových 
bytostí plnily různé úkoly a zažily mnoho veselých i napínavých 
okamžiků.

1. listopadu ve večerních hodinách byl mimořádně zámek ote-
vřen rodičům s dětmi, kteří si udělali lampiónovou prohlídku par-
ku a expozic.

19. listopadu v rámci partnerské spolupráce Městského úřadu 
Město Albrechtice a Základní školy Město Albrechtice s polskou 
obcí Komprachtice se uskuteční mimořádná prohlídka pro děti.

Pro návštěvníky akcí máme ještě připraven již tradiční Vánoč-
ní jarmark, který se bude konat v sobotu 6. prosince od 9 hodin 
do 16 hodin.

Celou velice úspěšnou sezónu uzavře vánoční koncert v neděli 
7. prosince v 16 hodin.

Jako kastelán zámku chci především poděkovat všem, kteří nám 
po celou dobu této velice náročné turistické sezóny pomáhali.

Jaroslav Hrubý
kastelán

V srpnu 2008 proběhl 3. ročník dobrovolnického workcam-
pu na bývalém evangelickém hřbitově v České Vsi. Jeho účast-
níci Horst Keller, Jiří Riezner, Martin Hlaváček a Marie Juklová 
provedli drenáž přístupové cesty, vybudovali přístupovou cestu 
ke zvonici, pokračovali v opravě kamenné obvodové zídky a pro-
vizorně zastřešili obvodové zdi márnice.

Jiří Riezner

Oprava evangelického hřbitova v České Vsi
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Střípky z farnosti

Zdravíme všechny lidi dobré vůle, 
prožíváme poslední měsíce letošního roku a začínáme se při-

pravovat na advent a vánoční svátky.
Dovolujeme si ohlédnout se za některými akcemi, které jsme 

prožili – v měsíci srpnu mladí z Krnovska spolu s panem Mar-
celem Jedelským odjeli na čtrnáctidenní brigádu do Zakarpatské 
Rusi. O své zážitky se rádi podělili na besedách ve farnosti, v kláš-
teře u sester boromejek a s žáky na základní škole. 

Od září jsme začali vyučovat křesťanskou výchovu na základní 
škole vždy ve středu od 12.30 hod. po vyučování. Každý čtvrtek 
probíhají v kostele v Městě Albrechticích dětské mše, při kterých 
děti zpívají rytmické písně a hrají na hudební nástroje. Prožili jsem 
krásnou poutní slavnost spolu s polskými občany ke cti Sv. Kříže 
v kostele v Linhartovech a poděkovali jsme za úrodu při dožínkové 
slavnosti v neděli 21. září v Městě Albrechticích.

V neděli 5. října v krásném slunečném a podzimem obarveném 
odpoledni jsme sloužili mši sv. v kapličce sv. Jeronýma nad lomem 
v Heřmanovicích. Nezapomenutelným dnem v měsíci říjnu byla 
sobota 18.10., kdy jsme mohli prožít slavnost u sester v klášteře. 
Sestra Bernadetta a Regina oslavily 50 let svého řeholního života. 
Na jejich slavnost přijel i biskup z Ruska, který nám vypravoval 
o svém životě a působení na Sibiři. 

Poslední neděli v listopadu začíná advent. K zahájení tohoto 
období se uskuteční 30.11. koncert duchovní hudby v 15 hodin 
v kapli sv. Rodiny u sester boromejek. Všichni jste srdečně zváni.

Na Vánoce také připravujeme divadelní představení těch 
nejmenších dětí z farnosti. Setkání rodin u jesliček bude jako tra-
dičně 25. prosince v 15 hodin v kostele v Městě Albrechticích. Děti 
zahrají malou vánoční hru a zazpívají a zahrají na hudební nástro-
je vánoční koledy.

Konec občanského roku ukončíme varhanním koncertem po-
slední neděli v roce, 28. prosince 2008 ve farním kostele. Po kon-

certě je pro vás připraveno něco na zahřátí s překvapením.
K tradicím naší farnosti patří i Výstavka domácích betlémů 

od Tří králů do Hromnic (od 6.1.2009 - do 2.2.2009). V loňském 
roce se v našem albrechtickém kostele nashromáždilo okolo 40 
betlémů – keramických, dřevěných, sádrových a vystřihovaných 
z papíru….

Na všechny tyto připravované akce jste srdečně zváni ! 
Podrobně Vás budeme o nich informovat prostřednictvím ka-

belové televize, na plakátcích nebo je najdete i na webových strán-
kách farnosti – www.rkfmestoalbrechtice.ic.cz

Mgr. Marcel Jedelský
jáhen

Výletnická

Výletnická

V září už se chystáme,
velkou radost už máme.
Čeká na nás dovolená,
za celý rok zasloužená.

Naše vila celý týden
-malovat se bude,
všichni jedem do Karlovic,
ani jedna tu nebude.

Babí léto, teplé slunko,
přejeme si nejvíce,
na výletech po okolí,
prošlapeme střevíce.

Směr Karlovice - Schaumanův Dvůr

V půl osmé ráno už jsme netrpělivě čekaly, až přijede Ford. Ford 
odvezl nechodící klientky do Karlovic. Sedm chodících klientek, 
asistentka Dáša a Eliška vyrazilo pěšky na Žáry. Šly jsem do ko-
pečka, ale auto s řidičkou Ivetou nám asi za hodinu přijelo naproti. 
V Karlovicích jsme už byly v 10:30 hod., akorát na oběd.

První den bylo pod mrakem, ale nepršelo, proto jsme šly odpo-
ledne na vycházku. Podívaly jsme se kde je pošta a obchod. Odpo-
ledne uteklo jako voda. Proto jsme se odebraly do pokojů, ve kte-
rých byla vždy malá televize, rádio a koupelnička.

První noc utekla, ale ráno začalo pršet, takže jsme nemohly ven 

celé tři dny, až do středy. Odpočívaly jsme na pokojích, hrály karty, 
stolní hokej, hrály na kytaru, vařily kávu a lenošily.

Ve čtvrtek vykouklo konečně sluníčko, takže jsme byly rády, že 
můžeme zase ven. Ilona, Svaťa a Eva si zašly 2x na pivo do hos-
půdky U rybníčka a U obušku. Také prošly celou kaštanovou alejí 
stezkou TGM, odkud byl pěkný výhled na celé údolí a Vrbno.

Se stravou jsme byly velice spokojeny.
V pátek dopoledne jsme nastartovaly auto a jely do Vrbna 

p. Pradědem. Měly jsme v plánu navštívit tamní sklárnu. Ve Vrbně 
se nám líbil kostel sv. Mikuláče, strom starý 300 let, klášter, dětský 
domov a gymnázium. Sešly jsme z kopečka směrem do cukrárny, 
kde jsme si daly zákusky a zmrzlinu.

Dáša objevila soukromou dílnu dvou sklářů a už jsme tam byly 
na exkurzi. Skláři nám ukázali, jak se sklo fouká a vyrábí. Byly jsme 
překvapené jejich výkladem a tajemstvím výroby skla, viděly jsme 
pec a jak se sklo tvaruje ve formách, jak se stříhá a jaké prvky se 
do něj přidávají. Marcela dostala od sklářů krásnou historickou 
skleničku na památku. Myslím, že všechna děvčata byla spokojená, 
ať už si koupila něco na památku, sladkosti nebo dárky pro vnou-
čata a své milé.

Sobota byla také slunečná, sluníčko se usmívalo, ale my už jsme 
se pomalinku chystaly zpátky domů. V neděli ráno šlo zase 7 děv-
čat pěšky přes Karlovice směrem na Purkartice.

A zbytek jel domů autem. Auto pro nás zase přijelo a my už 
jsme frčely domů, kde už bylo vymalováno a uklizeno.

Sláva nazdar výletu, nezmokly jsme už jsme tu.

Svaťa Vorlíčková
klientka Harmonie
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Také letošní ročník veletrhu se uskutečnil v areálu DDM Méďa 
v Krnově, kde si všichni návštěvníci přišli na své, od těch nejmen-
ších až po seniory.

Představila se zde celá řada vystavovatelů a subjektů poskytují-
cích soc. služby, kteří nabízeli poradenství, předávali si informace 
a zkušenosti ze své práce. Byla zde také možnost nechat si od od-
borníků otestovat své zdraví, změřit hladinu cholesterolu či cuk-
ru, seznámit se s osvědčenými, ale i zcela novými metodami jak si 
udržovat a posílit duševní i tělesnou kondici.

Celá akce byla zahájená ve čtvrtek 2.10. 2008, kdy si jednotlivé 
organizace poskytující sociální služby nainstalovaly propagační 
panely, ze kterých se návštěvníci dozvěděli, kdo jsme, kde nás na-
jdou a jaké služby nabízíme, nechybělo také pár pěkných fotografi í 
klientů ze sportovních a společenských akcí.

V pátek 3.10.2008 se uskutečnila Konference veletrhu poskyt. 
služeb, které se zúčastnila M. Bučková.

Celý veletrh vrcholil v sobotu 4.10.2008, kdy se do DDM Méďa 
přišli prezentovat sami uživatelé služeb, kteří zde předvedli, že ne-
stojí na pokraji společnosti, ale vedou plnohodnotný a spokojený 
život a přes fyzická či duševní omezení jsou obdaření dovednostmi 
a talentem, který pod schopným vedením a péči pracovníků v so-
ciálních službách neustále rozvíjejí.

Také naši chlapci se přijeli pochlubit svými výrobky, doved-
nostmi i zkušenostmi a rádi se o to podělili a ostatními. V. Gabčo 
předvedl práci na tkacím stavu , I. Chodůrek pletl košíky z peti-
gu, R. Martinčik vyšíval ubrus a M. Mintál pletl svou nekonečnou 
šálu. V prodejním stánku označeném logem Krajánku a vybave-
ném propagačními brožurami jsme nabízeli keramiku, koberce, 
svíčky, polštářky, košíky, podzimní dekorace a jiné výrobky našich 
klientů.

Během celého dne provázelo veletrh v sále DDM Méďa kultur-
ní vystoupení jednotlivých zařízení , kde jsme se mohli opět pře-

svědčit o tom, že nápadům a kreativitě se meze nekladou a mohli 
jsme zhlédnout novodobé i folklorní tance, poslechnout moderní 
i lidové písně, obdivovat herecké výkony i zasmát se při nápaditých 
scénkách. Naši chlapci také přispěli svým vystoupením. Pod ve-
dením H. Krčové nastudovali verzi fotbalového tréninku a za do-
provodu známé písně „Zelená je tráva“, oblečení do slušivých fot-
balových dresů se předvedli divákům, kteří je podpořili tleskáním 
do rytmu písně.

Celá akce byla úspěšně ukončena vystoupením krnovského or-
chestru a táborákem s opékáním párků na zahradě DDM Méďa.

Iveta Včelná

Anketa, mladší sestra
Zlatého Ámose.
Ocenění se získává za příkladné,
inspirativní působení v oblasti
předškolního vzdělávání, za tvoření,
práci s dětmi, pedagogický cit,
laskavost a velké srdce.

Toto ocenění právem náleží naší paní 
učitelce Janě Měrkové, kterou přihlásil 
do ankety „Zlatá Mateřinka“ kolektiv za-
městnanců mateřské školy.

Je to paní učitelka s velkým srdcem, 
která rozdává radost a lásku tam, kde je 
vždy třeba.

Dokáže poradit, pomoci a zároveň 
pohladit na duši, když je člověku či dítěti 
nejhůře.

Organizace letošního roku byla svěře-
na Mateřské škole Papírenská v Českých 
Budějovicích. Záštitu nad ní přijal minis-

tr školství Ondřej Liška, hejtman Jihočes-
kého kraje a primátor Statutárního města 
České Budějovice.

Z nominovaných 30 učitelek jich do se-
mifi nále postoupilo 12, včetně naši paní 
učitelky Jany Měrkové. Z 12 semifi nalistek 
postoupilo do fi nále již pouze 5 učitelek. 
Z těch potom vyšla vítězně paní učitelka 
z Trutnova jako Zlatá Mateřinka.

Pro nás byl nesmírný úspěch paní uči-
telky Jany Měrkové, která se dostala do fi -
nále, jako jediná učitelka z Moravskoslez-
ského kraje.

Dnes stojí naše kolegyně na vrcholu 
slávy a všichni bychom si přáli jednou 
také dojít na tento vrchol. U zaměstnan-
ců, kolegyň, rodičů a dětí si právem nese 
titul „nejlepší paní učitelka“.

Dagmar Lapuníková
ředitelka mateřské školy

Veletrh poskytovaných sociálních služeb Krnov 2. – 4.10. 2008

Co je zlatá Mateřinka…
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Spolupráce mezi školami

Tak trochu výlet do neznáma představoval výjezd osmáků a de-
váťáků 1. října 2008 do Polska na první společné setkání s vrstev-
níky z Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Slavnostní projevy ředitele hostitelské školy 
a organizátora projektu pana Leonadarda Pietruszky i představite-
lů veřejného života ze spřáteleného příhraničního regionu, stejně 
jako projev paní místostarostky města Město Albrechtice ing. Jitky 
Hanusové, byly zakončeny rozdáním propagačních triček s motivy 
EU na parkovišti v obci Jarnoltówek. Trička budou využívána při 
všech následných společných aktivitách. 

Pak nám již nic nebránilo vydat se na turistický výšlap. Společně 
s polskými přáteli jsme se rozhodli pokořit Biskupskou kupu, která 
se nachází v hraniční oblasti v nadmořské výšce 889 m a na čes-

kém území je postavena 19,3 metrů vysoká rozhledna. Na rozdíl 
od pana ředitele hostitelské školy nás náš pan ředitel Karel Knapp 
i s panem učitelem Michalem Adámkem a společně s učiteli lycea 
doprovázeli po celé trase. 

Během cesty se Kurke a Jiřík snažili spřátelit s polskými děvčaty. 
Na důkaz přátelství „hodili“ společné foto. Po dlouhé a náročné 
cestě tam i zpět následoval výborný oběd v hotelu Ziemowit. Spo-
lečný pokřik AHOJ a zbývá jen návrat domů. Doufáme, že tato 
setkání s novými polskými přáteli budou pokračovat ve stejně pří-
jemném duchu. Děkujeme Městskému úřadu Město Albrechtice 
za úhradu nákladů za dopravu a SRPDŠ při ZŠ za zaplacení po-
jištění.

Dan Kuřec, Kateřina Pecháčková a Jiří Drahotušský

Od roku 2005 pracuje Klub důchodců v Městě Albrechticích. 
Nabízí celoroční program pro seniory v Městě Albrechticích. Spo-
lečenské akce podporují vzájemné soužití seniorů ve městě. Po-
koušíme se narušit společenskou izolaci, do které se senioři do-
stávají. Přínosem těchto aktivit je prodloužení aktivního života 
i v seniorském věku. Klub důchodců má v současné době 85 členů. 
Od letošního roku podpořilo město vznik pobočky v Hynčicích, 
která sdružuje 25 seniorů.

Kromě pravidelných setkání v domě pro důchodce organizoval 
klub důchodců v květnu 2008 poznávací zájezd na Cvilín. Pro 42 
účastníků byla připravena prohlídka cvilínského parku, vyhlídka 
z rozhledny a přednáška Mgr. Bluchy o historii Krnova a blízkého 
okolí. Vzhledem k ročnímu období jsme navštívili kvetoucí Cha-
řovský park a Cvilínu protilehlé letiště. V červnu odvezl autobus 
50 seniorů do polského Otmuchowa na Dny květů. Jde o opakova-
nou akci, která přes značnou nepřízeň počasí potěšila všechny ma-

jitelky i majitele zahrad, zahrádek, květinových záhonů i malých 
květinových truhlíků. 

Srpnové prohlídky zámku Hradec nad Moravicí se účastnilo 
45 osob. Kromě rozsáhlého zámeckého parku obdivovali senioři 
významné úpravy v interiéru zámku. Hudební produkce byla le-
tos zastoupena slováckou Šohajkou, na kterou odjelo 22 seniorů 
do Zlatých Hor. Poslední výletní akcí byla zářijová návštěva lázní 
Karlova Studánka (45 seniorů). Zdatnější členové podnikli výšlap 
až na Praděd, ti méně pohybliví prošli lázeňským městečkem, po-
případě si objednali některé z lázeňských procedur.

Činnost Klubu důchodců významně podpořilo Město Město 
Albrechtice (16 000,- Kč) v rámci projektů vyhlášených pro rok 
2008. Senioři si velmi váží podpory města, která má pro ně i velký 
psychologický význam.

Květoslava Vondráková

Senioři sobě 2008
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15. listopadu 2008 sehráli naši šachisté v Břidličné 1. mistrov-
ské utkání okresního přeboru. Po dlouhých 17 letech se do našeho 
města vrátila šachová soutěž. Na tento okamžik se oddíl připravo-
val rok a vstup do soutěže se jim vydařil. Porazili silné mužstvo TJ 
Břidličná 1:4.

Další mistrovské utkání bude odehráno 13. prosince 2008 doma 
proti TJ Rýmařov B.

Mezi vánočními svátky se připravuje simultánní utkání na 15 
– 20 šachovnicích proti velmistrovi a reprezentantovi ČR p. Cve-
kovi.

Výbor šachového oddílu pracuje ve složení: Radek Václavík – 
předseda, Miroslav Hrbáček – kapitán mužstva a Roman Kučera.

Přejeme šachovému oddílu postupové umístění a děkujeme za 
práci s mládeží. 

Ing. Karel Handlíř
předseda TJ Město Albrechtice

Nově založený turistický oddíl TJ ukončil letošní sezonu po-
slední vycházkou na Jelení, spojenou s valnou hromadou oddílu. 
Byla zhodnocena roční činnost a stanoven výhled na rok 2009.

Rok 2008 byl prvním rokem činnosti turistického oddílu. Bylo 
uspořádáno celkem 7 vycházek, kterých se zúčastnilo v souhrnu 
779 turistů a délka pochodů dosáhla úctyhodného čísla - 76 km.

Pro albrechtickou veřejnost předkládáme několik přehledných 
informací o činnosti oddílu:
Přehled pochodů:
1.  Vycházka na Nový rok, cílem byla Chata Anna, účast byla mi-

mořádná, bylo vydáno téměř 400 účastnických listů. Délka po-
chodu 6 km.

2.  Burkvíz-Lungsland. Účast 82 turistů. Délka pochodu 12 km.
3.  Hynčice - Tři kříže. Účast 58 turistů. Délka pochodu 11 km.
4. Celňák - Chata Anna. Účast 98 turistů. Délka pochodu 7 km.
5.  Pochod na počest Petra Šolce - Heřmanovická hřebenovka. 

Účast 58 tur. Délka pochodu nejdelší, jako vyvrcholení turistic-
ké sezony - 22 km.

6.  Liptáň - M.Albrechtice - první pochod za deště. Účast 15 turistů. 
Délka pochodu 12 km.

7.  Pochod Jelení - farma Bellama. Účast 82 turistů. Délka pochodu 
6 km. Třetina turistů si přidala ještě túru zpět do M.Albrechtic 
= 11 km navíc.

Členská základna:
Turistický oddíl sdružuje tento počet turistů: 71 řádných členů, 
14 členů z jiných oddílů TJ, 16 čestných členů-sponzorů.
Celková členská základna TO je celkem 101 členů.
Plán na rok 2009:
Uspořádat celkem 8 - 10 vycházek s tímto rozložením:
Akce standardní: 
Novoroční pochod-Chata Anna 
23.5.2009 - Chata Anna-společná akce s MS-O, hasiči,veřejnost.
27.6.2009 - Pochod Petra Šolce-Heřmanovická hřebenovka.
Akce ostatní - proměnlivé:
18.4.2009 - Rejvíz-Zlatý chlum-Jeseník.
18.7.2009 - Burkvíz opačným směrem. (Náhrada-Rejvíz-Mechové 
jezírko)
22.8.2009 - Zlaté Hory-Modrá štola-Edelštejn.
19.9.2009 - Linhartovy-Linartice Polsko-M.Al-ce. 
10.10.2009 - Osoblaha-Slezské Rudoltice-Bohušov-Fulštejn.
Říjen - Jelení-Lesní farma Bellama - valná hromada.

Závěr - poděkování:
1.Turistům - za účast a překonávání bolestí při hojení puchýřů, 
slezlých nehtů a jiných trablů. Přesto věříme, že se zlepšená tělesná 
kondice příznivě projevila na fyzickém a zvláště psychickém zdra-
ví účastníků pochodů.
2. Sponzorům - za fi nanční pomoc-doktorům: MUDr. M.Jančovi,
MUDr. H.Jelínkové, MUDr. Z.Juráňové, MUDr. M.Keprtovi, 
MUDr. J.Kutálkovi, MUDr. L.Mezníkovi, MUDr. E.Němcové, 
MUDr. L.Sedláčkovi, MUDr. J.Šupíkovi, MUDr. L.Tobiáškové, 
MUDr. Y.Weisové, MVDr. K.Galuszkovi.
Ing. J.Palasovi. 
- za materiální pomoc: - Fa Bellama-p.D.Čížkové+J.Čížkovi,
- Hotelu Vlasta - p. V.Cágové,
- Adámkovým, Videckým, Volkové.
- p.R.Královi-tisk pomůcek-map-triček,
- p.Z.Šlagorové-psaní plakátů, kroniky,
- za psychickou pomoc: - p. J.Vyhlídalovi - za hudební atmosféru 
při zahajování pochodů, jejich ukončování a při val. hromadě
- p. Ing. F.Sosíkovi - za odborné vedení, navigaci a výklad, při po-
chodu P.Šolce,
- p. Mgr. M.Jedelskému - za polní kázání.
3. Spoluorganizátorům: - Mysliveckému sdružení „Oldřich“. Ha-
sičům M.Al-ce
- LČR - Ing. Závodnému, Ing.Košuličovi, Ing. Rolerovi
a dalším.
4. Spolupracovníkům: - členům výboru TJ - předsedovi Ing. K.
Handlířovi,
S.Ovčačíkové.
TO - V.Strakošové, J.Šlagorové, Z.Šlagorové. Za vstřícný přístup 
k jednání a aktivní plnění úkolů.
5. V neposlední řadě patří poděkování za náklonnost a organizač-
ní pomoc TOOTV Bruntál, p.Janu Urbanovi.

Do roku příštího, přejeme všem turistům pevné zdraví, neutu-
chající chuť co nejčastěji se pohybovat po cestách, které otevírají 
brány poznání, přátelství a kochání se krásami přírody i kultur-
ních památek a zcela přirozeně posilují fyzickou i psychickou kon-
dici účastníků. K tomu zveme další zájemce o rekreační turistiku. 

Únava, případné puchýře i nepřízeň počasí, nás nemohou odra-
dit od dalších kilometrů a jistě povedou k překonání letošní hod-
noty čísla „osobokilometru“.

Rekreační turistice a turistům ZDAR.
Ing. Josef Jiřík

Šachový oddíl

Turistický oddíl
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Přibližně někdy před sedmi lety, ještě na ne-
krytém zimním stadionu v Krnově, mezi jeho 
starými dřevěnými mantinely, se začala tvořit 
parta nadšenců, zapálených pro úžasnou hru 
zvanou lední hokej. Nic na tom, že většina z nás, 

se učila bruslit na rybníku a přešlapovat na druhou stranu jsme 
se učili mnozí až po třicítce a mnozí jsme měli hokejku spíše jako 
oporu, abychom neupadli. Nic nás neodrazovalo od toho, pravi-
delně se sejít a zahrát si hokej. Takto jsme se scházeli po několik 
let i třikrát týdně na krnovském stadiónku. V mnohém z nás, 
nebo spíše u většiny z nás a nebo možná spíše v každém z nás, 
v někom více v někom méně, bylo přání zahrát si skutečný zápas. 
Vstoupit na led v dresu svého týmu, s číslem a jmenovkou na zá-
dech, před diváky a odehrát zápas a společně se radovat z gólu, 
vítězného zápasu, medaile z turnaje či soutěže. Možná to někteří 
z nás přímo nepřiznají, ale nejspíše tomu určitě tak bylo. Všichni 
jsme moc rádi přivítali, když jsme v únoru 2008 mohli přihlásit 
náš tým do hokejového turnaje mikroregionu Krnovsko. Většina 
z nás až na některé pamětníky hokejových odborářských soutě-
ží a bývalých registrovaných hráčů, hrála poprvé zápas, v kterém 
výhra nebo prohra mohla o něčem rozhodnout, i když to v tomto 
případě byla jen drobná, pravděpodobně hliníková medaile.

Diky dvěma vítězstvím nad družstvy neregistrovaných amatér-
ských hráčů Krnova a Holčovic jsme měli možnost si zahrát zápas 
o vítězství s týmem Zátoru. V napínavém mači, kdy jsme všichni 
šlapali, co to dalo, jsme sice nevyhráli, ale za ten zážitek to určitě 
stálo. Přestože většině z nás je hodně přes třicet a některým i více, 
měli jsme i z hliníkové medaile radost jako kluci, protože pro větši-
nu z nás to byl první úspěch ve hře, pro kterou jsme nadšeni.

Po úspěchu toho turnaje se zrodila myšlenka, dát stejným nad-
šencům možnost zahrát si dlouhodobou regionální soutěž nere-
gistrovaných amatérských hráčů. Díky tomu vznikla pod záštitou 
mikroregionu Krnovsko soutěž

HLAMK - Hokejová Liga Amatérů Mikroregionu Krnovsko. 
Od počátku tohoto nápadu jsme měli velký zájem se v této soutěži 

ukázat a dát tomu našemu nadšení nějaký tvar a tvář. Díky Tě-
lovýchovné jednotě Města Albrechtice, samotnému městu a jeho 
představitelům a díky sponzorům (stavebniny VELMAN, Bosch 
termotechnika s.r.o., Květinářství Luděk Vrba) vznikl hokejový 
tým, a to i přesto, že město nemá vlastní umělou ledovou plochu. 
Rozhodnutím vedení soutěže HLAMK, byla našemu týmu při-
dělena červená barva dresu a byl tím i vlastně trochu předurčen 
název týmu „Red‘s“ „ červení“ či „ rudí“. Všem, kteří nám v tom 
pomáhali, ať již to bylo město, sponzoři, fanoušci, ale hlavně trpě-
livé a chápavé manželky a přítelkyně, moc děkujeme.

Veškeré informace o hokejové soutěži HLAMK najdete na in-
ternetové adrese: www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html. Najdete 
zde krátké reportáže ze zápasů, tabulku soutěže, informace o tý-
mech a jejich soupisky, nejúspěšnější střelce, informace o nadchá-
zejícíh zápasech. Výsledky našich zápasů a sestavy hráčů najdete 
také na regionální televizi Města Albrechtic.

A kdo za nás vlastně hraje? Jsou to hráči převážně z našeho 
města, ale jelikož nás bylo málo, tak jsme přivítali i posily z jiných 
obcí, které spadají do mikroregionu Krnovsko.

A tady jsme všichni: Libor Švec „C“, David Valenta „A“, Tomáš 
Vrba, Lukáš Včelný, Antonín Svoboda, Zdeněk Koudelka, Jakub 
Sháněl, Jaromír Sháněl, Milan Šlagor, Robert Mičík, Viliam Va-
ločík, Radek Heinisch, Kostas Vasiliadis, Pavel Vasiliadis, Jakub 
Smahel, Jaromír Smolík, Miroslav Frančák, Roman Boček, Marek 
Florián, Jan Lasa, David Leszczynski, brankáři Martin Vích a Ivan 
Graňák, trenér mužstva Luděk Vrba.

Těšíme se na všechny fanoušky a známé, kteří nás přijdou pod-
pořit do Arény Krystal v Krnově. Děkujeme všem, kteří nám ales-
poň troškou pomohli splnit si malé přání, nastoupit na led v dresu 
svého týmu, s číslem a jmenovkou na zádech a hrát před diváky 
tu úžasnou hru. Jsme v Čechách a tady chlapi hrají hokej a ti z Al-
brechtic hrají za červené.

Mějte se krásně a přijďte fandit, děkujeme

Libor Švec

Náš tým HC RED‘S TJ Město Albrechtice
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Do soutěží ročníku 2008 – 2009 přihlásil výbor FK AVÍZO Měs-
to Albrechtice celkem 6 družstev, z toho 4 družstva mládežnická. 
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje ještě pokračují soutěže 
mužů, muži A v divizi a muži B v okresním přeboru obsazují za-
tím velmi pěkné šesté místo. Mládežnická družstva již svoje utkání 
na podzim ukončila.

Družstvo dorostu v letošním roce má velmi omlazený úzký 
kádr hráčů a když se přidalo zranění zkušených Strakoše a Pavlíč-
ka, tak ani příliš nepřekvapuje zisk pouhých pěti bodů a poslední 
místo se skórem 16:52. Nejlepším střelcem byl až do svého zranění 
Pavlíček se 4 brankami, 3 x skóroval Kyška a dvakrát Milan Novák 
a Jan Metzl.

Po několika letech jsme opět přihlásili do krajských soutěží 
družstva žáků. Obě družstva – starší i mladší – měla velikou pod-
poru rodičů, kteří je povzbuzovali nejen doma, ale i na hřištích 
soupeřů. Výsledky obou družstev byly až překvapivě dobré. Starší 
žáci získali na podzim 17 bodů při skóre 24:20 a obsadili šesté mís-
to z dvanácti mužstev. Nejlepšími střelci byli Fiedor se 7 brankami, 
Drahotušský se 6 a Viderman s 5. Dále mužstvo vyhrálo okresní 
pohár předsedy OFS Bruntál a postoupilo do krajského kola. Zá-
sluhu na výsledcích a sportovním růstu hráčů má vedení družstva 
ve složení Kala, Lhotka, Ondrášech.

Mladší žáci pod vedením dvojice Boček – Vích měli ještě lepší 
výsledky. Celkové páté místo se ziskem 21 bodů a skórem 39:21 je 

příslibem pro budoucí roky. O branky se rozdělili téměř všichni 
hráči, mezi kterými úspěšně hrají i někteří hráči přípravky. Nejvíce 
branek vstřelili Caisberger a Boček, oba dali po 11 brankách, 4 dal 
Marek, 3 Novák O. a Pospíšil. Velmi pěknou akcí byl prázdninový 
zájezd mladších žáků do Maďarska, který se uskutečnil za vydatné 
podpory městského úřadu a rodičů žáků.

Naši nejmenší – přípravka – pod vedením Petra Kmínka hra-
je okresní přebor a sehrála 11 mistrovských utkání, v nichž 8 x 
vyhrála a jen 3 x prohrála, získala 24 bodů a se skórem 61:19 se 
umístila na 4. místě s minimální ztrátou na čelo tabulky. O branky 
se podělilo celkem devět hráčů, nejvíce jich nastřílel Pospíšil 20, 
Novák Ondra 18 a Hrabovský 12.

Po skončení mistrovských utkání nastane čas halových turnajů 
a od ledna opět příprava na jarní sezonu. Nejbližší akce FK AVÍZO 
Město Albrechtice jsou všechny umístěny do haly ZŠ:
sobota 29. listopadu turnaj mladších žáků
neděle 7. prosince turnaj přípravky
sobota 13. prosince proběhne 13. ročník nohejbalového turnaje
pátek 26. prosince 12. ročník turnaje mužů o pohár starosty města.
Všechny turnaje jsou v hale ZŠ a začínají od 8 hodin.

Výbor FK AVÍZO Město Albrechtice děkuje za podporu zastu-
pitelstvu města, všem sponzorům, rodičům našich žáků a přeje 
hodně úspěchů v roce 2009.

Josef Zikl

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

Marie Vojkůvková nar. 28.03.2008
Eliška Nováková  nar. 10.04.2008
Leontýna Vašendová nar. 26.05.2008
Aneta Gajdošová nar. 02.06.2008
Michal Žák  nar. 05.06.2008
Eliška Hanáčková  nar. 08.06.2008
František Reimer  nar. 09.06.2008

Anna Mozgová  nar. 17.06.2008
Jan Huser  nar. 04.07.2008
Jiří Pokluda nar. 30.07.2008
Max Hluštík  nar. 12.08.2008
Vojtěch Mužík nar. 08.09.2008
Petra Šebestová nar. 10.09.2008
František Wenda nar. 23.09.2008

Fotbalový klub AVÍZO Město Albrechtice

Noví občánci
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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

Poruchová telefonní čísla městského úřadu

-  kabelová televize 

a internet 777 781 194, 775 905 138 (Hlaváček, Menzel)

-  veřejné osvětlení 777 781 197 (Vávra)

-  zimní údržba 777 781 901 (Hanusová) 

-  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 - 11.00 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

Informační servis
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Placená inzerce

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
* prodeje bytů, rodinných domů a rekreačních objektů
* pronájmů bytů a nebytových prostor
* prodeje pozemků
* prodeje komerčních objektů
* dražby

ZAJIŠTĚNÍ
* kompletního právního servisu
* převod členských práv k družstevním bytům
* zpracování znaleckých posudků
* vypracování přiznání k dani z převodu nemovitostí
*  zajištění rozdělení a vytýčení pozemků,

geometrických plánů
*  realitní a fi nanční poradenské služby, zajištění úvěrů 

k fi nancování nemovitostí
* řešení problematiky zadlužených nemovitostí
* pojištění nemovitostí
* prezentace nemovitostí na internet. stránkách
*  výstavba rodinných domů, hrubá stavba, 

výstavba na klíč, dřevostavba

POBOČKA MĚSTO ALBRECHTICE
Barbora VALOVIČOVÁ
Tel.: 731 138 131

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE

Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven:
• na pojištění domácnosti
• na pojištění nemovitosti
• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách:
• na elektrickou energii u vybraného dodavatele
• na dodávku plynu u vybraného dodavatele
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky 
• na pojištění domácnosti a nemovitosti
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Informace – Rada Seniorů ČR, Českobratrská 18, Ostrava, úřední den každý čtvrtek od 9.00 do 12.00 h., 
Svaz důchodců Frýdek Místek, úřední den každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 h.

a Svaz důchodců Poruba, úřední den čtvrtek od 9.00 do 12.00 h.
Informace tel. 518 321 861 po, stř. 9.00-12.00 h., mob. 724 094 175, 605 464 400, mail fi nancniporadna.MorSL@seznam.cz

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA


